


 
Apostas Estratégicas TJ-MS 

 

 

 

DIREITO CIVIL  

 

1 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

 Desconsideração da personalidade jurídica:  

 Despersonificação ou despersonalização da pessoa jurídica trata da extinção, 
dissolução da pessoa jurídica. Com o encerramento da liquidação, promove-se 
finalmente o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. 

 Desconsideração da personalidade jurídica: o juiz poderá, a requerimento da 
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la 
para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos 
aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados 
direta ou indiretamente pelo abuso. Ocorre nos casos de abuso da personalidade, 
caracterizado pelo: 

• Desvio de finalidade: utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar 
credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza; ou 

• Confusão patrimonial: ausência de separação de fato entre os patrimônios, 
caracterizada por (i) cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações 
do sócio ou do administrador ou vice-versa; (ii) transferência de ativos ou 
de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor 
proporcionalmente insignificante; e (iii) outros atos de descumprimento da 
autonomia patrimonial. 

 Desconsideração inversa da personalidade jurídica: há desconsideração da 
personalidade do sócio/administrador para atingir os bens da pessoa jurídica da qual ele 
faz parte. 

2 – 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 
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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 
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. 
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3 - 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 

 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. 
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4 – VÍCIOS REDIBITÓRIOS E EVICÇÃO 

 Vícios redibitórios: defeitos ocultos que desvalorizam a coisa ou a tornam 
imprestável para aquilo que era desejado.  

Requisitos: 

• Vício oculto 
• Existência no momento da conclusão do contrato 
• Torna a coisa imprópria para o uso destinado ou lhe diminui o valor 

Ações edilícias: adquirente de coisa viciada pode optar por uma de duas ações, 
inacumuláveis: 

• Ação redibitória: meio para enjeitar a coisa pelos vícios;  
Efeito: resolução do contrato, o adquirente terá direito à restituição do 
preço pago e ao reembolso das despesas pelo contrato 
Se o adquirente sabia do vício, não há redibição; se o alienante sabia do vício, 
arca ainda com as perdas e danos 

• Ação estimatória (quanti minoris): meio para obter abatimento do preço; 
Efeito: redução do preço (não tem por efeito a resolução); essa redução não 
é feita unilateralmente nem pelo alienante nem pelo adquirente, mas 
judicialmente, arbitrando-se a dedução do preço proporcionalmente à 
diminuição do valor. 

• Prazos: 
Bens móveis: 30 dias (contados a partir da tradição). 
Bens imóveis: 1 ano (contado a partir da tradição). 
Se o sujeito já estava na posse do bem o prazo cai pela metade, contado da 
conclusão do negócio. 

 Evicção: o adquirente perde a coisa em virtude de decisão judicial que reconhece a 
outrem o direito de propriedade anterior a ele. 

Requisitos: 

• Privação do direito 
• Sentença judicial reconhecendo direito preexistente 
• Risco anterior à aquisição da coisa 

 A ação do evicto tem natureza indenizatória, mas é limitada pela lei à 
restituição integral do preço, frutos, despesas e prejuízos, e custas e honorários. 
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 Terá o adquirente sempre direito a receber de volta, ao menos, o preço pago, 
exceto se sabia do risco, ou, se informado dele, o assumiu, o que dota o contrato de caráter 
aleatório. 

 

5 – 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 
▪ 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 
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 RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR 
o Responde o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e 

prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele 
o Essa responsabilização ocorre, em regra, apenas durante a execução da 

atividade subordinada, ou seja, durante o “expediente” 
▪ Por aplicação da Teoria da Aparência, há exceções, eis que aquele que 

sofre o dano “acredita” que o causador do dano o fez em razão do 
emprego e, por isso, deve ser indenizado 

 RESPONSABILIDADE DOS ALBERGUES 
o Respondem os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos 

onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus 
hóspedes, moradores e educandos 

o Essa responsabilidade abrange os danos causados pelos hóspedes a 
terceiros e pelo estabelecimento aos hóspedes 

o Cláusulas que atenuam ou isentam a responsabilidade do estabelecimento 
são nulas, mesmo que existam avisos ostensivos, segundo o CDC 

 RESPONSABILIDADE NO PRODUTO DO CRIME 
o Respondem os que gratuitamente houverem participado nos produtos do 

crime, até a concorrente quantia 
o Não confunda com a coautoria! 

▪ Na coautoria o sujeito participa do evento, aqui, apenas recebe o 
produto do crime (o que, em realidade, configura o tipo de receptação 
do art. 180 do CP) 

▪ Na receptação responde apenas pelo dano até o valor que recebeu, na 
coautoria, responde integralmente pelo dano. 
 

6 - 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 
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• 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 

 

7 - REGIMES DE BENS 

 COMUNHÃO PARCIAL DE BENS 
o Regime em que os bens adquiridos antes da união formam o patrimônio individual 

de cada cônjuge, ao passo que o patrimônio adquirido depois da constância da 
união forma o patrimônio comum, em comunhão 

o Entram na comunhão 
• Os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que 

só em nome de um dos cônjuges 
• Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou 

despesa anterior 
• Os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os 

cônjuges 
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• As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge 
• Os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na 

constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão 
o NÃO entram na comunhão 

• Os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na 
constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu 
lugar 

• Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos 
cônjuges em sub-rogação dos bens particulares 

• As obrigações anteriores ao casamento 
• As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal 
• Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão 
• Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge 
• As pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes 

o Presumem-se adquiridos os bens móveis na constância do casamento, quando não 
se provar que o foram em data anterior 

o Exige-se a anuência de ambos os cônjuges para os atos, a título gratuito, que 
impliquem cessão do uso ou gozo dos bens comuns 

o A administração e a disposição dos bens constitutivos do patrimônio particular 
competem ao cônjuge proprietário, salvo convenção diversa em pacto antenupcial 

o Regime aplicável às uniões estáveis, salvo prévio pacto escrito. 
 

8 – SUCESSÃO DO CÔNJUGE/COMPANHEIRO 

Sucessão do companheiro/cônjuge 

➢ GENERALIDADES 
o Atenção à decisão do STF que julgou inconstitucional o art. 1.790 do 

CC/2002. A partir de agora, a sucessão do companheiro e do cônjuge 
são idênticas. Por isso, adiante, quando eu mencionar “cônjuge”, entenda 
“cônjuge/companheiro”, OK? 

o Você não pode confundir o direito à meação com o direito à sucessão 
o A meação não faz parte do patrimônio do morto; como os casais têm um 

patrimônio individual e um patrimônio comum, a meação diz respeito 
apenas ao patrimônio comum 

o Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge/companheiro 
sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados de 
fato há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência 
se tornara impossível sem culpa do sobrevivente 
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o Qualquer que seja o regime de bens, será assegurado ao 
cônjuge/companheiro sobrevivente o direito real de habitação 
relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o 
único daquela natureza a inventariar, sem prejuízo da participação que lhe 
caiba na herança 

➢ CONCORRÊNCIA 
o Cônjuge NÃO herda se era casado/unido com o falecido nos seguintes 

regimes bens 
▪ Regime da comunhão universal de bens 
▪ Regime da separação obrigatória/legal de bens 
▪ Regime da comunhão parcial sem bens particulares do falecido 

o Cônjuge HERDA se era casado/unido com o falecido nos seguintes regimes 
bens 
▪ Regime da separação convencional de bens 
▪ Regime da comunhão parcial com bens particulares do falecido 

• Nesse caso, herda apenas os bens particulares, sendo que os 
bens comuns (da meação) são divididos entre os demais 
herdeiros, segundo o STJ 

o Quando herda, concorre segundo as seguintes regras 
▪ O cônjuge sobrevivente/companheiro concorre com os 

descendentes, como regra geral 
• Essa concorrência é em igualdade 
• No caso de o cônjuge/companheiro ser também ascendente 

desses descendentes, faz jus a quinhão igual 
• Sua quota jamais pode ser inferior à quarta parte da herança 

▪ Concorrendo com ascendentes, no caso de não possuírem filhos, a 
resposta depende de quem são os ascendentes 

• Se forem ascendentes em 1º grau, ao cônjuge tocará 33% da 
herança 

• Se for apenas um ascendente de 1º grau vivo ou se ambos já 
forem mortos, havendo ascendente de grau maior apenas, 
cabe a ele a 50% da herança 

▪ Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por 
inteiro ao cônjuge/companheiro sobrevivente. 
 

9 - LEI DE LOCAÇÕES 

 Locação residencial 
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o Locação com prazo igual ou superior a 30 meses 
• A resolução do contrato ocorre automaticamente, findo o prazo, sem 

necessidade de notificação 
• Se ninguém se opor, o contrato prorroga-se, também automaticamente, por 

prazo indeterminado, se passados 30 dias  
• Após os trinta meses, o locador e o locatário podem resilir o contrato a 

qualquer tempo 
• Cabe “denúncia vazia”, imotivada, a qualquer tempo, e cabe o locatário 

desocupar o imóvel em 30 dias 
o Locação com prazo inferior a 30 meses 

• A locação prorroga-se imediatamente por prazo indeterminado, findo o prazo 
estabelecido 

• Nesse caso só cabe a denúncia “cheia”, motivada, nos casos previstos: 
▪ Mútuo acordo (distrato, ou resilição bilateral) 
▪ Em decorrência da prática de infração legal ou contratual 
▪ Em decorrência da falta de pagamento do aluguel e encargos 
▪ Em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do 

imóvel pelo locatário relacionada com o seu emprego 
▪ Se for pedido para uso próprio do locador, de seu cônjuge ou 

companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que 
não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel 
residencial próprio; 

▪ Se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL  

10 – DAS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL E JURISDIÇÃO 

Para iniciar os estudos no Processo Civil, é preciso, primeiro, visualizar a divisão do 
próprio código, comparado com o Código de 1973. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 11 
451 

 

O CPC/2015 ficou muito mais didático, dividido em Parte Geral e Parte Especial, com os 
Livros, Títulos e Capítulos mais bem organizados. 

 

Foco total nos seguintes assuntos! 

CPC 1973 CPC 2015 (entrou em vigor 18/03/2016 – Enunciado 
Administrativo n. 1, STJ)

Livro I: Do Processo de Conhecimento (arts. 1º ao
565);
Livro II – Do Processo de Execução (arts. 566 ao 795);
Livro III – Do Processo Cautelar (arts. 796 ao 889);
Livro IV – Procedimentos Especiais (arts. 890 ao
1.210);
Livro V – Das Disposições Finais e Transitórias (arts.
1.211 ao 1.220).

Parte geral: 
Livro I – Das Normas Processuais (arts. 1º ao 15);
Livro II – Da Função Jurisdicional (arts. 16 ao 69);
Livro III – Dos Sujeitos do Processo (arts. 70 ao 187);
Livro IV – Dos Atos Processuais (arts. 188 ao 293)
Livro V – Da Tutela Provisória (arts. 294 ao 311)
Livro VI – Da Formação, Suspensão e Extinção do
Processo (arts. 312 ao 317);
Parte Especial:
Livro I: Do Processo de Conhecimento e do
Cumprimento de Sentença (arts. 318 ao 770);
Livro II: Do Processo de Execução (arts. 771 ao 925);
Livro III: Do Processo nos Tribunais e dos Meios de
Impugnação das Decisões Judiciais (arts. 926 ao
1.044);
Livro Complementar: Disposições Finais e Transitórias
(arts. 1.045 a 1.072).
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Contraditório 

O contraditório, segundo a doutrina, possui duas dimensões: 

i- Dimensão formal: é a concepção clássica do contraditório, que o bipartia no 
binômio ciência e reação. Cumpria-se o contraditório se as partes tivessem 
ciência da decisão prolatada, bem como se lhe fosse oportunizada a 
possibilidade de reação1. 

ii- Dimensão substancial: concepção moderna do contraditório consubstancia-
se num trinômio: ciência, reação e poder de influência. Este último tem a 
intenção de tornar a decisão judicial mais democrática, mais coparticipativa. 
Nesse ponto, o contraditório tem intrínseca ligação com o modelo cooperativo 
de processo (art. 6º, CPC), dentro do qual o juiz possui deveres de 
esclarecimento (ex. art. 357, § 3º), prevenção (art. 321), adequação (ex. arts. 
139, VI e 373, § 1º), consulta (arts. 9º e 10), sempre oportunizando às partes a 
possibilidade de apresentarem suas razões para efetivamente influenciar a 
decisão do magistrado. 

O art. 9º do novo diploma processual veda que o juiz profira decisão contra a parte 
sem que ela seja previamente ouvida (regra).  

No entanto, o art. 9º, parágrafo único, inciso I excepciona a regra, ao prever que o 
disposto no caput não se aplica às tutelas de urgência e de evidência. Haverá, pois, um 
contraditório diferido ou postergado. 

Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja 
previamente ouvida. 

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica: 

I - à tutela provisória de urgência; 

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e 
III; 

III - à decisão prevista no art. 701 (ação monitória). 

Frisa-se que tal rol é exemplificativo, isto é, não exaure as possibilidades de 
decisões inaudita altera parte. Como outros exemplos, temos os artigos 562 (liminar em 
possessória), 678 (embargos de terceiros), 332 (improcedência liminar do pedido), 355 

 
1 Uma hipótese de violação à reação é o caso de indisponibilidade do sistema de peticionamento 

eletrônico por motivos técnicos no último dia do prazo, o que prorrogará o prazo para o dia útil 

subsequente (art. 10, § 2º, Lei 11.419/2006). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art311ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art311ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art701
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(julgamento antecipado do mérito, total ou parcial, art. 8º, § 1º da LACP (inquérito civil 
instaurado pelo MP), 77/81 (imposição de ofício de multas). 

i- Contraditório e questões de ordem pública 

É sabido que algumas questões no processo são questões que o juiz pode conhecer 
de ofício, ou seja, sem que tenha sido provocado a respeito (ex: decadência, incompetência 
absoluta, inconstitucionalidade da lei, intempestividade, etc.).  

Mas, pode o juiz decidir com base em questão conhecida ex officio sem tê-la 
submetido antes à manifestação das partes?  

Se puder fazer isso, uma das partes vai ser pega de surpresa, pois a sentença se 
sustentará num ponto que não foi submetido ao contraditório, não podendo esta parte 
influenciar a decisão. E, sendo o contraditório uma garantia de não surpresa, o juiz 
não pode manifestar-se em questão que conheça de ofício sem que se dê às partes o 
contraditório. É o que diz o art. 10, CPC. 

Art. 10.  O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base 
em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 
deva decidir de ofício. 

ii- Contraditório e o regra da congruência 

A regra da congruência ou regra da correlação entre o pedido e a sentença consiste 
no dever de a sentença “guardar identidade com o pedido trazido na inicial, sendo, então, 
vedado ao magistrado pronunciar-se fora dos limites que lhe foram traçados quando da 
definição do objeto da ação”. 

Art. 141.  O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, 
sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a 
lei exige iniciativa da parte. 

Desse modo, percebe-se que o princípio do contraditório está diretamente 
vinculado com a regra da congruência, pois uma decisão sem correlação com o que foi 
pedido invalida uma defesa feita dentro dos limites apresentados pela lide. 

A violação ao princípio da congruência pode ocasionar sentença: 

- ultra petita: juiz vai além do pedido, concedendo mais do que foi pleiteado. 

- extra petita: juiz concede provimento estranho aos pedidos das partes. 

- infra petita: juiz não analisa certo pedido, ficando a decisão aquém da esperada.  

Obs1: Lembre-se que a regra da congruência não elimina a liberdade do juiz de 
identificar disposição jurídica aplicável ao caso concreto.  
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Enunciado 281, FPPC: A indicação do dispositivo legal não é requisito da 
petição inicial e, uma vez existente, não vincula o órgão julgador. 

iii- Diferenças na esfera civil e penal: 

O art. 261, CPC exige que haja defesa técnica, ainda que por curador especial. No 
processo civil, o que se exige é a oportunidade de manifestação, sendo que, não existindo, 
haverá o efeito material da revelia (presunção de veracidade das afirmações aduzidas 
pelo autor, salvo hipóteses do art. 345, CPC). 

iv- Fase de execução: 

Em decorrência do princípio da satisfatividade, o executado não é citado (execução 
de título extrajudicial) ou intimado (se for execução de título judicial) para se defender, 
mas sim para cumprir. 

v- Prova emprestada: 

Art. 372.  O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro 
processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o 
contraditório. 

Para o cabimento da prova emprestada, há três correntes: 

1ª corrente: exige que as partes têm de ser as mesmas nos dois processos; 

2ª corrente: poderá ser utilizada desde que a parte contra quem será produzida 
tivesse participado do processo originário. 

3ª corrente: não é necessário que as partes sejam as mesmas. Elas se manifestarão 
agora. Nesse sentido, confira-se enunciado 30/CJF: 

ENUNCIADO 30 – É admissível a prova emprestada, ainda que não haja 
identidade de partes, nos termos do art. 372 do CPC. 

Jurisprudência – adotava a 2ª corrente, mas mudou no Informativo 543, STJ. Está 
em consonância com a economia processual, não é necessário que as partes sejam a 
mesma. As partes se manifestarão agora. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA EMPRESTADA ENTRE PROCESSOS 
COM PARTES DIFERENTES. 

É admissível, assegurado o contraditório, prova emprestada de 
processo do qual não participaram as partes do processo para o qual 
a prova será trasladada. A grande valia da prova emprestada reside na 
economia processual que proporciona, tendo em vista que se evita a 
repetição desnecessária da produção de prova de idêntico conteúdo. 
Igualmente, a economia processual decorrente da utilização da prova 
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emprestada importa em incremento de eficiência, na medida em que 
garante a obtenção do mesmo resultado útil, em menor período de tempo, 
em consonância com a garantia constitucional da duração razoável do 
processo, inserida na CF pela EC 45/2004. Assim, é recomendável que a 
prova emprestada seja utilizada sempre que possível, desde que se 
mantenha hígida a garantia do contraditório. Porém, a prova 
emprestada não pode se restringir a processos  em que figurem partes 
idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade sem 
justificativa razoável para isso. Assegurado às partes o contraditório 
sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de 
refutá-la adequadamente, o empréstimo será válido. EREsp 617.428-
SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4/6/2014. 

vi- Microssistema de recursos repetitivos (IRDR e recursos repetitivos) 

Como preservar o contraditório em processos de julgamentos por amostragem de 
recurso repetitivo especial e extraordinário; incidente de resolução de demandas 
repetitivas. O NCPC opta pelo amicus curiae e as audiências públicas para garantir o 
contraditório. 

Boa-Fé 

A boa-fé é um princípio implícito na na Constituição, mas explícito no CPC (arts 5º, 
322, § 2º, 489, § 3º). No CPC/73, estava previsto no art. 14, II. 

Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve 
comportar-se de acordo com a boa-fé. 

Art. 322, § 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da 
postulação e observará o princípio da boa-fé. 

Art. 489, § 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da 
conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o 
princípio da boa-fé. 

Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma 
participam do processo: (Redação dada pela Lei nº 10.358, de 27.12.2001) 

II - proceder com lealdade e boa-fé; 

A boa-fé subjetiva, segundo Didier, é um fato da vida: o fato de o sujeito acreditar 
estar agindo com licitude. É a crença em sua atuação lícita. Este fato, em muitas situações, 
é levado em consideração pelo direito, que protege aquele que está de boa-fé, aquele que 
acredita estar agindo licitamente.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10358.htm#art14
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Ex: o possuidor de boa-fé, que acredita possuir a coisa licitamente, tem uma série de 
direitos que lhe são garantidos na usucapião, disputa sobre frutos e benfeitorias, 
responsabilidade pela perda ou deterioração. 

A boa-fé objetiva, por sua vez, é uma norma que impõe comportamentos éticos, 
leais, de acordo com padrões objetivos de conduta vigentes em uma determinada 
coletividade. Pode-se dizer, assim, que a boa-fé objetiva não tem a ver com a crença da 
pessoa.  

ENUNCIADO 1/CJF – A verificação da violação à boa-fé objetiva dispensa 
a comprovação do animus do sujeito processual. 

O Século XX se caracterizou pelo desenvolvimento significativo da boa-fé do 
âmbito privado2. A exemplo, a doutrina civilista destaca a boa-fé objetiva em três funções: 
a) função interpretativa (art. 113, CC); b) função limitadora (art. 187, CC); c) função 
integrativa (art. 422, CC). 

A doutrina ainda elenca institutos decorrentes da boa-fé objetiva, sendo os mais 
importantes os seguintes: supressio, surrectio, venire contra factum proprium, exceptio 
non adimplente contractus (ou tu quoque), a exceptio doli (desdobrada em exceptio doli 
generalis e exceptio doli specialis), duty to mitigate the loss. 

Por conta desse desenvolvimento, a boa-fé foi se espraiando ao âmbito público, 
atingindo, sobremaneira, o Processo Civil.  

Além do art. 5º, o NCPC também o previu, expressamente, nos artigos 322, §2º e 
489, §3º, CPC. 

A quem se dirige o princípio? 

O princípio da boa-fé se dirige a todos os sujeitos do processo, inclusive ao juiz. 
Isso é perguntado em várias provas, por mais bobo que possa parecer. 

Quais são as suas concretizações? 

O princípio da boa-fé decorre de uma cláusula geral. Assim sendo, sua 
concretização depende da experiência forense ao longo do tempo. Até então, suas 
repercussões são as seguintes: 

i- Impede o abuso de direitos processuais: esse princípio torna ilícito o exercício 
abusivo de um direito processual. Qualquer abuso de direito (art. 187, CC) no processo é 
ilícito. 

 
2 Por influência, sobretudo, alemã (§242 do BGB). 
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Ex1: proíbe-se a nulidade de algibeira, isto é, a parte guarda a nulidade na 
algibeira, no bolso, durante muito tempo e apenas a suscita posteriormente, quando lhe 
for oportuno. A nulidade alegada não ser admitida, bem como a parte pode sofrer as 
sanções da litigância de má-fé (art. 81, CPC/2015), que, segundo o STJ, independe de 
comprovação do dano. 

Ex2: como é cediço, o autor só pode desistir de um processo se o réu que contestou 
concordar. Esse direito do réu não é um capricho, o réu não pode simplesmente dizer que 
não concorda, deve justificar, de modo que se assim não proceder, estará exercendo seu 
direito de modo abusivo, de maneira desnecessária, com o fim único de lesar a outra 
parte. 

Ex3: a parte que abusa do direito de defesa pode autorizar que o juiz defira tutela 
provisória de evidência (art. 311, I, CPC). 

Ex4: o abuso no direito de recorrer é litigância de má-fé (art. 80, VII, CPC). 

ii. Torna ilícitos os comportamentos dolosos: enquanto o abuso do direito é um 
ilícito independentemente do ânimo do sujeito, o agir com dolo é obviamente um agir 
ilícito, até mais repugnante, pois aqui há má-fé.  

Ex: retirada de uma peça do processo, pedido de citação por edital quando o autor 
sabe onde reside o réu (art. 258, CPC) e etc. 

iii. Proibição de comportamentos contraditórios: é o chamado nemo potest venire 
contra factum proprium.  

Ex1: pede-se a invalidação de um ato a cujo defeito deu causa (art. 276, CPC). 

Ex2: oferecimento de bem à penhora. O juiz determina a penhora do bem, e depois 
se alega que o bem é impenhorável. Novamente, aqui está caracterizado o venire contra 
factum proprium. STJ já chegou a sancionar tal conduta e permitir a penhora de bem de 
família. Todavia, tal entendimento, posteriormente, sofreu alguns reveses. 

iv. Surgimento dos deveres de cooperação processual: Vimos anteriormente esses 
deveres. 

v. Função hermenêutica: os atos postulatórios e as decisões judiciais devem ser 
interpretados de acordo com a boa-fé. É dizer, a boa-fé deve incidir sobre a interpretação, 
tanto da postulação quanto da decisão. Tal função está representada pelos arts. 322, §2º 
e 489, § 3º, ambos do CPC. 

Cooperação 

O art. 6o do novo CPC alcança todos os sujeitos do processo ao tratar da 
cooperação e lealdade, não somente as partes. 
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Inclusive, em relação ao juiz, a doutrina tem dito que a cooperação se desdobra em 4 
deveres. 

i. Dever de esclarecimento: é um dever que se subdivide em duas dimensões. A 
primeira faceta do dever de esclarecimento é uma mais antiga, que é o dever de o juiz 
esclarecer seus posicionamentos. O juiz tem o dever de esclarecer as dúvidas que 
decorrem de seus pronunciamentos, tem o dever de ser claro (art. 489, § 1º, CPC). 

A segunda dimensão do dever de esclarecimento é o dever de esclarecer-se 
quando o juiz tiver dúvida sobre aquilo que as partes pleiteiam. O juiz não pode indeferir 
um pedido sob o fundamento de que não o compreendeu, sem antes intimar a parte para 
que ela o esclareça. Ex: saneamento compartilhado (art. 357, § 3º, CPC). 

Art. 357, § 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de 
direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito 
em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, 
convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações 

ii. Dever de prevenção: o juiz tem o dever de apontar defeitos que comprometam 
a validade do processo e dizer como eles devem ser corrigidos. Em um processo 
cooperativo, o juiz não pode se manter inerte ao constatar um defeito processual, 
aguardando o fim do processo para julgá-lo sem exame do mérito. Ex1: quando o relator 
verifica a ausência de uma peça em um agravo de instrumento, ele deve atestar a falta, e 
dizer qual a peça que está faltando para que o agravo seja corrigido. Ex2: na emenda da 
petição inicial, deve indicar o que está faltando. 

Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 
requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 
capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 
prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 
precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

ENUNCIADO 95/CJF – O juiz, antes de rejeitar liminarmente a 
impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 5º, do CPC), deve 
intimar o impugnante para sanar eventual vício, em observância ao dever 
processual de cooperação (art. 6º do CPC). 

iii. Dever de consulta: de acordo com este dever, o juiz não pode decidir com base 
em questão a respeito da qual as partes não foram intimadas a se manifestar. O novo CPC 
coloca o dever de consulta como uma das normas fundamentais. 

Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja 
previamente ouvida. 

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica: 
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I - à tutela provisória de urgência; 

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e 
III; 

III - à decisão prevista no art. 701. 

Art. 10.  O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base 
em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 
deva decidir de ofício. 

iv. Dever de adequação: O juiz deve adequar o procedimento às necessidades do 
processo. Contudo, a possibilidade de adequação ficou mais limitada do que queriam 
alguns doutrinadores, permitida apenas nos casos expressos em lei.  

Exemplos: para inversão da ordem das provas (art. 373, § 1º), ou ainda a ampliação 
de prazos, quando houver, por exemplo, dificuldade para o cumprimento do prazo posto 
na lei (art. 139, VI, e art. 437, § 2º).  

Doutro lado, se as partes efetivarem uma negociação processual (art. 190), a 
adequação é feita pelas próprias partes e aceita pelo juiz, devendo este recusá-la 
somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que 
alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. 

Aplicação das Normas Processuais 

• Aplicação imediata (predomínio da teoria do isolamento dos atos 
processuais) 

✓ A regra é aplicação aos processos pendentes.  

✓ Exceções:  

✓ Coisa julgada das questões prejudiciais só se aplicam para novos processos (art. 
1.053) 

✓ Os pendentes (não sentenciados) do rito sumário e especial revogados continuam 
tramitando normalmente. Os próximos do rito sumário vão para juizados especiais 
(art. 1.046, §1º). 

✓ MP-MG – Promotor de Justiça Substituto/2017: II. As disposições de direito 
probatório do CPC/2015 somente se aplicam às provas requeridas ou 
determinadas de ofício a partir da data de início de sua vigência (art. 1.047). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 20 
451 

• Possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica no JEC (art. 
1.062, CPC, derrogando – revogação parcial do art. 10, Lei n. 9.099/95) 

 

JURISDIÇÃO 

Formas Alternativas de Solução de Conflitos (sistema multiportas) 

1 – Autotutela 

2 – Autocomposição 

i- Transação 

ii- Submissão 

iii- Mediação e Conciliação   

Mediação e Conciliação 

a) arts. 165 a 175 – tratam da mediação e conciliação – foco nas 2 diferenças 
básicas entre mediação e conciliação (art. 165, §§2º e 3º, CPC); 

b) estruturação do procedimento a fim de tentar a autocomposição antes do 
oferecimento da defesa pelo réu (arts. 334 e 695, CPC);  

c) permite homologação judicial de acordo extrajudicial de qualquer natureza 
(arts. 515, III e 725, VIII);  

d) permite que, no acordo judicial, seja incluída matéria estranha ao objeto do 
processo (art. 515, §2º);  

e) permite negócios jurídicos processuais (art. 190);  

f) Lei nº. 13.140/15, que disciplina exaustivamente a mediação; 

g) Os entes da Administração (U, DF, E, M) podem criar câmaras administrativas 
de solução consensual (art. 174,CPC). 

h) art. 3º, CPC, norma geral que estimula a autocomposição. 

Arbitragem 

Obs1: A arbitragem é produto do negócio jurídico chamado Convenção de 
Arbitragem. Convenção de arbitragem é um negócio escrito em que as partes decidem 
que a solução do conflito será por arbitragem. Há duas espécies de convenção de 
arbitragem:  
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Cláusula compromissória: convenção de arbitragem em que se decide que 
conflitos futuros relativos a determinado negócio deverão ser resolvidos por árbitros. 
Não especifica qual é o conflito que será submetido. 

Compromisso arbitral: é uma convenção de arbitragem que se refere a um 
conflito específico, determinado, já ocorrido. As partes dizem que aquele conflito 
específico será resolvido por arbitragem.  

Obs2: Qualquer pessoa capaz pode optar pela arbitragem, o que significa as 
pessoas naturais, jurídicas e, inclusive, pessoas de Direito Público (mas nesse caso não 
pode ser sigilosa e não pode ser por equidade – art. 2º, parágrafo 3º). 

Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de eqüidade, a critério das partes. 

§ 1º Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão 
aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes 
e à ordem pública. 

§ 2º Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize 
com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas 
regras internacionais de comércio. 

§ 3o A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de 
direito e respeitará o princípio da publicidade.           (Incluído pela Lei 
nº 13.129, de 2015)  

 Obs3:  

Art. 337, § 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a 
incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias 
enumeradas neste artigo. 

Obs4: não há necessidade de homologação judicial da sentença arbitral (art. 31). 
Essa sentença arbitral é, inclusive, título executivo judicial (art. 515, VII, CPC). Ademais, 
ela faz coisa julgada material, autorizando a revisão judicial apenas quanto a vícios 
formais e nunca quanto ao seu conteúdo (art. 32 e 33, Lei 9.307/96). 

Art. 31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os 
mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, 
sendo condenatória, constitui título executivo. 

Art. 515.  São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de 
acordo com os artigos previstos neste Título: 

VII - a sentença arbitral; 
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11 – COMPETÊNCIA 

Passo a passo da determinação da competência 

 

1ª Etapa: É o caso de 
Jurisdição Nacional (arts. 

21 a 23, CPC)?

2ª Etapa: É o caso de 
competência dos 

Tribunais de 
Superposição (STF e 

STJ) ou órgão 
jurisdicional atípico (art. 

52, I e II, CRFB)?

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?
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O CPC copiou essas possibilidades para demandas contra o Estado. 

Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que 
seja autor Estado ou o Distrito Federal. 

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a 
ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de 
ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da 
coisa ou na capital do respectivo ente federado. 

Art. 53. É competente o foro: 

I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e 
reconhecimento ou dissolução de união estável: 

a) de domicílio do guardião de filho incapaz; 

b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz; 

c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio 
do casal; 

d) de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos 
da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha); (Incluída 
pela Lei nº 13.894, de 2019) 

Enunciado 108, CJF: A competência prevista nas alíneas do art. 53, I, do 
CPC não é de foros concorrentes, mas de foros subsidiários 

União como 
autora

Demanda 
proposta no 

foro de 
domicílio do 

réu

União como ré -
o autor opta 

entre os 
seguintes foros:

Foro do seu 
domicílio

Foro do local 
do ato ou fato 
que originou a 

demanda

Foro do local 
da coisa

DF
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✓ Art. 55, § 3º: conexão por prejudicialidade; 

✓ Continência 

Art. 57.  Quando houver continência e a ação continente tiver sido 
proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será 
proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações 
serão necessariamente reunidas. 

1) se a ação de pedido maior (continente) for anterior à ação 
contida (ação de pedido menor) haverá extinção sem resolução do mérito 
para a ação menor (contida).  

2) se a ação de pedido menor (contida) for a anterior à demanda de 
pedido maior (continente), haverá a reunião entre elas. 

✓ Art. 59: prevenção pelo registro ou distribuição (no CPC/73 ocorria com a citação 
válida); 

Vejam as diferenças entre os efeitos da citação do CPC/73 e do CPC/15. 

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. 
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✓ Art. 63, §3º: Foro de eleição abusivo (no CPC/73 podia declarar apenas em 
contrato de adesão; agora em qualquer contrato). Mas lembrem-se: pode declarar 
de ofício até a citação do réu. Depois, só com alegação da outra parte. 

✓ Art. 64: incompetência relativa em preliminar de contestação e translatio iudicii. 

Art. 64.  A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão 
preliminar de contestação. 

§ 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 
grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. 

§ 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente 
a alegação de incompetência. 

§ 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão 
remetidos ao juízo competente. 

§ 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os 
efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra 
seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. 

✓ STJ, no REsp 1679909, Dje 01/02/2018 (Rel. Min. Luis Felipe Salomão), encampou 
a proposta doutrinária e decidiu que cabe sim agravo de instrumento contra 
decisão que reconhece a incompetência. 

✓ REsp. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT – STJ entendeu pela taxatividade mitigada, 
devendo ser admitido quando for apresentado para discutir questões urgentes e 
de difícil reparação. 

✓ As competências em razão da matéria, pessoa e funcional (MPF) são exemplos de 
competência absoluta. As competências territorial e em razão do valor da causa 
(TV) são, em regra, relativas. 

Excepcionalmente, podemos ter competência absoluta em razão do valor da 
causa (ex: Juizados Especiais Federais) e competência absoluta territorial (ex: ação 
civil pública – art. 2º, Lei n. 7.347/85). TJSP/2017 

Resumo de competência absoluta e relativa. 
 

                           Competência Absoluta e Relativa 

Semelhanças Diferenças 
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Forma de alegação da incompetência → 
preliminar de contestação (art. 64, CPC) 

Absoluta Relativa 

Translatio iudicii → reconhecida 
incompetência – relativa ou absoluta -, o 
processo será remetido ao juízo 
competênte, preservando-se a 
litispendência e os efeitos materiais e 
processuais, devendo os atos serem 
revistos ou ratificados (ainda que 
tacitamente) pelo juízo que receber os 
autos. 

Tem por finalidade atender a 
interesse público. 

Tem por finalidade atender a 
interesse particular. 

São matérias dilatórias → não levam à 
extinção do processo. Exceção: art. 51, III, 
Lei 9.099/99. 

Não pode ser alterada pela 
vontade das partes.  

Também não são modificadas pela 
conexão e continência. 

É possível alteração pela vontade 
das partes, tanto pelo foro de 
eleição (art. 63, CPC), quanto pela 
não alegação da incompetência 
relativa e a consequente 
prorrogação da competência (art. 
65, caput, CPC). 

Além disso, podem ser 
modificadas por conexão e 
continência. 

Efeitos da citação e do despacho citatório 
do juiz incompetente (absoluta e 
relativamente) → a citação válida, ainda 
que ordenada por juízo incompetente 
(absoluta ou relativamente), induz 
litispendência para o réu, faz litigiosa a 
coisa e constitui em mora o devedor. O 
art. 240, §1º complementa dizendo que o 
despacho citatório, ainda que ordenado 
por juízo incompetente, interrompe a 
prescrição. 

 

Pode ser alegada por qualquer das 
partes, podendo ser reconhecida 
de ofício pelo juízo (art. 64, §1º, 
CPC).  

Ademais, pode ser alegada a 
qualquer tempo, inclusive depois 
do trânsito em julgado, no prazo de 
dois anos da rescisória. Obs: 
doutrina e jurisprudência, até 
então, dizem que não pode ser 
suscitada apenas em recurso 
especial ou extraordinário, pois 
faltaria o prequestionamento. 

Somente pode ser arguida pelo 
réu, na contestação, sob pena de 
prorrogação de competência. 
Magistrado não pode reconhecer 
de ofício (súmula 33, STJ), mas há 
exceções: a) nulidade de cláusula 
de eleição de foro (art. 63, CPC); b) 
incompetência territorial no JEF 
(art. 51, III, Lei n. 9.099/95). 

O MP pode alegar nas causas que 
atuar como fiscal (art. 65, 
parágrafo único, CPC). 
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Recurso → embora não haja previsão 
expressa no art. 1.015, CPC, doutrina e 
jurisprudência tem admitido a 
interposição do agravo de instrumento. 

As competências em razão da 
matéria, pessoa e funcional (MPF) 
são exemplos de competência 
absoluta. 

Excepcionalmente, podemos ter 
competência absoluta em razão do 
valor da causa (ex: Juizados 
Especiais Federais e da Fazenda 
Pública Estadual) e territorial (ex: 
ação civil pública, art. 47, §§1º e 
2º). 

 

 

 

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

 

 A mudança superveniente 
de competência absoluta exige o 
deslocamento da causa para outro 
juízo, salvo se já tiver sido 
sentenciado (súmula 367, STJ). É 
uma exceção ao princípio da 
perpetuação da jurisdição (art. 43, 
CPC). Veremos mais a frente esse 
princípio. 

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

 

✓ Art. 73 (litisconsórcio necessário – cônjuges – gravar hipóteses) 

Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor 
ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o 
regime de separação absoluta de bens. 

§ 1º Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação: 

I - que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o 
regime de separação absoluta de bens; 

II - resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato 
praticado por eles; 

III - fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família; 

IV - que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção 
de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 28 
451 

§ 2º Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu 
somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por 
ambos praticado. 

§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos 
autos. 

 

12 – TEORIA DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS 

O CPC/73 adotou claramente a teoria eclética da ação (arts. 3º, 267, VI e 295, 
CPC/73).  

Sobre o CPC/2015, há forte discussão doutrinária sobre a existência ou não da 
categoria das condições da ação, prevalecendo a corrente que entende que elas ainda 
existem (art. 17 c/c 485, VI, ambos do CPC/2015), contendo apenas interesse de agir e 
legitimidade ad causam. Não há mais a possibilidade jurídica do pedido. 

 Resumo dos Pressupostos Processuais 
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13 – SUJEITOS PROCESSUAIS E ATOS 

Exercício da Advocacia no NCPC 

❑ Criou-se nova hipótese de suspeição do juiz: “amigo íntimo ou inimigo de qualquer 
das partes ou de seus advogados” (art. 145, inc. I). 

❑ Não correm prazos processuais no período compreendido entre 20 de dezembro 
e 20 de janeiro (art. 220).  

❑ Haverá prazo em dobro se: 

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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i) Houver litisconsórcio; 

ii) Patrocínio por advogados de escritórios distintos; 

iii) Autos físicos. 

❑ Faculta-se ao advogado promover a intimação do advogado da outra parte por 
meio do correio, juntando aos autos o AR (art. 269, § 1º). 

❑ O art. 455, caput criou mais um encargo ao advogado: informar ou intimar a 
testemunha por ele arrolada acerca do dia, data e local da audiência. A intimação 
judicial consistirá em opção residual, somente sendo possível quando comprovada 
que a tentativa do advogado foi frustrada (art. 455, § 4º, I). A inércia do advogado 
em relação à comunicação da testemunha implica a desistência da sua inquirição 
(art. 455, § 3º). 

❑ Honorários (art. 85). 

❑ Os honorários sucumbenciais não mais se compensam quando há sucumbência 
recíproca (art. 85, § 14 do CPC/2015). Superada súmula 306, STJ. 

❑ Súmula 453, STJ (superada): Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em 
decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação 
própria. 

Com o novo CPC, se os honorários não forem fixados na sentença, eles poderão ser 
pleiteados pelo advogado em ação autônoma (art. 85, § 18).  

❑ Previsão expressa de que os honorários possuem natureza alimentar, com os 
mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho (art. 84, §14). 

❑ O tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários (art. 85, §11). 

❑ Outros tópicos 

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

É indevida a condenação em honorários advocatícios no processo de 
mandado de segurança, de acordo com o art. 25 da Lei n. 12.016, de 7 de 
agosto de 2009. Essa previsão legal, por conseguinte, afasta a 
previsão de arbitramento de honorários advocatícios recursais do 
art. 85, § 11, do CPC/2015. Precedentes do STF e do STJ. (STJ. AgInt no 
RMS 52.179/2017). 
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Súmula 345-STJ: São devidos honorários advocatícios pela Fazenda 
Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações 
coletivas, ainda que não embargadas. 

O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento 
consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos 
honorários advocatícios nos procedimentos individuais de 
cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que 
não impugnados e promovidos em litisconsórcio. STJ. Corte Especial. 
REsp 1.648.238-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 20/06/2018 
(recurso repetitivo) (Info 628). 

 

 

Gratuidade de Justiça 

❑ Presunção relativa de necessidade por mera declaração – pessoa física (art. 98, 
§3º); PJ precisa comprovar; 

❑ Assistência de advogado não impede (art. 99, § 4º) 

❑ Concessão parcial é possível (art. 98, § 5º); 

❑ Impugnação na contestação (art. 100); 
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❑ Há condenação em despesas e honorários da parte sucumbente, mas suspende-se 
a exigibilidade (art. 98, §3º).  

❑ Não impede a cobrança de multas (art. 98, §4º). 

❑ Advocacia Pública no NCPC  

CPC 73 – quádruplo para contestar e dobro para recorrer. 

CPC 2015 – dobro para todas as suas manifestações. 

Obs1: Não se aplica o prazo em dobro para os juizados especiais (art. 9º, Lei 
10.259/03). Mas os prazos são contados em dias úteis (enunciado 19, I jornada do CJF). 

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 
autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas 
manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. 

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. 

§ 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de 
forma expressa, prazo próprio para o ente público. Ex: art. 535 (30 dias); MS (10 dias). 

Art. 184.  O membro da Advocacia Pública será civil e regressivamente responsável 
quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. 

Ministério Público (arts. 176/181) 

❑ No CPC/73, havia previsão apenas para litígio coletivo rural, mas agora é também 
urbano.  

❑ 30 dias para se pronunciar (antes não falava nada). 

❑ No CPC/73 o MP tinha o prazo em dobro para recorrer e em quádruplo para 
contestar. 

❑ Participação da Fazenda não é suficiente para intervenção do MP. 

❑ Interesse público ou social. 

❑ Direito de família – não faz mais referência ao estado da pessoa, pátrio poder, 
curatela, interdição, casamento, declaração de ausência e disposições de última 
vontade. 

❑ Excluída a previsão de que o MP representará o interditando no procedimento 
quando não for o requerente. 

❑ 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 
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decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre 
a existência ou a inexistência de prejuízo.  

Defensoria Pública (arts. 185/187) 

❑ Art. 185.  A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos 
direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, 
em todos os graus, de forma integral e gratuita. 

Conceito de necessitados: a) Função típica (atribuição tradicional): ligada à 
hipossuficiência/vulnerabilidade econômica/financeira; b) Função atípica (atribuição 
não tradicional): ligada à hipossuficiência jurídica, organizacional e circunstancial. 

❑ Art. 186.  A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas 
manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do 
defensor público, nos termos do art. 183, § 1º. § 3o O disposto no caput aplica-se 
aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma 
da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de 
convênios firmados com a Defensoria Pública. § 4o Não se aplica o benefício da 
contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio 
para a Defensoria Pública. 

❑ Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: I - incapaz, se não tiver representante 
legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a 
incapacidade; II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com 
hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela 
especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei. 

Ademais, dentro do tópicos sujeitos processuais, está sendo muito debatido 
no meio doutrinário e jurisprudencial o art. 139, IV. Há possibilidade de cobrança 
do recente entendimento do STJ a respeito do assunto. 

Art. 139, IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 
objeto prestação pecuniária; 

Segundo Marinoni3, ao atribuir ao juiz a responsabilidade de assegurar o 
cumprimento de suas próprias decisões – inclusive de ofício, o novo CPC confirma que 

 
3 Luiz Guilherme Marinoni; Daniel Mitidiero. Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. 

São Paulo: Ed. RT, 2008, p. 93) 
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a efetividade do processo é um dos valores centrais do novo direito processual civil 
brasileiro. 

Consoante o CPC comentado, organizado por Teresa Arruda, Fredie Didier, 
Talamini e Bruno Dantas, no regime do CPC/73, as medidas para a efetivação 
encontravam-se limitadas às técnicas processuais ligadas às obrigações de fazer e não 
fazer (art. 461, §5º, CPC) e, por extensão, às obrigações de entrega de coisa (art. 461-A, 
§3º, CPC). 

O NCPC manteve essas previsões para obrigações de fazer, não fazer e entrega de 
coisa (art. 533, caput, e §1º e art. 535, §3º). 

Mas tais medidas se alargaram e agora se prestarão ao apoio para o cumprimento 
de qualquer ordem judicial, até mesmo nas ações que tenham por objeto obrigações 
de pagar quantia. Veja a parte final do art. 139, IV, que diz “inclusive nas ações que 
tenham por objeto prestação pecuniária”. 

O STJ, durante a vigência do CPC/73, negava a aplicação de astreintes, por exemplo, 
na execução da obrigação de pagar quantia certa (STJ, REsp 1.343.775/PB, Rel. p/ 
acórdão Min. João Otávio Noronha, j. 15/09/2015; REsp 1.239.714/RJ, Rel. p/ acórdão 
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16/08/2011). Agora, com o NCPC, pode haver alguma 
mudança de entendimento4.  

Para assegurar a efetividade, podem ser determinadas medidas de execução direta 
(sub-rogatórias) e medidas de execução indireta (coercitivas, indutivas). 

As medidas de execução direta (sub-rogatórias) são aquelas em que o Estado 
substitui a vontade do devedor pela vontade do Direito, gerando a satisfação 
independente da colaboração do devedor. Ex: busca e apreensão, penhora, expropriação. 

As medidas de execução indireta (coercitivas, indutivas) são aquelas que 
pressionam psicologicamente o devedor para que ele mesmo cumpra a obrigação. Ex: 
fixação de astreintes (art. 537, CPC); desconto dos honorários se pagos a tempo (art. 827, 
§1º, CPC); ameaça de prisão civil se não paga a verba alimentícia. 

Daniel Assumpção5 diz que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla 
e irrestrita do princípio da atipicidade das formas executivas a qualquer espécie de 
execução, independentemente da natureza da obrigação. Seriam, assim, admitidas 
medidas executivas que nunca foram utilizadas na vigência do CPC/73. 

 
4 Didier não concorda com a aplicação de astreintes em obrigação de pagar quantia certa. Isso 

porque os juros moratórios já exerceriam essa função. 

5 Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017. 
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Após debates doutrinários e julgados, tem-se dito que as medidas atípicas são:  

a) subsidiárias: prefere-se o meio típico para, depois, tentar o atípico. 

b) devem observar o contraditório: conforme disposição dos arts. 9º e 10, CPC. 
Contudo, se a medida for urgente (exceções do art. 9º, parágrafo único), pode haver o 
contraditório diferido. 

c) devem ser devidamente fundamentadas (art. 489, §1º, CPC). 

Em informativo (631), o STJ entendeu que: 

Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de retenção do 
passaporte em decisão judicial não fundamentada e que não 
observou o contraditório, proferida no bojo de execução por título 
extrajudicial. 

Cabe Habeas Corpus para impugnar decisão judicial que 
determinou a retenção de passaporte. 

Não cabe Habeas Corpus para impugnar decisão judicial que 
determinou a suspensão de Carteira Nacional de Habilitação – CNH. 

Em julgado posterior (dezembro de 2018), a 3ª Turma do STJ, no HC 99.606, 
entendeu que, em virtude da ausência de indicação, pelo devedor, de meios menos 
onerosos e mais eficazes para a quitação da dívida, a 3ª turma do STJ não reconheceu 
ilegalidade em decisão judicial de restrição de saída do país como medida constritiva 
indireta para pagamento voluntário do débito.  

Doutro lado, no HC 453.870, em julho de 2019, o STJ entendeu que é 
desproporcional apreender passaporte e suspender CNH em execução fiscal. 

No HC 478963 envolvendo Ronaldinho Gaúcho, o STJ, em sede liminar, manteve a 
apreensão de seu passaporte por ter deixado de pagar multa ambiental relativa a 
processo julgado em 2015. 

Em 03/09/2019, a Min. Rosa Weber também negou liberação do passaporte de 
Ronaldinho Gaúcho.  

Vamos ver como será pacificada a jurisprudência a respeito desse art. 139, IV.  

ATOS PROCESSUAIS 

Forma 

• Forma livre, salvo se a lei exigir; 

• Prática eletrônica dos atos; 
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• Atos das Partes 

• Atos do Juiz 

Art. 203.  Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões 
interlocutórias e despachos. 

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença 
é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe 
fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. 

 

Despachos (art. 203, §3º, CPC) Atos ordinatórios (art. 203, §4º, CPC) 

§ 3o São despachos todos os demais 
pronunciamentos do juiz praticados no processo, de 

ofício ou a requerimento da parte. 

  

Art. 203, § 4o Os atos meramente 
ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, 
independem de despacho, devendo ser praticados 
de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando 

necessário. 

Ato sem caráter decisório, de mero 
impulsionamento 

  

Poderá ser delegada a prática ao servidor (se 
delegada, é praticado como ato ordinatório) 

Praticado pelo servidor 

  

✓ Lugar 
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✓ Tempo 

a) Regra geral: das 6h às 20h e em dias úteis. 

b) Exceção: serão praticados depois das 20h se o seu adiamento: 

      - prejudicar a diligência; 

      - causar grave dano. 

     - Lei n. 9.099/95, Art. 12. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se 
em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária). 

c) Exceção quanto aos dias úteis: 

      - Tutela de urgência; 

      - art. 212, §2º, CPC - Citações; Intimações; Penhoras. 

Obs: esses atos nos feriados e férias forenses são praticados independentemente de 
autorização judicial (art. 212, §2º, CPC). 

 

✓ Prazos Processuais 

Lugar dos Atos 
Processuais

Regra
Praticados na 
sede do Juízo

Exceções

Deferência (art. 
454)

Interesse da 
Justiça (art. 565, 
§3º; art. 481ss)

Natureza do ato 
(ex: constrição; 
comunicação)

Obstáculo arguido 
pelo interessado e 

acolhido pelo 
magistrado (art. 

449, p. ú; art. 751, 
§1º)
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i- prazo subsidiário: 5 dias 

ii- prazo a obrigar o comparecimento: 48 horas 

iii- ato processual prematuro: válido 

iv- suspensão do prazo: 

          - sábados, domingos, feriados e em dias sem expediente forense. 

          - entre os dias 20/dez a 20/jan; 

          - obstáculo criado pela parte ou pela suspensão do processo (art. 313, do CPC). 

          - instituição de programa de autocomposição pelo Poder Judiciário. 

v- prorrogação do prazo: 

         - por até 2 meses, quando se tratar de unidade judiciária de difícil acesso. 

         - situação de calamidade, podendo ultrapassar os 2 meses a depender da situação 
concreta. 

Contagem do Prazo 

- Na contagem do prazo, só se conta os dias úteis (art. 219), não contando feriados (art. 
216). O dia do termo inicial (art. 231) deve ser excluído (art. 224, caput).  

- Depois que se exclui o dia do termo inicial (art. 231), passamos a contar apenas 
os dias úteis (art. 219). 

Meio da prática 

     a) Eletrônico: qualquer horário até as 24h do último dia do prazo; 

     b) Não eletrônico: deverá observar o horário de funcionamento do tribunal/fórum 
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14 – LITISCONSÓRCIO E INTERVENÇÃO DE TERCEIROS 

Nesse tópico, sugiro fortemente a leitura da lei seca (arts. 113 a 118, CPC para 
litisconsórcio e 119 a 138, CPC para intervenção de terceiros). 

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em 
conjunto, ativa ou passivamente, quando: 

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações 
relativamente à lide; 

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; 

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. 

§ 1º O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número 
de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na 
execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou 
dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. 

§ 2º O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação 
ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. 

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, 
pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença 
depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do 
contraditório, será: 

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que 
deveriam ter integrado o processo; 

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados. 

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz 
determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser 
litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do 
processo. 

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. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a 
parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, 
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caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas 
os poderão beneficiar. 

Art. 118. Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do 
processo, e todos devem ser intimados dos respectivos atos. 

 

 

O litisconsórcio necessário não será obrigatoriamente unitário, e vice versa. Não 
há correlação nisso. 

A verificação se haverá litisconsórcio necessário ou facultativo é realizada 
anteriormente.  

Em primeiro lugar, temos de analisar se o litisconsórcio é necessário ou 
facultativo. 

Depois, diante do litisconsórcio já efetivamente formado, iremos observar o 
objeto litigioso, se há uma ou mais relações jurídicas sendo discutida e, se for uma apenas, 
se essa relação jurídica é indivisível (litisconsórcio unitário) ou divisível (simples). 

Portanto, vê-se que a questão da necessidade da formação do litisconsórcio diz 
respeito ao momento inicial da demanda, de propositura da ação, enquanto a questão 
referente à unitariedade diz respeito a outro momento processual, o da decisão da 
demanda.  

Assim, saber se o litisconsórcio deve ou não ser formado não influencia 
obrigatoriamente no conteúdo uniforme ou não da decisão a ser proferida no processo 
no qual o litisconsórcio se formou. 

Veja as lições de Humberto Theodoro Jr.6: 

(...) Acontece que o litisconsórcio unitário nem sempre é necessário, 
bastando lembrar os casos de condôminos que reivindicam a coisa 
comum e de credores solidários frente à cobrança da dívida única. Agindo 
em conjunto ou separadamente, o resultado será uniforme para todos os 
interessados, mas o litisconsórcio não é obrigatório. 
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Nas palavras de Dinamarco7, o litisconsórcio unitário ou simples será 
verificado num segundo momento. 

Portanto, haverá possibilidade de litisconsórcio necessário unitário E necessário 
simples/comum; bem como haverá possibilidade de litisconsórcio facultativo unitário E 
facultativo simples/comum. 

 

 

 

 

 

Litisconsórcio necessário    Litisconsórcio unitário 

 

 

Litisconsórcio facultativo    Litisconsórcio simples/comum 

Regras 

a) Litisconsórcio necessário simples/comum: ocorre quando a 
necessariedade se der por força de lei (1ª hipótese do tópico 3.5.2) e a decisão 
puder ser diversa para cada litisconsorte.  
Isso acontece por inexistir qualquer incindibilidade do objeto litigioso do 
processo, isto é, a relação jurídica deduzida é divisível, podendo ser decidido 
uma coisa para um e outra coisa para outro. 
Todavia, a lei acha interessante julgar todos os litisconsortes conjuntamente 
pela economia processual e harmonia dos julgados. 
Ex1: ação popular com vários réus. O litisconsórcio é necessário por imposição 
legal (art. 6º, LAP). E pode haver uma decisão para um réu e outra para outro 
réu (litisconsórcio simples/comum); 
Ex2: ação de usucapião.  O litisconsórcio é necessário por imposição legal (art. 
246, §3º, CPC). E pode haver uma decisão para um confinante e outra para 
outro confinante. 
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b) Litisconsórcio necessário unitário: quando a necessariedade se der pela 
natureza da relação jurídica (incindível), 2ª hipótese do tópico 3.5.2. Além 
disso, a decisão tem de ser uniforme a todos os litisconsortes (litisconsórcio 
unitário). 
Esse litisconsórcio necessário unitário se dará no polo passivo, como regra. 
Ex: ação de nulidade de casamento proposta pelo MP. É necessário pela relação 
jurídica discutida. E a decisão será uniforme a ambos os consortes. 
Contudo, excepcionalmente, há possibilidade de litisconsórcio unitário 
passivo facultativo (ex: solidariedade passiva em obrigação indivisível); 
 
c) Litisconsórcio facultativo unitário: O litisconsórcio pode ou não ocorrer 
(facultativo). Mas, em qualquer das hipóteses, a decisão será uniforme a todos 
aqueles que participam da relação jurídica indivisível (litisconsórcio unitário). 
Em regra, ele ocorre no polo ativo. Isso em decorrência do entendimento de 
parcela doutrinária de que não haveria litisconsórcio necessário no polo ativo 
(veremos a discussão no próximo tópico). 
Ex: ocorre muito nos casos de legitimação extraordinária (poder para atuar em 
nome próprio, mas pleitear interesse alheio), a exemplo de ações civis públicas 
pleiteadas pelo MP. 
Há diversos outros exemplos: ação reivindicatória de coisa comum, que pode 
ser proposta por qualquer condômino (art. 1.314, CC); art. 1.791, CC; art. 1.965, 
CC; art. 601, CPC; etc. 
 
Excepcionalmente, ele pode ocorrer no polo passivo, hipótese da qual já 
tratamos na letra “b” (ex: solidariedade passiva em obrigação indivisível).   
Com base na regra estipulada, podemos concluir que, em regra, se o 
litisconsórcio unitário é no polo passivo, ele é necessário; se o litisconsórcio 
unitário é no polo ativo, será facultativo.  
 
d) Litisconsórcio facultativo simples/comum, que corresponde à 
generalidade das situações. 

 

➢ Intervenção de terceiros 

✓ Assistência simples e litisconsorcial (arts. 119 a 124);  

✓ Chamamento ao processo (arts. 130 a 132) 
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Em demandando apenas um ente federativo, é possível que o esse ente promova o 
chamamento ao processo? 

a) O art. 130, III, é típico de obrigações solidárias de pagar quantia, o que não é o 
caso, uma vez que as ações para fornecimento de medicamento são para entrega 
de coisa certa; 

b) O chamamento ao processo revela-se medida protelatória, que não traz 
nenhuma utilidade ao processo. REsp 1203244-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 
julgado em 9/4/2014 - recurso repetitivo - Info 539. 

Obs1: Para concessão de medicamentos, a parte deve preencher 3 requisitos: 

(i) 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;  

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento, exceto mora irrazoável da 
ANVISA  

Ainda, indico aos alunos a leitura da Suspensão de Tutela Antecipada 175, julgada 
pelo STF, bem como o RE 657.718/MG, ambos já julgados pelo STF. 

Neste último, discutia-se a possibilidade de se obrigar, mediante ação judicial, o 
poder público a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa. Na oportunidade, o 
STF chegou às seguintes conclusões: 

A ausência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por 
decisão judicial. 

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

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

c) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 
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STF. Plenário. RE 657718/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. 
Min. Roberto Barroso, julgado em 22/5/2019 (repercussão geral) (Info 
941). 

No mesmo julgado, o STF decidiu o seguinte: 

i) O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos 
experimentais, a exemplo do que ocorria com a pílula do câncer 
(fosfoetanolamina sintética); 

ii) Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são 
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área 
da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e 
hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento 
conforme as regras de repartição de competências e determinar o 
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 

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

Por fim, chamo atenção para o RE n. 566.471/RN, em que o STF discutirá a 
obrigação do Estado no sentido de dispensar medicamento de alto custo não incluído na 
Política Nacional de Medicamentos, a portador de doença grave carente de recursos 
financeiros para a sua aquisição no mercado. O processo chegou a ser pautado para 
decisão em outubro de 2019, mas foi retirado. 

✓ Denunciação da lide  

i- impossibilidade de denunciação per saltum (revogação do art. 456, CC);  

ii- não é obrigatória;  

iii- execução direta (art. 128, parágrafo único);  

iv- possibilidade de apenas uma denunciação sucessiva (art. 125, §2º, CPC); 

iv- responsabilidade do Estado 

No dia 14/08/2019, ao julgar o RE 1.027.633 em sede de repercussão geral, o STF 
fixou a seguinte tese: 

“A teor do disposto no artigo 37 parágrafo 6º da Constituição Federal, a ação por 
danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a 
pessoa jurídica prestadora do serviço público, sendo parte ilegítima passiva o 
autor do ato, assegurado o direito de regresso pelo Estado contra o responsável em 
caso de dolo ou culpa”. 
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✓ Oposição (deixou de ser modalidade p/ procedimento especial – art. 682, CPC) 

✓ Nomeação à autoria (deixou de ser modalidade - arts. 338 e 339) 

✓ Amicus curiae (novidade) 

✓ Desconsideração personalidade (novidade) 

Foco nos artigos dessas duas novidades, sobretudo nos negritos. 

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

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os 
pressupostos previstos em lei. 

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração 
inversa da personalidade jurídica. 

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do 
processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução 
fundada em título executivo extrajudicial. 

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao 
distribuidor para as anotações devidas. 

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da 
personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em 
que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. 

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na 
hipótese do § 2º. 

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos 
legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. 

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado 
para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) 
dias. 

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido 
por decisão interlocutória. 

Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo 
interno. 
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Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a 
oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação 
ao requerente. 

CAPÍTULO V 

DO AMICUS CURIAE 

Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a 
especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da 
controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a 
requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou 
admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade 
especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) 
dias de sua intimação. 

§ 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. 

§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a 
intervenção, definir os poderes do amicus curiae. 

§ 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente 
de resolução de demandas repetitivas. 

A decisão do Relator que ADMITE ou INADMITE o ingresso do amicus 
curiae é irrecorrível. STF. Plenário. RE 602584 AgR, Rel. para acórdão 
Min. Luiz Fux, julgado em 17/10/2018. 
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15 – TUTELA PROVISÓRIA 

Como a Tutela Provisória sofreu uma enorme reformulação com o NCPC, é grande a 
probabilidade de incidência. 

 

 

Mais uma vez, saliento a necessidade da leitura da lei seca.  

Focar nas hipóteses de tutela de evidência, bem como nos incisos II e III que 
permitem liminar. 

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da 
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, 
quando: 

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto 
propósito protelatório da parte; 

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; 

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos 
fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 
capaz de gerar dúvida razoável. 

                                                                       Antecipada 

 TUTELA                           Urgência                                                         antecedente ou incidental 

PROVISÓRIA                   (art. 300ss )       Cautelar 

(art. 294 e ss.) 

 

                                          Evidência (art. 311) 
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Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá 
decidir liminarmente. 

 

Ainda, importante saber como funciona a estabilização de tutela, instituto novo. 

o artigo 304, caput, diz claramente que, se não houver interposição de recurso 
(agravo de instrumento), a tutela se estabiliza.  

Art. 304.  A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se 
estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo 
recurso. 

Contudo, muitos doutrinadores (Daniel Assumpção, Scarpinella Bueno, Mitidiero, 
Didier etc.) dizem que basta o réu manifestar algum grau de inconformismo (ex: basta 
contestar, formular pedido de reconsideração, suspensão de segurança etc. para impedir 
a estabilização). 

Foi exatamente este o entendimento do STJ no REsp 1.760.966 (informativo 
638).  

(...) É  de  se  observar, porém, que, embora o caput do art. 304 do 
CPC/2015 determine que "a tutela antecipada, concedida nos termos do 
art.  303,  torna-se  estável  se  da decisão que a conceder não for 
interposto  o  respectivo  recurso", a leitura que deve ser feita do 
dispositivo legal, tomando como base uma interpretação sistemática e 
teleológica  do instituto, é que a estabilização somente ocorrerá se não  
houver  QUALQUER  tipo  de impugnação pela parte contrária, sob 
pena  de  se  estimular  a  interposição  de agravos de instrumento, 
sobrecarregando desnecessariamente os Tribunais, além do ajuizamento 
da  ação autônoma, prevista no art. 304, § 2º, do CPC/2015, a fim de rever, 
reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada.  

4.  Na hipótese dos autos, conquanto não tenha havido a interposição de  
agravo  de  instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de 
antecipação  dos efeitos da tutela requerida em caráter antecedente, na  
forma  do  art.  303 do CPC/2015, a ré se antecipou e apresentou 
contestação,  na  qual  pleiteou,  inclusive,  a revogação da tutela 
provisória  concedida,  sob  o  argumento  de  ser  impossível o seu 
cumprimento, razão pela qual não há que se falar em estabilização da 
tutela antecipada, devendo, por isso, o feito prosseguir 
normalmente até a prolação da sentença. (STJ, REsp 1760966/SP, Rel. 
Min. Marco Aurélio Belizze, d.j. 04/12/2018, informativo 638). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art303
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Se ocorrer a estabilização, o processo será extinto8 e a decisão antecipatória 
continuará produzindo efeitos, enquanto não for ajuizada ação autônoma para revisá-
la, reformá-la ou invalidá-la. 

Art. 304, § 1o No caso previsto no caput, o processo será extinto.  

§ 2o Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, 
reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos 
do caput. 

§ 3o A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, 
reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que 
trata o § 2o. 

Qual o objetivo dos legisladores com a criação dessa estabilização? 

O instituto da estabilização tem por objetivo:  

i – afastar o perigo da demora com a estabilização da tutela de urgência;  

ii- oferecer resultados efetivos e imediatos diante da inércia do réu.  

Didier diz que a intenção fundamental foi transferir ao réu o ônus de se 
movimentar para que a tutela de urgência antecipada antecedente não se estabilize. Se 
nada fizer, ao autor só caberá executar aquela decisão. No CPC/73, o autor era quem 
carregava o ônus de dar início ou prosseguimento ao processo em busca da tutela 
definitiva. 

Entendi, Professor. Tudo bem. 

Mas o que ocorre nas outras possibilidades? 

Segundo Alexandre Câmara, Flávio Quinaud e Lage9, é possível falar-se em quatro 
diferentes combinações, a saber:  

(1) o autor adita a petição inicial e o réu interpõe agravo de 
instrumento: o processo seguirá normalmente em direção a um 
pronunciamento fundado em cognição exauriente (e, por isso mesmo, 
apto a alcançar a autoridade de coisa julgada), não se podendo falar em 
estabilização da tutela antecipada. 

 
8 Didier e Assumpção entendem que é extinção sem resolução do mérito (art. 485, X, CPC), 

enquanto Gajardoni entende que é extinção com resolução do mérito (art. 487, I, CPC). 
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(2) o autor não adita a petição inicial e o réu não interpõe agravo de 
instrumento: o processo deverá ser extinto sem resolução do mérito (já 
que o autor não terá aditado a petição inicial), cabendo ao juiz, na 
sentença, declarar estabilizada a tutela antecipada (uma vez que o réu 
não terá interposto o agravo). 

(3) o autor não adita a petição inicial e o réu interpõe agravo de 
instrumento: o processo deverá ser extinto sem resolução do mérito 
(por não ter o autor aditado a petição inicial), incumbindo ao juiz, na 
sentença, revogar a tutela antecipada (que não se terá estabilizado em 
função da interposição do recurso). Neste caso, o agravo estará 
prejudicado, tendo cumprido seu papel de inibidor da estabilização.  

(4) o autor adita a petição inicial e o réu não interpõe agravo de 
instrumento: mais complexo. Muitas vezes poderá ocorrer de o autor 
aditar sua petição inicial simplesmente por receio de que o réu venha a 
interpor agravo (o que impediria a estabilização), mas na verdade sua 
vontade não é dirigida ao prosseguimento do processo em direção à 
cognição exauriente, preferindo ele, na prática, que a tutela antecipada se 
estabilize.  

Pois é preciso, então, afirmar a possibilidade de que o aditamento seja 
feito em caráter condicional.  

Nesta hipótese, o autor deverá peticionar (no prazo de quinze dias, ou 
outro assinado pelo juiz), aditando a petição inicial, mas condicionando a 
eficácia do aditamento à interposição do recurso do réu. 

Caso o recurso não seja interposto, então, o aditamento será ineficaz e o 
processo deverá ser extinto sem resolução do mérito (como se não 
tivesse havido aditamento), declarando-se estável a tutela antecipada.  

Pode ocorrer, porém, de o autor aditar a petição inicial sem condicionar 
sua eficácia ao futuro e eventual recurso do réu e este não interpor o 
agravo. Neste caso, por força do princípio da cooperação (art. 6.º do 
CPC/2015), que tem como elementos os deveres de consulta e de 
advertência, incumbe ao juiz determinar a intimação do autor para que 
diga se pretende prosseguir com o processo em direção à sentença 
fundada em cognição exauriente (caso em que haverá coisa julgada, mas 
não se estabilizará a tutela antecipada), ou se prefere desistir da ação, o 
que acarretará a extinção do processo sem resolução do mérito e a 
estabilização da tutela antecipada.  
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Agora, vamos supor que o réu não interpôs recurso. Ele (réu) ainda pode se 
insurgir contra essa decisão? 

Sim. 

Há a possibilidade de manejar, no prazo máximo de 2 anos, uma ação que vise 
rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. Isso tudo naquele mesmo 
juízo que havia concedido a tutela, pois é o juízo prevento. 

§ 4o Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos 
em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a 
que se refere o § 2o, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi 
concedida. 

§ 5o O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto 
no § 2o deste artigo, extingue-se após 2 (dois) anos, contados da ciência 
da decisão que extinguiu o processo, nos termos do § 1o. 

O autor também pode propor essa demanda no prazo de 2 anos? 

Sim. O autor pode pleitear a confirmação da tutela já concedida, com o fim de, por 
meio de cognição exauriente, formar coisa julgada material. Veja que o art. 304, §4º, 
CPC fala em “qualquer das partes”. 

Veja o enunciado 26, Enfam sobre essa ação de revisão: 

Enunciado 26, Enfam: Caso a demanda destinada a rever, reformar ou 
invalidar a tutela antecipada estabilizada seja ajuizada tempestivamente, 
poderá ser deferida em caráter liminar a antecipação dos efeitos da 
revisão, reforma ou invalidação pretendida, na forma do art. 296, 
parágrafo único, do CPC/2015, desde que demonstrada a existência de 
outros elementos que ilidam os fundamentos da decisão anterior. 

Cabimento: Em quais procedimentos essa estabilização pode ocorrer? 

Ainda não temos uma pacificação quanto a isso, mas a doutrina salienta que a 
estabilização da tutela antecipada antecedente pode ocorrer no procedimento comum e 
especial. 

Segundo enunciado 178 do Fonajef, não é cabível nos juizados especiais 
(procedimento sumaríssimo). 

Enunciado 178: A tutela provisória em caráter antecedente não se aplica 
ao rito dos juizados especiais federais, porque a sistemática de revisão 
da decisão estabilizada (artigo 304 do CPC/2015) é incompatível com os 
artigos 4º e 6º da Lei nº 10.259/2001. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 52 
451 

Além disso, temos enunciados permitindo-a em tutela referente a alimentos 
provisórios e contra a Fazenda Pública; e não permitindo em ação rescisória. 

Enunciado 500, FPPC: (art. 304) O regime da estabilização da tutela 
antecipada antecedente aplica-se aos alimentos provisórios previstos no 
art. 4º da Lei 5.478/1968, observado o §1º do art. 13 da mesma lei. 

Enunciado 582, FPPC: (arts. 304, caput; 5º, caput e inciso XXXV, CF) Cabe 
estabilização da tutela antecipada antecedente contra a Fazenda Pública. 

Enunciado 130, II Jornada CJF: É possível a estabilização de tutela 
antecipada antecedente em face da Fazenda Pública. 

ENUNCIADO 43, I Jornada CJF – Não ocorre a estabilização da tutela 
antecipada requerida em caráter antecedente, quando deferida em ação 
rescisória. 

Enunciado 421, FPPC: (arts. 304 e 969) Não cabe estabilização de tutela 
antecipada em ação rescisória. 

Contudo, mesmo que cabível a estabilização da tutela contra a Fazenda Pública, 
nos casos de obrigação de pagar quantia certa10, a expedição de precatório dependerá do 
trânsito em julgado. 

Enunciado 532 do FPPC - A expedição do precatório ou da RPV depende 
do trânsito em julgado da decisão que rejeita as arguições da Fazenda 
Pública executada. 

É necessária a remessa necessária para a estabilização de tutela contra a Fazenda 
Pública? 

É tema ainda em discussão, mas parcela doutrinária tem dito que não (ex: 
Leonardo da Cunha), pois a remessa necessária é condição de eficácia da sentença e 
instituto ligado à coisa julgada. 

Como estabilização não se confunde com coisa julgada (art. 304, §6º), não haveria 
necessidade de aplicar o art. 496, CPC. 

Essa estabilização é parecida com a ação monitória? 

Sim. 

 
10 Nas obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa, a Fazenda Pública se submete à mesma 

execução dos particulares (arts. 497 e seguintes, CPC). Assim, é cabível a estabilização da tutela 

para o cumprimento dessas obrigações também. Nesses casos, a execução não dependerá do 

trânsito em julgado. 
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Segundo Didier, a estabilização da tutela antecipada é uma generalização da 
técnica monitória (ação monitória) para situações de urgência e para tutela satisfativa, 
na medida em que viabiliza a obtenção de resultados práticos a partir da inércia do réu.  

Na monitória, se o réu, citado, não opuser embargos à ação monitória, a demanda 
converte-se em executiva.  

Art. 702, § 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 
pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 
observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial 
(cumprimento de sentença). 

Aqui, na tutela antecipada antecedente, ocorre coisa similar. Se o réu não 
interpuser recurso, o processo é extinto e a decisão continuará produzindo efeitos. 

Didier chega a falar em um microssistema de técnica monitória, formado pelas 
regras da ação monitória e pelos arts. 303 e 304, CPC, cujos dispositivos se 
complementam. 

Há algum benefício para o réu com a estabilização? Há vantagem para o réu se 
escolher permanecer em silêncio, sem interposição de recurso? 

Sim. 

O benefício do réu no fenômeno da estabilização é similar ao da monitória, isto é, 
não pagará custas, bem como pagará apenas 5% de honorários advocatícios de 
sucumbência. Isso por aplicação análogica com o art. 701, caput e §1º, ambos do CPC. 

Art. 701.  Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de 
mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de 
obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 
(quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 
advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. 

§ 1o O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir 
o mandado no prazo. 

É o entendimento do enunciado 18 da Enfam: 

Enunciado 18, Enfam: Na estabilização da tutela antecipada, o réu ficará 
isento do pagamento das custas e os honorários deverão ser fixados no 
percentual de 5% sobre o valor da causa (art. 304, caput, c/c o art. 701, 
caput, do CPC/2015).  
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Exemplo de Didier: consumidor pleiteia apenas a retirada de seu nome dos 
cadastros restritivos de crédito (Serasa). Obtém a tutela antecipada antecedente. Pode 
ser que o réu não queira discutir o assunto e deixe a tutela se estabilizar. Com isso, será 
isento das custas e pagará metade dos honorários de sucumbência. 

Professor, sabemos que o art. 190, CPC deu enorme reforço ao negócio jurídico 
processual. Nessa linha, é possível que as partes entrem num acordo para a tutela 
antecipada antecedente se estabilizar? 

Ainda é cedo para falar que a jurisprudência aceita essa hipótese. De todo modo, já 
há enunciado do FPPC autorizando. Vejam: 

Enunciado 32, FPPC: (art. 304) Além da hipótese prevista no art. 304, é 
possível a estabilização expressamente negociada da tutela 
antecipada de urgência antecedente.  

 

Em suma, para que haja a estabilização, é preciso:  

a) que o autor requeira a tutela provisória de urgência antecipada antecedente (só 
essa permite a estabilização ), bem como não peça o prosseguimento do processo; 

b) concessão da tutela antecedente pelo magistrado; 

c) não haja recurso  (art. 304, caput) da parte ré, litisconsorte ou assistente 
simples; 

 

O aluno pode pensar:  

Vi que o réu, depois de estabilizada a tutela e extinto o processo, terá o prazo de 2 
anos para pleitear a revisão, reforma ou invalidação daquela tutela antecipada deferida. 
Nessa linha, lembrei-me de que o prazo de 2 anos é similar à ação rescisória. 

Ora, a pergunta é: Há diferença entre estabilização e coisa julgada? 

Sim. O próprio art. 304, § 6º aduz que a estabilização não se confunde com coisa 
julgada. 

§ 6o A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a 
estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a 
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revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das 
partes, nos termos do § 2o deste artigo. 

Em primeiro lugar, afirma Didier que não se pode dizer que houve julgamento ou 
declaração suficiente para a coisa julgada. Há a concessão da tutela e posterior extinção 
do processo sem resolução do mérito. 

Em segundo lugar, o artigo diz que, após dois anos para ajuizar a demanda para 
rever, invalidar ou reformar a tutela, os efeitos se tornam estáveis. O instituto da coisa 
julgada recai sobre o conteúdo, não sobre os efeitos, residindo aqui mais uma diferença. 

Em terceiro lugar, é preciso dizer que não houve reconhecimento judicial do 
direito do autor. Houve afirmação apenas da probabilidade do direito do autor. Assim, 
este não poderá extrair dela efeito positivo da coisa julgada.  

Não havendo coisa julgada, não cabe rescisória. 

Enunciado 33, FPPC: (art. 304, §§) Não cabe ação rescisória nos casos 
estabilização da tutela antecipada de urgência. 

Obs2: Percebam que, na ação monitória, a situação é diferente.  

A inércia do réu transforma, por ficção, uma decisão provisória em definitiva, 
passando a ter aptidão para a coisa julgada (art. 701, §3º), sendo o regime da monitória 
muito mais rigoroso. 

Art. 701, § 3o É cabível ação rescisória da decisão prevista 
no caput quando ocorrer a hipótese do § 2o. 
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16 – PROCEDIMENTO COMUM E ESPECIAIS 

A ordem da formação do processo é a seguinte: 

 

 

 

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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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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Dispositivos Importantes que mais vêm caindo em provas11 

Art. 293.  O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o 
valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá 
a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. 

Art. 321.  O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 
319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 
julgamento de mérito,  

 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 
complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 
completado. 

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

Art. 329.  O autor poderá: 

I - Até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 
independentemente de consentimento do réu; 

II - Até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de 
pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante 
a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) 
dias, facultado o requerimento de prova suplementar.  

Improcedência Liminar 

Art. 332.  Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, 
independentemente da citação do réu, julgará liminarmente 
improcedente o pedido que contrariar: 

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior 
Tribunal de Justiça; 

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior 
Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; 

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 
repetitivas ou de assunção de competência; 

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 
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§ 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se 
verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição; § 
2o Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado 
da sentença, nos termos do art. 241; § 3o Interposta a apelação, o juiz 
poderá retratar-se em 5 (cinco) dias; § 4o Se houver retratação, o juiz 
determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se 
não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar 
contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Audiência de Conciliação e Mediação - importantíssimo 

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for 
o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de 
conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

§ 1º O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na 
audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste 
Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária. 

§ 2º Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à 
mediação, não podendo exceder a 2 (dois) meses da data de realização da 
primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes. 

§ 3º A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 
advogado. 

§ 4º A audiência não será realizada: 

I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 
composição consensual; 

II - quando não se admitir a autocomposição. 

§ 5º O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na 
autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 
(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. 

§ 6º Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência 
deve ser manifestado por todos os litisconsortes. 

§ 7º A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio 
eletrônico, nos termos da lei. 

§ 8º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência 
de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 
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sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 
pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 
Estado. 

§ 9º As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 
defensores públicos. 

§ 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 
específica, com poderes para negociar e transigir. 

§ 11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por 
sentença. 

§ 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será 
organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) minutos 
entre o início de uma e o início da seguinte. 

Contestação 

Art. 336.  Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, 
expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor 
e especificando as provas que pretende produzir. 

Art. 337.  Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:  

I - inexistência ou nulidade da citação; 

II - incompetência absoluta e relativa; 

III - incorreção do valor da causa; 

IV - inépcia da petição inicial; 

V - perempção; 

VI - litispendência; 

VII - coisa julgada; 

VIII - conexão; 

IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de 
autorização; 

X - convenção de arbitragem; 

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual; 

XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar; 

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. 
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§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz 
ação anteriormente ajuizada. 

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a 
mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso. 

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão 
transitada em julgado. 

§ 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o 
juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. 

§ 6º A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, na 
forma prevista neste Capítulo, implica aceitação da jurisdição estatal e 
renúncia ao juízo arbitral. 

Art. 340. Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a 
contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato que 
será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por 
meio eletrônico. 

§ 1º A contestação será submetida a livre distribuição ou, se o réu houver 
sido citado por meio de carta precatória, juntada aos autos dessa carta, 
seguindo-se a sua imediata remessa para o juízo da causa. 

§ 2º Reconhecida a competência do foro indicado pelo réu, o juízo para o 
qual for distribuída a contestação ou a carta precatória será considerado 
prevento. 

§ 3º Alegada a incompetência nos termos do caput , será suspensa a 
realização da audiência de conciliação ou de mediação, se tiver sido 
designada. 

§ 4º Definida a competência, o juízo competente designará nova data para 
a audiência de conciliação ou de mediação. 

Reconvenção 

Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para 
manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o 
fundamento da defesa. 

§ 1º Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu 
advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. 
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§ 2º A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça 
o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto 
à reconvenção. 

§ 3º A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. 

§ 4º A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com 
terceiro. 

§ 5º Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser 
titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser 
proposta em face do autor, também na qualidade de substituto 
processual. 

§ 6º O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer 
contestação. 

Do Julgamento Antecipado Parcial do Mérito 

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos 
pedidos formulados ou parcela deles: 

I - mostrar-se incontroverso; 

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. 

§ 1º A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a 
existência de obrigação líquida ou ilíquida. 

§ 2º A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação 
reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, 
independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa 
interposto. 

§ 3º Na hipótese do § 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a 
execução será definitiva. 

§ 4º A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o 
mérito poderão ser processados em autos suplementares, a 
requerimento da parte ou a critério do juiz. 

§ 5º A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo 
de instrumento. 

AIJ 

Art. 361. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se 
nesta ordem, preferencialmente: 
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I - o perito e os assistentes técnicos, que responderão aos quesitos de 
esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do art. 477, caso não 
respondidos anteriormente por escrito; 

II - o autor e, em seguida, o réu, que prestarão depoimentos pessoais; 

III - as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas. 

Provas 

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. 

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em 
que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou 
excessivamente difícil. 

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por 
convenção das partes, salvo quando: 

I - recair sobre direito indisponível da parte; 

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. 

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante 
o processo. 

Produção Antecipada de Prova: Art. 381. A produção antecipada da prova 
será admitida nos casos em que: 

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito 
difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; 

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição 
ou outro meio adequado de solução de conflito; 

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 
ajuizamento de ação. 
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§ 1º O arrolamento de bens observará o disposto nesta Seção quando 
tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática 
de atos de apreensão. 

§ 2º A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro 
onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. 

§ 3º A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo 
para a ação que venha a ser proposta. 

§ 4º O juízo estadual tem competência para produção antecipada de 
prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa 
pública federal se, na localidade, não houver vara federal. 

§ 5º Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a 
existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e 
sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua 
intenção. 

Ata Notarial: Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato 
podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, 
mediante ata lavrada por tabelião. 

Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em 
arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. 

Depoimento Pessoal: Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento 
pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de 
instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de 
ofício. 

§ 1º Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal 
e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se 
recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. 

§ 2º É vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra 
parte. 

§ 3º O depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção ou 
subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser 
colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de 
transmissão de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, 
inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento. 

Testemunha 
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Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as 
incapazes, impedidas ou suspeitas. 

§ 1º São incapazes: 

I - o interdito por enfermidade ou deficiência mental; 

II - o que, acometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo 
em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los, ou, ao tempo em que 
deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções; 

III - o que tiver menos de 16 (dezesseis) anos; 

IV - o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que 
lhes faltam. 

§ 2º São impedidos: 

I - o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer 
grau e o colateral, até o terceiro grau, de alguma das partes, por 
consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, 
tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de 
outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito; 

II - o que é parte na causa; 

III - o que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante 
legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou 
tenham assistido as partes. 

§ 3º São suspeitos: 

I - o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo; 

II - o que tiver interesse no litígio. 

§ 4º Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas 
menores, impedidas ou suspeitas. 

§ 5º Os depoimentos referidos no § 4º serão prestados 
independentemente de compromisso, e o juiz lhes atribuirá o valor que 
possam merecer. 

Art. 456. O juiz inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente, 
primeiro as do autor e depois as do réu, e providenciará para que uma 
não ouça o depoimento das outras. 

Parágrafo único. O juiz poderá alterar a ordem estabelecida no caput se 
as partes concordarem. 
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Art. 459. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à 
testemunha, começando pela que a arrolou, não admitindo o juiz aquelas 
que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com as questões de 
fato objeto da atividade probatória ou importarem repetição de outra já 
respondida. 

§ 1º O juiz poderá inquirir a testemunha tanto antes quanto depois da 
inquirição feita pelas partes. 

§ 2º As testemunhas devem ser tratadas com urbanidade, não se lhes 
fazendo perguntas ou considerações impertinentes, capciosas ou 
vexatórias. 

§ 3º As perguntas que o juiz indeferir serão transcritas no termo, se a 
parte o requerer. 

Art. 471. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, 
indicando-o mediante requerimento, desde que: 

I - sejam plenamente capazes; 

II - a causa possa ser resolvida por autocomposição. 

§ 1º As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos 
assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia, que se 
realizará em data e local previamente anunciados. 

§ 2º O perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, 
laudo e pareceres em prazo fixado pelo juiz. 

§ 3º A perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a que seria 
realizada por perito nomeado pelo juiz. 

Sentença e Coisa Julgada 

Art. 485.  O juiz não resolverá o mérito quando: 

I - indeferir a petição inicial; 

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 
das partes; 

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo; 
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V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 
julgada; 

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; 

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou 
quando o juízo arbitral reconhecer sua competência; 

VIII - homologar a desistência da ação; 

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por 
disposição legal; e 

X - nos demais casos prescritos neste Código. 

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. 

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão 
proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será 
condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado. 

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e 
IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o 
trânsito em julgado. 

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento 
do réu, desistir da ação. 

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. 

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da 
causa pelo autor depende de requerimento do réu. 

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos 
deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se. 

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a 
que a parte proponha de novo a ação. 

§ 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos 
dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende 
da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. 

§ 2º A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do 
pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado. 

§ 3º Se o autor der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada em 
abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o 
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mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de 
alegar em defesa o seu direito. 

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: 

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; 

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência 
ou prescrição; 

III - homologar: 

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na 
reconvenção; 

b) a transação; 

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. 

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. 

Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a 
decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual 
pronunciamento nos termos do art. 485. 

Art. 489, § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, 
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: 

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, 
sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; 

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo 
concreto de sua incidência no caso; 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra 
decisão; 

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes 
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso 
sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente 
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em 
julgamento ou a superação do entendimento. 
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§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os 
critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que 
autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que 
fundamentam a conclusão. 

 

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna 
imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de 
lei nos limites da questão principal expressamente decidida. 

§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão 
prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se: 

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito; 

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se 
aplicando no caso de revelia; 

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para 
resolvê-la como questão principal. 

§ 2º A hipótese do § 1º não se aplica se no processo houver restrições 
probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da 
análise da questão prejudicial. 

Art. 504. Não fazem coisa julgada: 

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte 
dispositiva da sentença; 

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. 

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas 
relativas à mesma lide, salvo: 

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio 
modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte 
pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; 

II - nos demais casos prescritos em lei. 

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

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já 
decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 
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Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão 
deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia 
opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 

Liquidação 

Súmula 344, STJ: A liquidação por forma diversa da estabelecida na 
sentença não ofenda a coisa julgada. 

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 
proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 
pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; 

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 
provar fato novo. 

❑ Procedimentos Especiais 

✓ Ação monitória: qualquer tipo de obrigação; contra FP; cabe citação por edital; se 
pagar, 5% dos honorários; cabe reconvenção, mas não reconvenção da 
reconvenção. 

✓ Penhora antes da citação (art. 865, CPC) 

✓ Obrigação de pagar alimentos 

Enunciado 146, II Jornada CJF: O prazo de 3 (três) dias previsto pelo 
art. 528 do CPC conta-se em dias úteis e na forma dos incisos do art. 231 
do CPC, não se aplicando seu § 3º. 

Enunciado 147, II Jornada CJF: Basta o inadimplemento de uma parcela, 
no todo ou em parte, para decretação da prisão civil prevista no art. 528, 
§ 7º, do CPC. 
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17 – EXECUÇÃO 

➢ Cumprimento de Sentença  

✓ No cumprimento de sentença (requerimento do exequente), permitiu que o 
interessado leve a protesto a sentença condenatória, mas exigiu trânsito em 
julgado e depois do prazo para pagamento voluntário (art. 523). 

✓  Em execução provisória, não havia ordem mandamental com a pressão 
psicológica do pagamento da multa. Teria de intimar depois do trânsito para fazer 
pagamento. Só depois de 15 dias haveria a multa. O CPC2015, por sua vez, impõe 
multa quando o cumprimento for provisório. 

✓  O prazo comum para cumprimento voluntário de sentença deverá ser computado 
em dobro (ou seja, em 30 dias úteis) no caso de litisconsortes com procuradores 
distintos, em autos físicos (info 619, STJ). 

✓  Desnecessidade de garantir o juízo para impugnar. 

 

✓ Ineficácia do título fundado em decisão de inconstitucionalidade. 

Art. 525, § 12.  Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, 
considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título 
executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em 
aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo 
Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em 
controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 

§ 15.  Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em 
julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será 
contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

✓ Cumprimento de sentença contra a Fazenda (art. 534ss) 

 

✓ 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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✓ Parcelamento do art. 916 – apenas para processo de execução, não sendo cabível 
para cumprimento de sentença (§7º). 

 

✓ 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. 229 CPC: Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios 
de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas 
manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de 
requerimento. 

§ 1o Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 (dois) réus, é 
oferecida defesa por apenas um deles. 

§ 2o Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. 

✓ Apenas nos embargos à execução, previsto no art 915, que não se aplica o art. 229: 

Art. 915.  Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 
conforme o caso, na forma do art. 231. 

§ 3o Em relação ao prazo para oferecimento dos embargos à execução, não se 
aplica o disposto no art. 229. 

 

✓ Impenhorabilidade 

Art. 833.  São impenhoráveis: 

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à 
execução; 

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a 
residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem 
as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; 
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III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, 
salvo se de elevado valor; 

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, 
os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, 
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 
ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador 
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; 

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos 
ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do 
executado; 

VI - o seguro de vida; 

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas 
forem penhoradas; 

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que 
trabalhada pela família; 

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para 
aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; 

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 
(quarenta) salários-mínimos; 

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido 
político, nos termos da lei; 

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob 
regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. 

§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao 
próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. 

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de 
penhora para pagamento de prestação alimentícia, 
independentemente de sua origem, bem como às importâncias 
excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a 
constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
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18 – PROCESSO NOS TRIBUNAIS E RECURSOS 

Remessa Necessária 

Art. 496, § 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação 
ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido 
inferior a: 

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias 
e fundações de direito público; 

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito 
Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os 
Municípios que constituam capitais dos Estados; 

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e 
respectivas autarquias e fundações de direito público. 

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença 
estiver fundada em: 

I - súmula de tribunal superior; 

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior 
Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; 

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 
repetitivas ou de assunção de competência; 

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no 
âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em 
manifestação, parecer ou súmula administrativa. 

 

Art. 926.  Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la 
estável, íntegra e coerente. 

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 
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infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos 
quais estiverem vinculados. 

3 Graus de efeito vinculante: 

a) Grande: em qualquer grau de jurisdição cabe reclamação: 

i- desrespeito de decisão do STF em ADI; ii - desrespeito à súmulas vinculantes; iii 
- desrespeito à decisão em IRDR; iv - desrespeito à decisão IAC. 

b) Médio: só caberá reclamação após exaurimento das vias ordinárias: 

I - decisão que precedente de Resp e RE repetitivos; II - RE com repercussão geral. 

c) Baixo: não cabe reclamação:  

I - decisão que desrespeita súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em 
matérias infraconstitucionais; II - decisão que desrespeita orientação do plenário 
ou órgão especial aos quais estiverem vinculados. 

 

Exemplos da Força dos Precedentes 
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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 (art. 
988, §1º, info 845, STF). 

Art. 988,  5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 
13.256, de 2016)   

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído 
pela Lei nº 13.256, de 2016)   

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso 
extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão 
proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial 
repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído 
pela Lei nº 13.256, de 2016)  

Tópicos 

✓ Prazo: 15 dias, salvo ED 
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✓ 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. 

✓ Irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias (art. 1009, § 2º), salvo... 

Art. 1.015.  Cabe agravo de instrumento contra as decisões 
interlocutórias que versarem sobre: 

I - tutelas provisórias; 

II - mérito do processo; 

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; 

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido 
de sua revogação; 

VI - exibição ou posse de documento ou coisa; 

VII - exclusão de litisconsorte; 

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; 

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; 

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos 
embargos à execução; 

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; 

XII - (VETADO); 

XIII - outros casos expressamente referidos em lei. 

Parágrafo único.  Também caberá agravo de instrumento contra decisões 
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de 
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cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de 
inventário. 

✓ REsp. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT – STJ entendeu pela taxatividade mitigada, 
devendo ser admitido quando for apresentado para discutir questões urgentes e 
de difícil reparação. 

✓ IRDR: 

Art. 976.  É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas 
repetitivas quando houver, simultaneamente: 

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a 
mesma questão unicamente de direito; 

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 

✓ IAC: 

Art. 947.  É admissível a assunção de competência quando o julgamento 
de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência 
originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão 
social, sem repetição em múltiplos processos 

 

19 – TUTELA COLETIVA 

✓ Art. 16, LACP 

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da 
competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado 
improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer 
legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, 
valendo-se de nova prova.     (Redação dada pela Lei nº 9.494, de 
10.9.1997) 

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, 24/10/2016. 

✓ Não se admite o cabimento da remessa necessária, tal como prevista no art. 19 da 
Lei nº 4.717/65, nas ações coletivas que versem sobre direitos individuais 
homogêneos. Ex: ação proposta pelo MP tutelando direitos individuais 
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homogêneos de consumidores. STJ. 3ª Turma. REsp 1.374.232-ES, Rel. Min. Nancy 
Andrighi, julgado em 26/09/2017 (Info 612).  

✓ A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência de ação de 
improbidade administrativa está sujeita ao reexame necessário, com base na 
aplicação subsidiária do CPC e por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 
da Lei nº 4.717/65. STJ. 1ª Seção. EREsp 1.220.667-MG, Rel. Min. Herman 
Benjamin, julgado em 24/5/2017 (Info 607). 

✓ Conforme art. 103, CDC, o jurisdicionado será comunicado da existência da 
demanda coletiva, e ele terá um prazo de 30 dias para se incluir ou excluir. Se ele 
pede suspensão da sua ação individual, está se incluindo nos efeitos da sentença 
da ação coletiva. Se não pede suspensão, ele se exclui dos efeitos da sentença 
coletiva.  

✓ No art. 22, LMS, o sujeito tem de desistir do MS individual por ele impetrado para 
poder se incluir nos efeitos da coisa julgada do MS coletivo. 

✓ O STJ, a partir do que decidiu o STF no RE 573232/SC (Info 746), vem entendendo 
que as associações, quando propõem ações coletivas, agem como 
REPRESENTANTES de seus associados (e não como substitutas processuais).  

Regra: a pessoa não filiada não detém legitimidade para executar individualmente 
a sentença de procedência oriunda de ação coletiva  proposta pela associação. 

Exceção: será possível executar individualmente, mesmo se não for associado, se 
a sentença coletiva que estiver sendo executada for mandado de segurança 
coletivo. 

STJ. 4ª Turma. REsp 1.374.678-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 
23/6/2015 (Info 565). 

✓ 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). 

✓ Súmula 232, STJ 

Súmula 232 do STJ: "A Fazenda Pública, quando parte no processo, 
fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito". 

Contudo, com o advento do NCPC, a situação pode mudar. 
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O CPC/15 (art. 91, §1º) inova ao prever que as perícias requeridas pela Fazenda, 
MP ou Defensoria, seja qual for sua posição (partes, fiscal da ordem jurídica etc.) poderão: 

i- ser realizadas por entidade pública ou; 

ii- havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que 
requerer a prova. 

Vejam a previsão: 

Art. 91, § 1º As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério 
Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por 
entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores 
adiantados por aquele que requerer a prova. 

Por sua vez, o §2º, já prevendo que pode não haver previsão orçamentária, diz que: 

a) os peritos serão pagos no exercício seguinte ou; 

b) ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser 
feito pelo Poder Público. 

§ 2o Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para 
adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício 
seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do 
adiantamento a ser feito pelo ente público. 

Assim, com o NCPC, a priori, o ente público não adianta valores de perícia. 

Primeiro, tenta-se realizar a perícia por meio de entidade pública (ex: 
universidade). 

Se não for possível, verifica se o ente (ex: MP) possui orçamento para pagar a 
perícia. 

Se não tiver, verifica-se se o perito aceita receber no exercício seguinte OU se aceita 
aguardar o final da lide para receber do vencido. 

Inclusive, na ACO 1.560, foi proferida decisão monocrática pelo Ministro Ricardo 
Lewandowski para determinar ao MP o dever de arcar com o adiantamento de 
honorários periciais em ação coletiva. 

No entender do Min. Ricardo Lewandowski, três são os argumentos que conduzem 
à conclusão de que o Ministério Público deve arcar com o adiantamento de honorários 
periciais: 

a) O NCPC disciplinou o tema de forma detalhada; 
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b) não há sentido para que tal regra não seja aplicada aos processos coletivos, que 
constitui uma das maiores demandas do Ministério Público em juízo; e 

c) tais entidades gozam de capacidade orçamentária e tiveram tempo razoável, 
desde a vigência do novo código (18/3/2016) para se organizarem financeiramente. 

Entende o Ministro inclusive que essa obrigação será importante que o MP tome 
maior cuidado com o ajuizamento de ações coletivas.  Sugere, ainda, o Ministro que o MP 
busque convênios com universidades públicas para realização dessas perícias o que 
poderia reduzir ou custos ou, até mesmo, eliminá-los. 

Foi uma decisão monocrática do Ministro e, portanto, não se formou ainda 
jurisprudência nesse sentido. 

✓ Márcio Cavalcante elaborou um quadro que resume todas as posições sobre coisa 
julgada na tutela coletiva: 

 

São essas as apostas, pessoal. Como dito, o que já foi cobrado pela Banca tem enorme 
probabilidade de se repetir.  

Sigo à disposição pelo instagram @rodrigovaslin; e-mail rodrigovaslin@gmail.com e pelo 
fórum do Estratégia. 

 

SENTENÇA DIFUSOS COLETIVOS INDIVIDUAIS HOMOG

PROCEDENTE
Fará coisa julgada
erga omnes.

Fará coisa julgada
ultra partes.

Fará coisa julgada
erga omnes.

IMPROCEDENTE COM EXAME DAS 
PROVAS

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

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

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

IMPROCEDENTE POR
FALTA DE PROVAS

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

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

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

mailto:rodrigovaslin@gmail.com
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20 - 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; 

 
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 
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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. (...) 

(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 84 
451 

(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. 
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(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): 

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. 

(I) Relação com empreendimentos habitacionais promovidos por sociedades 
cooperativas 

Eis a Súmula 602 do STJ: 

Súmula 602: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos 

habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas 

 

21 - 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 
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 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. 

E como o fornecedor pode não ser responsabilizado? 
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 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. 
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§ 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. 

 
Ressalte-se que a Súmula 638 do STJ previu a seguinte responsabilidade para a 

instituições financeiras: 
Súmula 638-STJ: É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de 

instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem 

entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil.  

Da mesma forma, quanto às seguradoras, pacificou o STJ: 
Súmula 609-STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença 

preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à 

contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. 

 

(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. 

 
Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do 

produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu 

conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, 

rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: 

I - o abatimento proporcional do preço; 

II - complementação do peso ou medida; 

III - a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os 

aludidos vícios; 

IV - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo 

de eventuais perdas e danos. 

 

Após 30 dias
o 

consumidor 
escolhe

Restituição 
do Valor

Substituição 
do Produto

Abatimento 
do Preço
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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 

 

 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. 

 

Consumidor 
escolhe

Complemento 
do Produto

Abatimento do 
Valor

Restituição 
do Valor 

Pago

Substituiçã
o 
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DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

22 - DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL X DOUTRINA DA SITUAÇÃO 
IRREGULAR 

A expressão “doutrina” representa, para fins do nosso estudo, um conjunto de 
princípios-base do sistema jurídico da infância e juventude. Nesse contexto, 
verificamos mudança na base principiológica, a impor nova forma de pensar os direitos 
das crianças e dos adolescentes. 

da doutrina da situação irregular  →  para a doutrina da proteção integral 

A doutrina da proteção integral foi criada pela Constituição de 1988 - no art. 227 da CF – 
e expandida com a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente e com a internalização 
da Convenção Internacional sobre o Direito das Crianças. 

A doutrina da situação irregular foi oficializada pelo Código de Menores de 1979, mas, 
implicitamente, esteve presente desde o Código de Menores de 1927. 

 

Pelo paradigma da situação irregular tínhamos uma aplicação restrita do Código de 
Menores, apenas às pessoas que se enquadrassem no art. 2º daquele diploma. 

 O CÓDIGO DE MENORES APLICAVA-SE A 
o menor privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução 

obrigatória, em razão da falta, ação ou omissão dos pais ou responsável;  
o vítimas de maus-tratos;  
o sujeitos a perigo moral por se encontrarem em ambientes ou atividades 

contrárias aos bons costumes;  
o autor de infração penal; e 
o menores que apresentassem “desvio de conduta, em virtude de grave 

inadaptação familiar ou comunitária”. 

A aplicação do Código de Menores restringe-se ao “binômio carência-delinquência”, 
agindo na consequência e não nas causas que levam à carência ou à delinquência. 

Além disso, outra característica relevante da doutrina da situação irregular é a 
concentração das atividades centralizadas na figura do “Juiz de Menores”. 

O resultado dessa sistemática levou a uma prática segregatória, com a condução de 
crianças e adolescentes para internatos no caso de menores abandonados e para os 
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institutos de detenção sob o controle da FEBEM – Fundação Estadual do Bem-estar do 
Menor. 

Não havia também preocupação com a manutenção de vínculos familiares. O 
entendimento predominante era no sentido de que as crianças e adolescentes que 
necessitavam de proteção do Código de Menores chegaram a tal ponto devido à falência 
da família, de forma que não se perquiria a questão dos vínculos consanguíneos para a 
colocação da criança em família substituta. 

Como consequência, conforme ensina a doutrina12, havia uma dificuldade muito grande 
no desenvolvimento de políticas públicas na doutrina da situação irregular: 

Não era uma doutrina garantista, até porque não enunciava direitos, mas apenas 
predefinia situações e determinava uma atuação de resultados. Agia-se apenas na 
consequência e não na causa do problema, “apagando-se incêndios”. Era um Direito 
do Menor, ou seja, que agia sobre ele, como objeto de proteção e não como sujeito de 
direitos. Daí a grande dificuldade de, por exemplo, exigir do Poder Público construção 
de escolas, atendimento pré-natal, transporte escolar, direitos fundamentais que, por 
não encontrarem previsão no código menorista, não eram, em princípio, passíveis de 
tutela jurídica. 

Na Constituição de 1988 há um rompimento de paradigma, pois as crianças e os 
adolescentes passam a ser titulares de direitos fundamentais, tal como prenuncia a 
Convenção dos Direitos da Criança, da ONU. 

Prevê o caput do art. 227, da CF: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-
los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

Note que a CF trata de enunciar um rol de direitos e garantias fundamentais, 
posteriormente explicitados no ECA. Esses direitos, contudo, não são assegurados 
segundo a regrativa geral que temos no art. 5º, da CF. 

 
12 MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade (coord.). Curso de Direito da Criança e do 

Adolescente: aspectos teóricos e práticos. 6º edição, rev. e atual., São Paulo: Editora 

Saraiva: 2010, versão digital.  
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Esses direitos previstos no caput do art. 227 devem ser assegurados: a) com absoluta 
prioridade; e b) em consideração do fato de que as crianças são pessoas em 
desenvolvimento. Justifica-se, assim, a normativa específica na parte final da CF. 

Em sintonia, o ECA fixa uma série de políticas públicas a serem desenvolvidas por todos 
os entes federativos, mas principalmente pelo município, que está mais próximo da 
realidade de cada comunidade, em respeito ao princípio da municipalização que 
impera no ECA. 

Retira-se o conjunto anterior de atribuições do Juiz da Infância e da Juventude, que 
mantém, naturalmente, a competência judicante. Destaca-se a atuação do Ministério 
Público. 

Para fins de prova, devemos memorizar esse quadro comparativo, de autoria de Leoberto 
Narciso Brancher13:  

ASPECTO CÓDIGO DE MENORES ECA 

Doutrinário 

Caráter 

Fundamento 

Centralidade Local 

Competência Executória 

Decisório 

Institucional 

Organização 

Gestão 

Situação Irregular 

Filantrópico 

Assistencialista 

Judiciário 

União/Estados 

Centralizador 

Estatal 

Piramidal e Hierárquica 

Monocrática 

Proteção Integral 

Política Pública 

Direito Subjetivo 

Município 

Município 

Participativo 

Cogestão Sociedade Civil 

Rede 

Democrática 

Para além do aspecto doutrinário, sobre o qual já falamos exaustivamente acima. 
Importante tecer algumas considerações finais. 

 Pelo caráter, tem-se que a proteção à criança e ao adolescente no Código de Menores 
era encarado como caridade, prestada pelo Estado e pela sociedade. No ECA, 

 
13 BRANCHER, Leoberto Narciso. Organização e gestão do sistema de garantias de direitos 

da infância e da juventude. Encontros pela justiça na educação. Brasília: Fundescola/MEC, 

2000, p. 126. 
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asseguramos os direitos das crianças e dos adolescentes como política pública, 
como dever de o Estado exercer atividades prestacionais. 

 Pelo fundamento, temos um incremento em relação ao tratamento conferido às 
crianças e adolescente. De um caráter tão somente assistencial, no qual os menores se 
apresentam como objeto de tutela jurídica, temos no ECA a consideração de eles são 
sujeitos de direitos. Isso não elide o tratamento assistencial que a própria Constituição 
determina em relação às crianças e aos adolescentes. Contudo, a proteção se apresenta à 
luz do ECA de forma mais ampla, integral. 

 Pela questão da centralidade e da competência, há uma mudança importante, pautada 
pelo princípio da municipalização. Retira-se do Poder Judiciário e da União e dos 
Estados o papel de destaque, que é transferido aos municípios. A administração 
municipal, porque mais próxima da realidade da comunidade, tem melhores condições 
para assumir de forma efetiva esse papel de centralidade e, em razão disso, agrega 
um volume significativo de competência. 

 No que diz respeito à tomada de decisões em matéria de infância e juventude, o ECA, 
em substituição a uma política centralizadora, adota um sistema democrático e 
participativo, que traz toda a comunidade e organizações à mesa de discussão para 
fixação de políticas públicas e implemento das ações. É justamente em razão disso que, 
em termos institucionais, ao invés de um modelo estatal, temos um modelo de cogestão 
pela sociedade civil. Decorrência da mesma linha de pensamento, caracteriza-se o ECA, 
em relação ao Código de Menores, por estar organizado em forma de rede, ao contrário 
da organização piramidal e hierárquica do modelo anterior.  
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23 - ATOS INFRACIONAIS 

Em relação aos atos infracionais, precisamos conhecer as características principais das 
medidas socioeducativas, com destaque para as medidas que impõe privação de 
liberdade (semiliberdade e internação). 

(A) As medidas socioeducativas têm por finalidade ressocializar e responsabilizar o 
adolescente pela prática de ato análogo ao de ato infracional. Lembre-se, criança pratica 
ato infracional, mas a ela somente será aplicada medida de proteção. Ao passo que ao 
adolescente autor de ato infracional aplica-se medida socioeducativa e, eventualmente, 
medida de proteção. 

(B) O adolescente em privação de liberdade goza dos seguintes direitos: 

 excepcionalidade em razão de flagrante ou ordem judiciária; 

 identificação e informação sobre direitos (analogia ao art. 5º, LXIII e LXIV, da 
CF) 

 não liberado, há comunicação imediata de familiar ou pessoa indicada; 

 depende de decisão judicial fundamentada e, no caso de internação provisória, 
somente será possível diante de indícios de autoria e materialidade, por até 45 
dias improrrogáveis. 

 pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação; 

 igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e 
testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa; 

 defesa técnica por advogado e, se for ocaso, assistência judiciária gratuita e 
integral; 

 direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente; 

 direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do 
procedimento. 

 impossibilidade de ser conduzido em compartimento fechado de veículo policial 
(art. 178, do ECA); e 

 vedação de cumprimento da internação em estabelecimento prisional (art. 185, 
do ECA). 

(C) As medidas socioeducativas de semiliberdade e de internação se caracterizam por: 

SEMILIBERDADE INTERNAÇÃO 
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❑ acompanhamento mais próximo 

❑  DIA: executará atividades 
normais na comunidade, como o 
estudo e trabalho 

❑  NOITE: deve se recolher à 
unidade de internação. 

❑  ATIVIDADES EXTERNAS: 

▪ Pressuposto da medida. 

▪ Independe de autorização 
judicial. 

❑  PRAZO: máximo 3 anos 

❑  REAVALIAÇÃO: a cada seis 
meses 

❑ Consonância com normas internacionais (regras 
de Beijing e Regras Mínimas da ONU para Jovens 
Privados de Liberdade) – em razão: 

▪ Última instância 

▪ Caráter excepcional 

▪ Mínima duração possível 

❑  Restrição total de liberdade 

❑  ATIVIDADES EXTERNAS: 

▪ É possível, a critério dos educadores 

▪ Admite-se restrição (juiz) 

❑  PRAZO:  

▪ prazo in/determinado 

▪ máximo 3 anos 

❑  REAVALIAÇÃO: a cada seis meses (pautado no 
livre consentimento motivado) 

❑ HIPÓTESES QUE JUSTIFICAM A INTERNAÇÃO 
▪ pelo máximo de 3 anos 
▪ ato infracional praticado com grave ameaça 

ou violência à pessoa (roubo, latrocínio, 
homicídio) 

▪ reiteração no cometimento de infrações 
graves 

▪ pelo máximo de 3 meses (internação-
sanção) 

▪ descumprimento reiterado e injustificável 
de medida anteriormente aplicada. 

24 - PROCEDIMENTO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR 

O processo de perda ou suspensão do poder familiar poderá ser instaurado pelo 
Ministério Público ou pela parte interessada. O ECA estabelece os requisitos da petição 
inicial de perda ou suspensão do poder familiar:  

• a autoridade judiciária a que for dirigida;  
• o nome, o estado civil, a profissão e a residência do requerente e do requerido, 

dispensada a qualificação em se tratando de pedido formulado por representante 
do Ministério Público;  

• a exposição sumária do fato e o pedido;  
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• as provas que serão produzidas, oferecendo, desde logo, o rol de testemunhas e 
documentos.  

Há possibilidade de antecipação de concessão de medida liminar nesses processos, com 
o intuito de afastar a criança do convívio familiar, quando houver motivo grave e 
fundados indícios de que a criança se encontra em risco. 

Art. 157. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério 
Público, decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente, até 
o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa 
idônea, mediante termo de responsabilidade. 

Com a Lei 13.509/2017, tivemos o acréscimo de dois parágrafos ao art. 157. 

O primeiro deles traz uma regra que tem por finalidade agilizar o procedimento judicial 
no caso de acolhimento liminar. Agora, apresentada a petição inicial com o requerimento 
provisório, o juiz irá decidir a medida liminar e, em ato contínuo, determinará a 
realização do estudo social.  

O segundo dispositivo envolve a obrigatoriedade de participação da FUNAI quando os 
pais forem oriundos de comunidades indígenas. 

Veja ambos os dispositivos: 

§ 1º Recebida a petição inicial, a autoridade judiciária determinará, 
concomitantemente ao despacho de citação e independentemente de requerimento do 
interessado, a realização de estudo social ou perícia por equipe interprofissional ou 
multidisciplinar para comprovar a presença de uma das causas de suspensão ou 
destituição do poder familiar, ressalvado o disposto no § 10 do art. 101 desta Lei, e 
observada a Lei    no 13.431, de 4 de abril de 2017. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 
2017) 

§ 2º Em sendo os pais oriundos de comunidades indígenas, é ainda obrigatória a 
intervenção, junto à equipe interprofissional ou multidisciplinar referida no § 1o deste 
artigo, de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, 
observado o disposto no § 6o do art. 28 desta Lei.             (Incluído pela Lei nº 13.509, 
de 2017) 

Recebida a inicial e decidido o pedido incidental de suspensão, se for o caso, será 
determinada a citação do réu para oferecer resposta no prazo de 10 dias, com a indicação 
de provas. 

A citação do réu deve ser pessoal, inclusive se estiver privado de liberdade. A citação 
somente não será pessoal se não encontrado, hipótese em que a citação poderá ser ficta 
(com hora certa ou por edital). 
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Art. 158. O requerido será citado para, no PRAZO DE DEZ DIAS, oferecer resposta 
escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de 
testemunhas e documentos. 

§ 1o A citação será pessoal, SALVO se esgotados todos os meios para sua realização. 

§ 2o O requerido privado de liberdade deverá ser citado pessoalmente. 

Assim... 

 CITAÇÃO 
o para resposta escrita no prazo de 10 dias 
o será, em regra, pessoal 
o quando privado de liberdade serão citados pessoalmente 
o Além dessas regras, temos, agora, o §3º: 

§ 3º Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando 
em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 
ocultação, informar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 
vizinho do dia útil em que voltará a fim de efetuar a citação, na hora que 
designar, nos termos do art. 252 e seguintes da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 
(Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017) 

Esse dispositivo prevê a possibilidade de citação por hora certa no procedimento de 
perda e suspensão do poder familiar. Aplicamos exatamente a mesma regra que temos 
no Processo Civil. Caso, o oficial compareça, por duas vezes, ao endereço dos réus a serem 
citados, havendo suspeita de que estão se ocultando para receber a citação, ele irá 
informar pessoa da família ou vizinho que retornará em dia e horário marcados para a 
citação. Neste dia certo, caso não recebam o oficial, os réus serão considerados citados 
por hora certa. 

O art. 159, §4º, por sua vez, prevê a possibilidade de citação por edital, com prazo de 10 
dias, na hipótese de os genitores estarem em local incerto e não sabido. 

Complementando o esquema acima, temos: 

 CITAÇÃO 

o para resposta escrita no prazo de 10 dias 

o será, em regra, pessoal, mas admite-se: 

▪ citação por hora certa; e 

▪ citação por edital (10 dias). 

o quando privado de liberdade serão citados pessoalmente 
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Sigamos! 

Caso o réu não tenha possibilidade de constituir advogado nos autos poderá requerer 
junto ao cartório a nomeação de defensor dativo para apresentação de resposta. Nesse 
caso, o prazo para reposta será renovado, a contar da intimação do defensor. 

Caso não haja contestação, o Juiz dará vista dos autos ao membro do MP, com prazo de 
cinco dias e sentenciará no prazo de cinco dias, hipóteses em que será observado o art. 
161: 

Art. 160. Sendo necessário, a autoridade judiciária requisitará de qualquer repartição 
ou órgão público a apresentação de documento que interesse à causa, de ofício ou a 
requerimento das partes ou do Ministério Público. 

Art. 161.  Se NÃO for contestado o pedido e tiver sido concluído o estudo social ou 
a perícia realizada por equipe interprofissional ou multidisciplinar, a autoridade 
judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público, POR 5 (CINCO) DIAS, salvo 
quando este for o requerente, e decidirá em igual prazo. (Redação dada pela Lei nº 
13.509, de 2017) 

No caso de não haver contestação pelos réus e já havendo juntado aos autos o estudo 
social, o processo será encaminhado ao Ministério Público para que, em 5 dias, manifeste-
se. Em igual prazo o magistrado decidirá. 

§ 1º A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério 
Público, determinará a oitiva de testemunhas que comprovem a presença de 
uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar previstas nos arts. 
1.637 e 1.638 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), ou no art. 24 
desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017) 

§ 2o  Revogado.  

§ 3o  Se o pedido importar em modificação de guarda, será obrigatória, desde que 
possível e razoável, a oitiva da criança ou adolescente, respeitado seu estágio de 
desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida. 

§ 4º  É OBRIGATÓRIA a oitiva dos pais sempre que eles forem identificados e 
estiverem em local conhecido, ressalvados os casos de não comparecimento perante a 
Justiça quando devidamente citados.             (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017) 

§ 5o Se o pai ou a mãe estiverem privados de liberdade, a autoridade judicial 
requisitará sua apresentação para a oitiva.  

Dos §§ acima você não pode esquecer algumas regrinhas importantes: 
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 O Juiz da Infância e Juventude determinará a realização de relatório 
multidisciplinar pelo SAI. 

 O Juiz da Infância designará audiência para oitiva de testemunhas e dos pais, 
que é obrigatório, ainda que presos (quando haverá requisição). 

 Quando for necessária a modificação da guarda, se possível, crianças e 
adolescentes serão ouvidos. 

Agora, quando houver contestação, devemos observar o art. 162 do ECA. Caso haja 
contestação, dá-se vista ao Ministério Público e, na sequência, há designação da audiência 
de instrução e julgamento. 

Art. 162. Apresentada a resposta, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao 
Ministério Público, POR CINCO DIAS, SALVO quando este for o requerente, 
designando, desde logo, audiência de instrução e julgamento. 

§ 1º Revogado. 

§ 2º Na audiência, presentes as partes e o Ministério Público, serão ouvidas as 
testemunhas, colhendo-se oralmente o parecer técnico, SALVO quando 
apresentado por escrito, manifestando-se sucessivamente o requerente, o requerido e 
o Ministério Público, pelo tempo de 20 (vinte) minutos cada um, prorrogável por mais 
10 (dez) minutos.             (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017) 

§ 3º A decisão será proferida na audiência, podendo a autoridade judiciária, 
excepcionalmente, designar data para sua leitura no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias.             (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017) 

§ 4º Quando o procedimento de destituição de poder familiar for iniciado pelo 
Ministério Público, não haverá necessidade de nomeação de curador especial 
em favor da criança ou adolescente.             (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017) 

Art. 163.  O prazo máximo para conclusão do procedimento será de 120 (CENTO E 
VINTE) DIAS, e caberá ao juiz, no caso de notória inviabilidade de manutenção do 
poder familiar, dirigir esforços para preparar a criança ou o adolescente com vistas à 
colocação em família substituta.             (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017) 

Parágrafo único.  A sentença que decretar a perda ou a suspensão do poder familiar 
será averbada à margem do registro de nascimento da criança ou do adolescente. 

Ordem dos atos na instrução:  

1. oitiva das testemunhas 

2. parecer técnico oral (exceto quando apresentado por escrito) 

3. manifestação do requerente - 20m 
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4. manifestação do requerido - 20m 

5. manifestação do Ministério Público (se não for parte) - 20m 

6. sentença 

Prevê o ECA que a sentença deve ser proferida em audiência, mas excepcionalmente 
poderá o Juiz decidir no prazo máximo de cinco dias. 

Por fim, registre-se que todo o procedimento deverá tramitar EM NO MÁXIMO 120 
DIAS, conforme determina o ECA. 

Além disso, caso seja decretada a perda ou a suspensão do poder familiar tal ato será 
averbo à margem do registro de nascimento da criança ou do adolescente. 

Para facilitar a absorção da matéria, vejamos uma linha do tempo: 

1. TRÂMITE DA AÇÃO DE SUSPENSÃO OU DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR 

2. ajuizamento (MP ou interessado) 

3. citação (é pessoal, exceto se não encontrado) 

4. resposta no prazo de 10 dias (deve trazer provas) 

5. sem resposta (na ação intentada pelo MP), o Juiz dá vistas no prazo de 5 dias ao 
MP e, em igual prazo, sentencia. 

6. com contestação, instaura-se a fase de instrução. 

7. realização de estudo social 

8. instrução 

9. manifestação das partes e do MP no prazo de 20 minutos 

10. sentença na audiência ou em cinco minutos 

 

25 - JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Nossa aposta, neste aspecto, envolvem os dispositivos do ECA que tratam da atuação 
judicial em matéria de infância, que consta do art. 145 e seguintes do ECA. 

No art. 147 do ECA temos as regras de competência do Juiz da Infância e Juventude. Em 
síntese, a competência territorial será fixada em razão:  

▪ do domicílio dos pais ou responsável;  
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▪ do lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou 
responsável; 

▪ nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou 
omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção; 

Veja: 

Art. 147. A competência será determinada: 

I - pelo domicílio dos pais ou responsável; 

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou 
responsável. 

§ 1º. Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou 
omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. 

§ 2º A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da 
residência dos pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar 
a criança ou adolescente. 

§ 3º Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou 
televisão, que atinja mais de uma comarca, será competente, para aplicação da 
penalidade, a autoridade judiciária do local da sede estadual da emissora ou rede, 
tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do 
respectivo estado. 

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

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

TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA DE 

RÁDIO OU TV QUE ATINGIR MAIS DE 

UMA COMARCA 

Competência da sede estadual da emissora ou rede, 
abrangendo todas as transmissoras e 
retransmissoras do Estado. 

As regras acima, referem-se à competência territorial. 

E quais as matérias são de competência do Juiz da Infância e Juventude? 

O ECA traz um extenso rol de competências, cuja memorização é fundamental. Veja: 

 representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional 
atribuído a adolescente; 
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 concessão de remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo; 

 pedidos de adoção e seus incidentes; 

 ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e 
ao adolescente 

 ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as 
medidas cabíveis;  

 penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança 
ou adolescente;  

 conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis. 

É o que consta nos incs. do art. 148 do ECA:  

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para: 

I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de 
ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis; 

II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo; 

III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes; 

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou 
coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209; 

V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de 
atendimento, aplicando as medidas      cabíveis; 

VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de 
proteção à criança ou     adolescente; 

VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas 
cabíveis. 

Logo... 

 COMPETÊNCIA MATERIAL 

o atos infracionais 

o remissão (com suspensão ou exclusão do processo) 

o adoção 

o ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à 
criança e ao adolescente 

o apuração de irregularidade em entidade de atendimento 
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o penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de 
proteção 

o análise dos procedimentos afetos ao Conselho Tutelar 

 

Essas são as principais hipóteses de competência do Juiz da Infância e Juventude. 
Contudo, caso a criança esteja exposta a situação de risco, também será da competência 
do Juiz da Infância e Juventude as seguintes matérias: 

 pedidos de guarda e tutela;  

 ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda; 

 suprimento da capacidade ou o consentimento para o casamento;  

 pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do 
poder familiar; 

 emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;  

 designação de curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, 
ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança 
ou adolescente;  

 ações de alimentos;  

 cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito.  

Veja: 

Parágrafo único. QUANDO SE TRATAR DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE NAS 
HIPÓTESES DO ART. 98, é também competente a Justiça da Infância e da 
Juventude para o fim de: 

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela; 

b) conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela 
ou guarda;  

c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento; 

d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao 
exercício do poder familiar;  

e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais; 

f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou 
de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança 
ou adolescente; 
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g) conhecer de ações de alimentos; 

h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de 
nascimento e óbito. 

Essas hipóteses, em regra, tramitam perante o Juízo Cível. Contudo, caso verificada 
hipótese de risco à criança por ação ou omissão do Estado, sociedade ou dos pais e, até 
mesmo, em razão da conduta da criança a competência desloca-se para o Juiz da Infância 
e Juventude. 

No art. 149 do ECA, temos um rol de atribuições do Juiz da Infância e Juventude no que 
diz respeito à concessão de alvarás, por meio de portarias ou autorizações. 

Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou 
autorizar, mediante alvará: 

I - a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou 
responsável, em: 

a) estádio, ginásio e campo desportivo; 

b) bailes ou promoções dançantes; 

c) boate ou congêneres; 

d) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas; 

e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão. 

II - a participação de criança e adolescente em: 

a) espetáculos públicos e seus ensaios; 

b) certames de beleza. 

O ECA arrola uma série de autorizações judicias que envolvem crianças e adolescente. 
Para fins do exame é importante que conheçamos essas hipóteses. 

 É DA COMPETÊNCIA DO JUIZ DA INFÂNCIA E JUVENTUDE EXPEDIR ALVARÁ 
PARA  

o A entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos 
pais ou responsável, em estádio, ginásio e campo desportivo; bailes ou 
promoções dançantes; boate ou congêneres; casa que explore 
comercialmente diversões eletrônicas; estúdios cinematográficos, de 
teatro, rádio e televisão.  

o A participação de criança e adolescente em: espetáculos públicos e seus 
ensaios; certames de beleza.  
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Para concessão do alvará, o Juiz deve levar em consideração os princípios afetos à 
infância e juventude, as peculiaridades locais, a existência de instalações adequadas, o 
tipo de frequência habitual ao local; a adequação do ambiente a eventual participação ou 
frequência de crianças e adolescentes e a natureza do espetáculo. 

É o que consta dos §§ 1º e 2º do art. 149 do ECA: 

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta, 
dentre outros fatores: 

a) os princípios desta Lei; 

b) as peculiaridades locais; 

c) a existência de instalações adequadas; 

d) o tipo de freqüência habitual ao local; 

e) a adequação do ambiente a eventual participação ou freqüência de crianças e 
adolescentes; 

f) a natureza do espetáculo. 

§ 2º As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas, 
caso a caso, vedadas as determinações de caráter geral. 

26 - CRIMES 

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

TIPO PENAL PENA 

Deixar o encarregado de serviço ou o 
dirigente de estabelecimento de atenção 
à saúde de gestante de manter registro 
das atividades desenvolvidas, bem como 
de fornecer à parturiente ou a seu 
responsável, por ocasião da alta médica, 
declaração de nascimento, onde 
constem as intercorrências do parto e do 
desenvolvimento do neonato. 

 na modalidade DOLSOSA: DETENÇÃO 6 
meses a 2 anos. 

 na modalidade culposa: DETENÇÃO DE 2 
a 6 meses. 
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Deixar o médico, enfermeiro ou 
dirigente de estabelecimento de atenção 
à saúde de gestante de identificar 
corretamente o neonato e a parturiente, 
por ocasião do parto, bem como deixar 
de proceder aos exames prescritos. 

 na modalidade DOLSOSA: DETENÇÃO 6 
meses a 2 anos. 

 na modalidade culposa: DETENÇÃO DE 2 
a 6 meses. 

Privar a criança ou o adolescente de sua 
liberdade, procedendo à sua apreensão 
sem estar em flagrante de ato infracional 
ou inexistindo ordem escrita da 
autoridade judiciária competente. 

* inclui apreensão ilegal. 

 DETENÇÃO de 6 meses a 2 anos. 

Deixar a autoridade policial responsável 
pela apreensão de criança ou 
adolescente de fazer imediata 
comunicação à autoridade judiciária 
competente e à família do apreendido ou 
à pessoa por ele indicada. 

 DETENÇÃO de 6 meses a 2 anos. 

Deixar a autoridade competente, sem 
justa causa, de ordenar a imediata 
liberação de criança ou adolescente, tão 
logo tenha conhecimento da ilegalidade 
da apreensão. 

 DETENÇÃO de 6 meses a 2 anos. 

Prometer ou efetivar a entrega de filho 
ou pupilo a terceiro, mediante paga ou 
recompensa. 

 RECLUSÃO de 1 a 4 anos e multa. 

Promover ou auxiliar a efetivação de ato 
destinado ao envio de criança ou 
adolescente para o exterior com 
inobservância das formalidades legais 
ou com o fito de obter lucro. 

 RECLUSÃO de 4 a 6 anos e multa. 

 RECLUSÃO de 6 a 8 anos (além da pena 
correspondente à violência), caso haja 
violência, grave ameaça ou fraude) 

Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, 
filmar ou registrar, por qualquer meio, 

 RECLUSÃO de 4 a 8 anos e multa. 

 CAUSA DE AUMENTO DE PENA (1/3):  
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cena de sexo explícito ou pornográfica, 
envolvendo criança ou adolescente. 

* inclui quem agencia, facilita, recruta, 
coage, ou de qualquer modo intermedeia 
a participação de criança ou adolescente 
nas cenas referidas no caput deste 
artigo, ou ainda quem com esses 
contracena. 

➢ no exercício de cargo ou função 
pública ou a pretexto de exercê-la;  

➢ prevalecendo-se de relações 
domésticas, de coabitação ou de 
hospitalidade; ou 

➢ prevalecendo-se de relações de 
parentesco consangüíneo ou afim até 
o 3º grau, ou por adoção, de tutor, 
curador, preceptor, empregador da 
vítima ou de quem, a qualquer outro 
título, tenha autoridade sobre ela, ou 
com seu consentimento. 

Vender ou expor à venda fotografia, 
vídeo ou outro registro que contenha 
cena de sexo explícito ou pornográfica 
envolvendo criança ou adolescente. 

 RECLUSÃO de 4 a 8 anos e multa. 

Oferecer, trocar, disponibilizar, 
transmitir, distribuir, publicar ou 
divulgar por qualquer meio, inclusive 
por meio de sistema de informática ou 
telemático, fotografia, vídeo ou outro 
registro que contenha cena de sexo 
explícito ou pornográfica envolvendo 
criança ou adolescente. 

* inclui quem assegurar meios e serviços 
para o armazenamento de fotografias, 
cenas ou imagens, se após notificado 
deixar de desabilitar o acesso. 

* inclui quem assegurar o acesso por 
rede de computadores às fotografias, 
cenas ou imagens, se após notificado 
deixar de desabilitar o acesso. 

 RECLUSÃO de 3 a 6 anos e multa. 

Adquirir, possuir ou armazenar, por 
qualquer meio, fotografia, vídeo ou 
outra forma de registro que contenha 

 RECLUSÃO de 1 a 4 anos e multa. 

 CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (de 1/3 a 
2/3): 
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cena de sexo explícito ou pornográfica 
envolvendo criança ou adolescente. 

* Não há crime se a posse ou o 
armazenamento tem a finalidade de 
comunicar às autoridades competentes 
a ocorrência do ilícito quando 
comunicado por agente público (no 
exercício das funções), membro de 
entidade representante legal e 
funcionários responsáveis de provedor 
de acesso ou serviço prestado por meio 
de rede de computadores. 

➢ se de pequena quantidade o material 

Simular a participação de criança ou 
adolescente em cena de sexo explícito ou 
pornográfica por meio de adulteração, 
montagem ou modificação de fotografia, 
vídeo ou qualquer outra forma de 
representação visual. 

 RECLUSÃO de 1 a 3 anos e multa. 

Aliciar, assediar, instigar ou 
constranger, por qualquer meio de 
comunicação, criança, com o fim de com 
ela praticar ato libidinoso. 

* inclui quem facilitar ou induzir o 
acesso à criança de material contendo 
cena de sexo explícito ou pornográfica 
com o fim de com ela praticar ato 
libidinoso e quem praticar a conduta 
com o fim de induzir criança a se exibir 
de forma pornográfica ou sexualmente 
explícita. 

 RECLUSÃO de 1 a 3 anos e multa. 

Vender, fornecer, servir, ministrar ou 
entregar, ainda que gratuitamente, de 
qualquer forma, a criança ou a 
adolescente, bebida alcoólica ou, sem 
justa causa, outros produtos cujos 

 RECLUSÃO de 2 a 4 anos e multa, se o fato 
não constituir crime mais grave. 
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componentes possam causar 
dependência física ou psíquica. 

Submeter criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual. 

* Inclui o proprietário, o gerente ou o 
responsável pelo local em que se 
verifique a submissão de criança ou 
adolescente. 

** constitui efeito obrigatório da 
condenação a cassação da licença de 
localização e de funcionamento do 
estabelecimento. 

 RECLUSÃO de 4 a 10 anos e multa, além 
da perda de bens e valores utilizados na 
prática criminosa em favor do Fundo dos 
Direitos da Criança e do Adolescente da 
unidade da Federação (Estado ou Distrito 
Federal) em que foi cometido o crime, 
ressalvado o direito de terceiro de boa-fé. 

Corromper ou facilitar a corrupção de 
menor anos, com ele praticando infração 
penal ou induzindo-o a praticá-la. 

* Inclui quem utilizar meios eletrônicos 
e salas de bate-papo da internet. 

 RECLUSÃO de 1 a 4 anos. 

 CAUSA DE AUMENTO DE PENA (1/3): 

➢ se envolver crime hediondo. 

 

DIREITO PENAL 

27 - 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.  
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 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.  

 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. 
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 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. 

 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. 
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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:   

a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir;  
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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.  
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28 - 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: 
→ Pluralidade de normas 
→ Unidade de fato 
→ Aparente aplicação das normas 
→ Aplicação de fato de apenas uma 
 
São 4 os princípios utilizados para a solução desse aparente conflito: princípio da 
subsidiariedade, princípio da alternatividade, princípio da consunção e princípio da 
especialidade. 
Princípio da subsidiariedade: a norma primária prevalecerá em relação a norma 
subsidiária, que é menos grave. A norma subsidiária será aplicada quando, no caso 
concreto, a conduta não se amoldar ao que preconiza a norma primária. 
A subsidiariedade se subdivide em expressa ou explícita e tácita ou implícita: 

 expressa ou explícita: quando a norma em seu corpo de texto menciona seu 
caráter de subsidiariedade. Por exemplo, com a expressão “se o fato não 
constitui crime mais grave”. 

 tácita ou implícita: a norma não traz em seu texto a aplicação subsidiária, 
devendo partir de uma análise de caso concreto. 

 
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. 
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 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: 

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. 

(...) 
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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). 

Art. 33 da Lei 11.343/06: Princípio da Alternatividade 
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Art. 33.  Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, 
expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, 
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que 
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar: 

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 

Precedente do STF sobre o princípio da alternatividade: 

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

Causas excludentes de ilicitudes: As causas excludentes de ilicitude também podem 

ser denominadas de dirimentes ou de justificantes. O artigo 23 do Código Penal elenca as 

causas excludentes da ilicitude. Essas causas excludentes de ilicitude, por possuírem 

previsão expressa no Código Penal, são chamadas de causas legais. Cabe ressaltar, 

entretanto, que a presença de uma causa excludente da ilicitude não permite o abuso, 

como se nota do parágrafo único do artigo 23 do Código Penal: “o agente, em qualquer 

das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo.” 

 Estado de necessidade é a causa excludente de ilicitude que se manifesta na 

colisão entre dois interesses jurídicos colocados em perigo, sendo necessário o 

sacrifício de um para salvar o outro, por quem não provocou a situação de perigo 

nem tenha o dever legal de enfrentá-lo. São dois bens jurídicos em perigo, sendo 

que um deles precisa ser sacrificado. Há divergência doutrinária sobre a 

necessidade ou não de o bem jurídico salvo ter valor superior ao do interesse 

jurídico protegido. Vejamos: 

- Unitária: o estado de necessidade é sempre causa excludente da ilicitude. 

O agente não precisa calcular o valor dos bens em conflito, basta que aja 

com razoabilidade. Foi a adotada pelo Código Penal. 

- Diferenciadora: se o bem jurídico sacrificado tiver valor menor ao do 

protegido, tem-se o estado de necessidade justificante, que é excludente 

da ilicitude. Se o bem sacrificado tiver valor igual ou maior que o 

protegido, tem-se o estado de defesa exculpante, cuja natureza jurídica é 

a de causa supralegal de exclusão da culpabilidade. 

- Equidade: o fato não deve ser punido por razões de equidade. Possui base 

na teoria de Immanuel Kant. 
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 São requisitos do estado de necessidade: 

- Perigo atual e inevitável; 

- Não provocação voluntária do perigo;  

- O perigo deve ameaçar direito próprio ou alheio; 

- Inevitabilidade do comportamento lesivo; 

- Inexigibilidade do sacrifício do interesse ameaçado; 

- Finalidade de salvar o bem do perigo, conhecimento da situação de fato 

exculpante (elemento subjetivo); 

- Ausência do dever legal de enfrentar o perigo. 

 
 Cabe estado de necessidade contra estado de necessidade? A doutrina reconhece o 

estado de necessidade recíproco, em que duas pessoas estão em situação de estado de 

necessidade e buscam o sacrifício do bem jurídico, um do outro, para salvar outro.  

 Furto famélico configura estado de necessidade? O furto famélico é aquele realizado 

por quem busca se alimentar ou alimentar outrem. É a subtração de algo por aquele que 

possui fome. Pode sim configurar estado de necessidade. 

 Admite-se estado de necessidade nos crimes habituais e permanentes? E no caso de 

reiteração? Não se admite a configuração do estado de necessidade nesses casos, dada a 

exigência de perigo atual, devendo ser analisado se era exigível conduta diversa. Parte da 

doutrina admite em situações extremas. 

  O estado de necessidade pode se classificar, conforme os seguintes critérios: 

 Quanto à titularidade do interesse protegido: 

- de interesse próprio: quando o agente busca a proteção de um bem jurídico 

de sua própria titularidade. 

- de interesse alheio: é o estado de necessidade em que o interesse jurídico 

salvo pelo sujeito é de titularidade de outrem. 
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 Quanto ao elemento subjetivo: 

- real: quando o agente busca a proteção de um bem jurídico que 

efetivamente está em perigo. 

- putativo: ocorre quando a situação de perigo do bem jurídico só existe na 

cabeça do agente, é imaginada ou suposta por ele. 

 

 Quanto à titularidade do interesse sacrificado: 

- defensivo: quando o agente sacrifica um bem jurídico de sua própria 

titularidade para proteção de um interesse jurídico em perigo. 

- agressivo: ocorre quando o agente sacrifica um bem jurídico alheio para 

salvar outro bem jurídico que está em risco. 

 

 Legítima defesa é a causa excludente de ilicitude que acoberta a conduta de 

repelir, de si mesmo ou de outrem, uma injusta agressão, atual ou iminente. Para 

configuração da legítima defesa, excludente da ilicitude, são necessários os 

seguintes requisitos: 

- Agressão injusta; 

- Agressão atual ou iminente; 

- Proteção de direito próprio ou alheio; 

- Uso moderado dos meios necessários; 

- Conhecimento da situação de fato justificante, denominado de animus 

defendendi. 

A Lei 13.694/2019 inseriu o parágrafo único ao artigo 25 do Código Penal, de 

seguinte teor: 
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Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, 
considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que 
repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática 
de crimes. 

Buscou-se destacar uma situação, por razões eminentemente políticas, que já 

estava obviamente abrangida pela legítima defesa, que se configura justamente 

quando há a necessidade de se repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito 

de outrem. 

 

 Classificações de legítima defesa 

- Legítima defesa real ou própria: é a legítima defesa com todos os 

pressupostos preenchidos. 

- Legítima defesa putativa: é aquela suposta, imaginada pelo agente. O 

agente supõe, por erro de tipo ou de proibição, estar acobertado por 

legítima defesa.  

- Legítima defesa sucessiva: é a causa de excludente que acoberta o agente 

que, após provocar a injusta agressão, busca repelir o excesso.  

- Legítima defesa subjetiva: é o excesso derivado de erro de tipo escusável 

ou inevitável. Neste caso, a vítima se excede, ao se defender de uma 

injusta agressão, por interpretar a realidade de forma equivocada, 

pensando necessitar de meios mais gravosos do que realmente necessita.  

 

 E se houver erro de execução (aberratio ictus) na legítima defesa? O agente responde 

como se tivesse atuado contra o agressor, nos termos do artigo 73 do Código Penal. Deste 

modo, considera-se como tendo efetivamente agido em legítima defesa. 

 Cabe legítima defesa recíproca? A doutrina afasta a hipótese, por ser seu requisito a 

agressão injusta. São cabíveis, entretanto, a legítima defesa sucessiva e a legítima defesa 
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putativa recíproca. Deste modo, é possível que a agressão de dois sujeitos seja injusta ao 

mesmo tempo, sendo que ambos imaginam que está em legítima defesa.  

 É possível a ocorrência conjunta de estado de necessidade e legítima defesa? Sim. Um 

exemplo dado pela doutrina é a do agente que, para se defender de um assaltante, subtrai 

a arma de fogo do vigilante do banco, deixada no chão, sem autorização. Portanto, age em 

estado de necessidade para a subtração da arma e, quanto ao assaltante armado, age em 

legítima defesa ao atirar nele para se defender. 

 Em algumas situações, não é cabível a invocação da legítima defesa: 

- Legítima defesa real: não cabe legítima defesa recíproca, pois uma das 

agressões será injusta. 

- Estado de necessidade real: se o sujeito age em estado de necessidade, 

não há como se repelir sua agressão a título de legítima defesa, pois a 

atitude dele não será injusta. É possível, entretanto, estado de 

necessidade recíproco. 

- Exercício regular do direito: se alguém está agindo conforme um direito 

seu, sua conduta não pode ser classificada como injusta agressão e, por 

isso, não pode ser repelida a título de legítima defesa. 

- Estrito cumprimento do dever legal: do mesmo modo que o exercício 

regular de um direito, o agente que atua em estrito cumprimento do seu 

dever legal não pratica injusta agressão, por agir em conformidade com 

um dever que lhe é dado. Deste modo, ausente agressão injusta, não há 

que se falar em legítima defesa. 

 Estrito cumprimento do dever legal é a causa excludente de ilicitude que 

abrange a conduta de alguém que realiza um fato típico no cumprimento do estrito 

de um dever previsto em lei. O dever legal é aquele imposto pela lei. O 
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cumprimento de tal dever deve ser estrito, isto é, não abrange excessos ou desvios. 

Como as demais causas excludentes de ilicitude, já estudadas, é imprescindível que 

esteja presente o elemento subjetivo.  

 O estrito cumprimento do dever legal abrange o particular ou apenas o funcionário 

público? A doutrina diverge a respeito da possibilidade de um particular invocar o estrito 

cumprimento do dever legal. Para a maioria, o particular pode sim invocar esta 

excludente da ilicitude.  

 Exercício Regular de um Direito: é a causa excludente de ilicitude que abrange 

a conduta de qualquer cidadão que é autorizada por lei, que constitui uma 

prerrogativa legal, desde que exercido com regularidade. São requisitos do 

exercício regular de um direito: 

- Proporcionalidade 

- Indispensabilidade 

- Elemento subjetivo (conhecimento da situação) 

 

 Os ofendículos cuidam-se de aparato predisposto, que deve estar visível, destinado à 

proteção de bens jurídicos, como a vida e a propriedade. Note-se que o obstáculo deve 

ser perceptível, não devendo estar oculto ou articulado para agir de surpresa. Há 

discussão na doutrina, sobre se tratar de exercício regular de um direito ou legítima 

defesa, que seria preordenada. E se o aparato não estiver visível? A questão é 

controversa. Parte da doutrina entende que é possível sim considerar que o caso é de 

legítima defesa, na modalidade de defesa mecânica predisposta. 

 Causas Supralegais de Exclusão da Ilicitude. Há discussão doutrinária sobre 

a possibilidade de se reconhecerem causas supralegais de exclusão da ilicitude. A 

discussão envolve, por exemplo, a discussão sobre o consentimento do ofendido e 
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sua natureza jurídica. Se o consentimento do ofendido não for elementar do crime, 

pode-se analisar se a hipótese é de exclusão da ilicitude. Cuida-se de matéria 

doutrinária e, por isso, não há consenso sobre sua aplicação. Para que o 

consentimento do ofendido seja considerado causa supralegal de exclusão de 

ilicitude, apontam-se os seguintes requisitos: 

- Capacidade do ofendido; 

- Validade do consentimento; 

- Disponibilidade do bem (objeto jurídico); 

- Titularidade do bem (o ofendido deve ser o titular); 

- Antecedência ou simultaneidade do consentimento; 

- Forma expressa do consentimento; 

- Ciência da situação fática que exclui a ilicitude. 

 Excesso punível: A conduta acobertada por uma excludente da ilicitude deve 

ser praticada com razoabilidade, dentro dos limites da lei. O excesso punível pode 

ser intensivo ou extensivo: 

- Excesso intensivo é aquele que se relaciona com os meios utilizados para 

repelir a agressão ou ao grau de sua utilização. O excesso é chamado 

intensivo devido à intensidade da conduta do agente.  

- Excesso extensivo, por sua vez, se configura quando a conduta para 

repelir a agressão se prolonga no tempo em período superior ao da 

própria agressão. 

 

Por fim, cumpre destacar que o excesso pode ser doloso ou culposo.  

 

 art. 23 do CP: causas excludentes da ilicitude 

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:  
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I - em estado de necessidade; 

II - em legítima defesa; 

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito 

 art. 23, parágrafo único do CP: excesso punível 

Excesso punível  

Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo 
excesso doloso ou culposo. 

 art. 24 do CP: estado de necessidade 

Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de 
perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, 
direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-
se.  

§ 1º - Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o 
perigo.  

§ 2º - Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá 
ser reduzida de um a dois terços. 

 art. 25 do CP: legítima defesa 

Legítima defesa 

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

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-
se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou 
risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes. 

 HC 115850 AgR /STF: incidência do estado de necessidade em relação ao furto 
famélico  

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

 HC 119672/STF: incidência do estado de necessidade em relação ao furto famélico 

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

 

 Prescrição da Pretensão Punitiva  

 É a causa extintiva da punibilidade que impede a própria formação do título 

executivo pelo Estado, dada sua inércia por determinado período de tempo. Esta 

modalidade de prescrição ocorre antes do trânsito em julgado, de forma que não 

há sequer a imposição definitiva de sanção penal ao acusado. 

 A ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (PPP) impede o início ou a 

continuidade do processo penal.  

 O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva afasta tanto os efeitos 

principais quanto os efeitos secundários da condenação.  

 A prescrição da pretensão punitiva possui diferentes modalidades, conforme o 

termo inicial e final do seu prazo, variando também a base de cálculo. A base para 

o cômputo do prazo prescricional pode ser a pena máxima cominada 

abstratamente ao delito ou a pena aplicada pelo juiz no caso concreto, a depender 

da espécie de PPP. 

 São as modalidades de prescrição da pretensão punitiva: a PPP propriamente 

dita, a PPP superveniente, a PPP retroativa e a PPP virtual.  

 Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita: é a extinção da punibilidade, 

por decurso do prazo em que o Estado permanece inerte, calculada com base no limite 

máximo da pena prevista em abstrato para o delito. 

 O artigo 109 do Código Penal se refere aos casos em que não houve o trânsito 

em julgado. 
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 O prazo mínimo de prescrição, para os crimes cuja pena máxima em abstrato é 

inferior a um ano, foi alterado pela Lei 12.234, de 5 de maio de 2010. Antes desta 

data, o prazo mínimo era de 2 anos. 

 O crime de posse de droga para consumo pessoal possui prazo próprio para 

cálculo da prescrição. O artigo 30 da Lei 11.343/06 estipula que a imposição e a 

execução das penas previstas para o delito do artigo 28 do mesmo diploma legal 

prescrevem em dois anos. 

 Eventual qualificadora deve ser considerada. 

✓ Qual a fração de aumento de pena deve ser considerada para fixação do prazo de 

prescrição da pretensão punitiva, no caso de incidência de uma majorante? 

Se o indivíduo é acusado ou investigado em relação à prática de um delito majorado, 

deve-se considerar o maior aumento possível. No caso de incidir uma minorante, ou uma 

causa de diminuição de pena, considera-se a menor diminuição possível. É o que 

determina a teoria da pior das hipóteses. 

 Por sua vez, as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes não são 

consideradas. Entretanto, a chamada menoridade relativa e a senilidade são 

consideradas por força de lei. No caso do menor de 21 anos de idade, ao tempo do 

crime, e do maior de 70 anos, à época da sentença, os prazos prescricionais devem 

ser reduzidos pela metade. 

 Com relação ao termo inicial do prazo da prescrição da pretensão punitiva 

propriamente dita, o Código Penal estipulou as regras para o início da sua fruição 

no art. 111 do Código Penal. 

 A prescrição possui causas suspensivas. A suspensão determina que o prazo 

deixe de fruir, ficando paralisado. Com o fim da suspensão, a prescrição volta a 

correr de onde parou.  As causas suspensivas da prescrição estão previstas no 
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artigo 116 do Código Penal. Também há suspensão do prazo prescricional no caso 

de o agente estar cumprindo pena no exterior.  Por fim, a prisão do indivíduo, por 

outro motivo, é uma causa suspensiva da prescrição. 

 A suspensão do curso do prazo prescricional não possui, na legislação, um limite 

expresso. A este respeito, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado 415 

da sua Súmula, entendendo que se deve respeitar o máximo da pena cominada ao 

delito para delimitação do período de suspensão da prescrição. 

 A prescrição também pode ser interrompida. A interrupção faz com que o prazo 

seja reiniciado, desprezando-se o período já escoado.  

 A prescrição da pretensão punitiva interrompe-se pelo recebimento da 

denúncia ou queixa; pela pronúncia, nos crimes da competência do Tribunal do 

Júri; pela decisão que confirma a pronúncia e, por fim, pela publicação da sentença 

ou acórdão condenatório recorríveis. 

 O parágrafo único do artigo 107 prescreve, ainda, que as causas interruptivas 

da prescrição abrangem os crimes conexos, os quais estejam sendo tratados no 

mesmo processo. 

 Caso o juiz de primeira instância rejeite a denúncia, a interrupção ocorrerá com 

a publicação do acórdão que der provimento ao recurso a recebê-la. Entretanto, se 

for anulada a decisão de primeiro grau, o processo volta à primeira instância para 

nova decisão do juiz sobre o recebimento ou rejeição. Neste último caso, o acórdão 

não é causa interruptiva da prescrição. É o que prevê a Súmula 709 do Supremo 

Tribunal Federal. 

 Quanto à pronúncia, esta decisão interrompe a prescrição mesmo que, 

posteriormente, o Conselho de Sentença do Tribunal de Júri desclassifique o crime.  
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 Caso o réu seja condenado na primeira instância, a publicação da sentença 

condenatória interrompe a prescrição. Se a defesa recorrer e o tribunal confirmar 

a sentença condenatória, o acórdão confirmatório da condenação não interrompe 

o prazo novamente, que já foi interrompido com a condenação de primeira 

instância. É o entendimento consolidado do STJ. 

 Se, pelo contrário, o réu for absolvido pelo juiz da primeira instância, a 

publicação de acórdão que, dando provimento ao recurso, condenar o acusado 

interrompe a prescrição. Neste caso, a prescrição não foi interrompida na primeira 

instância. Ademais, a lei prevê, expressamente, que o acórdão condenatório 

recorrível interrompe a prescrição. 

 Com relação à publicação da sentença, que interrompe a prescrição, o Superior 

Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que basta a publicação em cartório, 

ou seja, com a devolução dos autos pelo juiz ao cartório ou secretaria do juízo.  

 Para a prescrição da pretensão punitiva, da qual a PPP propriamente dita é uma 

das modalidades, a reincidência não interfere no prazo. 

 Prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente:  

 A prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente é a que 

incide a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, 

levando em conta a pena efetivamente aplicada.  

 A utilização da pena já aplicada na condenação como parâmetro para a fixação 

do prazo prescricional é entendimento consolidado na jurisprudência. 

 O trânsito em julgado para a acusação diz respeito à pena aplicada. Deste modo, 

se a acusação recorrer apenas do regime inicial de cumprimento de pena, sem 
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buscar a majoração da pena aplicada pelo juiz, o prazo da prescrição da pretensão 

punitiva intercorrente começará a fluir.  

 Por conseguinte, o prazo corre da sentença condenatória se a acusação não 

buscar o aumento da pena. De igual modo, o prazo começa a fluir da sentença 

condenatória se o recurso da acusação for improvido ou o aumento da pena não 

modificar o prazo prescricional. 

 Prescrição da pretensão punitiva retroativa:  

 Princípio do Fato ou da Responsabilidade pelo Fato: É a prescrição, reconhecida 

após o trânsito em julgado, que possui termo anterior à sentença condenatória. 

 A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena aplicada em 

concreto 

 O cálculo é feito de trás para frente. Após a imposição da pena, o cálculo do prazo 

prescricional é feito com base na pena aplicada em concreto. Entretanto, os marcos 

temporais estarão no passado, entre a sentença ou o acórdão condenatório recorrível e 

o recebimento da denúncia ou queixa. 

 Anteriormente, a PPP retroativa era mais ampla, podendo ser verificada 

também no interregno entre o recebimento da denúncia ou queixa e a data dos próprios 

fatos. Esta hipótese de incidência da prescrição retroativa não é mais possível, após a 

alteração do Código Penal pela Lei 12.234, de 2010. 

 Com o advento da Lei 12.234/2010, parte da doutrina passou a entender que 

não havia mais possibilidade de reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva 

retroativa. Tal entendimento foi rechaçado pela doutrina e pela jurisprudência 

majoritária.  
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 Os marcos temporais da prescrição retroativa serão a publicação da condenação 

e o recebimento da denúncia ou da queixa. 

 No rito dos processos de competência do Tribunal do Júri, há marcos temporais 

além daquelas previstos no processo comum. Neles, é possível calcular a prescrição 

retroativa ente a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível e o acórdão 

confirmatório da pronúncia. Também cabe a prescrição retroativa entre o acórdão que 

confirmou a pronúncia e a própria decisão de pronúncia. Por fim, é possível também que 

escoe o prazo da prescrição retroativa entre a pronúncia e o recebimento da queixa ou 

da denúncia pelo juiz. 

 Prescrição da pretensão punitiva virtual ou antecipada: é aquela calculada com base 

em um exercício de prognose, com relação à probabilidade de ser aplicada determinada 

pena pelo juiz, antes mesmo de haver uma sentença ou um acórdão condenatório. Isto é, 

trata-se da prescrição reconhecida antecipadamente, com base na provável pena a ser 

aplicada pelo juiz. 

 Esta modalidade não possui amparo legal, sendo uma construção doutrinária. 

Busca-se antecipar o reconhecimento da prescrição, mesmo que o processo penal sequer 

tenha iniciado, já com base na pena que será aplicada pelo juiz, após a realização da 

dosimetria. 

 Consigno que, apesar da orientação sumulada de tribunal superior, na prática 

há casos em que o próprio Ministério Público promove o arquivamento do inquérito com 

base na prescrição virtual. No mais, muitos juristas entendem que não há justa causa para 

a ação penal. 

 A prescrição virtual busca reconhecer que, no futuro, outra modalidade de 

prescrição da pretensão punitiva será fatalmente reconhecida.  
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 Como visto, por mais defensável que seja o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva virtual, que evitaria o trâmite de um processo inútil, o Superior 

Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que não é possível a extinção da 

punibilidade com base em pena hipotética. 

 Prescrição da Pretensão Executória 

 É a perda do poder do Estado de executar a sanção imposta, em razão de sua 

inércia por determinado intervalo de tempo.  

 Os prazos da prescrição da pretensão executória serão aqueles do artigo 109 do 

Código Penal, mas a correspondência será feita com a pena aplicada de forma definitiva, 

ou, nos casos de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional (LC), 

no que resta da pena aplicada. 

 A prescrição da pretensão executória (PPE) se baseia no trânsito em julgado 

para ambas as partes. 

 A PPE extingue a sanção penal, mas subsistem os efeitos secundários da 

condenação, tanto penais quanto extrapenais.  

 No caso de concurso de delitos, incide sobre cada pena isoladamente, como já 

ressaltado. No caso de continuidade delitiva, desconsidera-se o aumento decorrente do 

crime continuado para o cálculo prescricional, como enuncia a Súmula 497 do STF. 

 A reincidência implica no aumento do prazo da prescrição da pretensão 

executória em um terço.  

 O termo inicial para o transcurso do prazo da prescrição da pretensão 

executória se inicia com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, 

ou da sentença que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional.  
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 O STJ já sedimentou o entendimento de que a prescrição realmente começa a 

correr do trânsito em julgado para a acusação, ainda que a pena ainda não possa ser 

executada.  

 Com a interrupção da prescrição, o prazo começa a fruir do dia em que o prazo 

se interrompe, caso a interrupção não for computada na pena como ocorre em alguns 

benefícios da execução penal.  

 Os termos iniciais do decurso do prazo da prescrição da pretensão executória 

estão previstos no artigo 112 do Código Penal. 

 No caso de abandono de execução, como já dito, a pena se regula pelo que resta 

da pena.  

 Caso se trate de penas restritivas de direitos, o início do prazo se dará com o 

abandono do seu cumprimento.  

 Pode ocorrer a suspensão da prescrição da pretensão executória, caso o 

condenado seja preso por outro motivo. 

 Há, ainda, causas de interrupção da prescrição da pretensão executória 

previstas no artigo 117, incisos V e VI. 

 Entretanto, no caso de início ou continuação do cumprimento de pena, a 

prescrição não volta a correr com todo o prazo restituído.  Porém, caso haja interrupção 

no cumprimento da pena, o prazo será calculado com base no tempo de pena que resta 

ao agente cumprir. Por isso, não se devolve o prazo integralmente. 

 Ademais, interrompe-se o prazo em virtude do início ou da continuação do 

cumprimento da pena, bem como em razão da reincidência.  

 Conforme determina o parágrafo único do artigo 117, referidas causas 

interruptivas são pessoais, não se estendendo a corréus, coautores ou partícipes. 
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 Com relação ao início de cumprimento de pena, cumpre salientar que não o 

configura a audiência admonitória. 

 A reincidência que interrompe a PPE é a posterior à condenação. Neste caso, o 

prazo corre da data da prática do crime, e não do trânsito em julgado. Por outro lado, a 

prática de crime anterior, pela qual ele já estava sendo processado, não interromperá o 

prazo prescricional. 

 As causas de diminuição do prazo prescricional referentes ao menor de 21 anos 

de idade, ao tempo do crime, ou maior de 70 anos, à época da sentença, aplicam-se para 

os prazos de extinção da pretensão executória.  

 Sobre a relação entre detração e prescrição, na sentença, o juiz já deve efetuar a 

detração do período de prisão processual a que o condenado já foi submetido.  O Superior 

Tribunal de Justiça já possui entendimento consolidado, que determina que o período de 

detração não deve ser levado em conta para o estabelecimento do prazo prescricional. 

 Prescrição da pena de multa 

 Esta espécie de pena passou por alterações desde o advento do Estatuto, sendo 

a última delas a efetivada pela Lei nº 9.268/96, que determinou o tratamento da multa 

como dívida de valor, ao alterar o caput do artigo 51 do Código Penal. 

 Entretanto, com relação à prescrição da pretensão executória, surge a 

controvérsia. Parte da doutrina passou a defender que, mesmo com a alteração do artigo 

51 do Código Penal, a prescrição da pretensão executória continuou a obedecer ao 

mesmo regramento da prescrição da pretensão punitiva.  

 Se a pena de multa for a única cominada ou aplicada para o crime, o prazo de 

prescrição é de 2 anos. Caso a pena de multa seja cominada ou aplicada, de forma 
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cumulativa ou alternativa, em conjunto com pena privativa de liberdade, deve prescrever 

no mesmo prazo desta última. 

 Entretanto, outra corrente doutrinária começou a defender a posição de que a 

prescrição da pretensão executória da pena de multa deve se regular pelo mesmo prazo 

previsto para a prescrição da dívida ativa da Fazenda Pública, ou seja, de 5 anos. 

 O tema foi enfrentado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que 

considerou que o prazo a ser adotado deve ser o da legislação tributária.  Entretanto, já 

um recente precedente do Superior Tribunal de Justiça, em que o prazo de prescrição da 

pretensão executória foi considerado como de 2 anos, nos termos do artigo 114 do 

Código Penal. 

 

 Art. 116 do Código Penal: com a recente alteração realizada pela Lei nº 13.964/2019 

Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre: 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o 
reconhecimento da existência do crime; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) 

II - enquanto o agente cumpre pena no exterior; 

III - na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais 
Superiores, quando inadmissíveis; e 

IV - enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução 
penal.  

Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição 
não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.  
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31 - ROUBO 

O crime de roubo é o crime complexo que deriva da reunião do furto e do 
constrangimento ilegal, do furto e da ameaça ou do furto e do crime relativo à violência 
(lesão corporal, por exemplo). Está tipificado no artigo 157 do Código Penal: 

 

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça 
ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à 
impossibilidade de resistência: 

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega 
violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime 
ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. 

§ 2º  A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: 

I – (revogado);                 

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; 

III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal 
circunstância. 

IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro 
Estado ou para o exterior;    

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.   

VI – se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou 
isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.   

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca; 

§ 2º-A  A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):  

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;              

II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou 
de artefato análogo que cause perigo comum.         

§ 2º-B.  Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de 
uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo.        

§ 3º  Se da violência resulta:                  
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I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;                   

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.    

 

I. se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma 
branca; 

A Lei 13.964/2019 passou a prever mais uma majorante, que incide no caso de emprego 
de arma branca. Vale recordar que o emprego de arma de fogo faz incidir a majorante do 
artigo 157, § 2º-A, com fração de 2/3.  

No caso da arma branca, a causa de aumento será de um terço até metade. A alteração só 
vale para os crimes cometidos a partir do início da vigência da Lei 13.964/2019, definido 
para 30 dias após a sua publicação. Não se deve considerar a arma de brinquedo para a 
incidência do dispositivo, já que não se trata propriamente de arma, mas apenas de um 
objeto que pode enganar a vítima, configurando a grave ameaça, elementar do tipo penal. 

O que é considerado arma branca? 

Antes da lei 13.654/2018, a majorante apenas se referia ao emprego de arma. Sem 
especificação, haveria a majorante no caso de emprego de arma de fogo (como um 
revólver), de arma branca (como um punhal) ou de arma imprópria (como uma garrafa 
utilizada para tal fim). Referida Lei revogou tal majorante e passou a prever apenas a 
majorante de emprego de arma de fogo.  

Com o advento da Lei 13.964/2019, buscou-se a correção da alteração legislativa 
anterior, incluindo-se mais uma majorante, a do emprego de arma branca. A questão é: 
podemos incluir apenas as armas que não sejam de fogo (como um punhal, uma adaga 
ou uma espada) ou também as armas impróprias (como a garrafa, o pedaço de espelho 
ou uma pedra pontiaguda)? 

Apenas como referencial doutrinário, vamos analisar a legislação portuguesa (Lei 
5/2006, artigo 2º, I, m) que trata do regime jurídico das armas e munições. Referido texto 
define arma branca como “todo o objeto ou instrumento portátil dotado de uma lâmina 
ou outra superfície cortante, perfurante ou corto-contundente, de comprimento superior 
a 10 cm, as facas borboleta, as facas de abertura automática ou de ponta e mola, as facas 
de arremesso, as estrelas de lançar ou equiparadas, os cardsharp ou cartões com lâmina 
dissimulada, os estiletes e todos os objetos destinados a lançar lâminas, flechas ou 
virotões”. 

Deste modo, entendo que as armas impróprias, que antes da Lei 13.654/2018 tornavam 
o delito majorado, não permitem a incidência da majorante do artigo 157, § 2º, VII. Só 
há causa de aumento de pena no caso de emprego de arma branca, ou seja, de objetos 
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fabricados para utilização como arma, como um punhal ou canivete, ou, pelo menos, que 
tenham lâmina ou superfície cortante, como uma faca de cozinha. De todo modo, será 
necessário acompanhar a interpretação a ser dada pelo Judiciário. 

 

➢ Roubo circunstanciado ou majorado (§ 2º-A) 

 

Na sua sanha de tornar mais rígido o tratamento de crimes patrimoniais praticados em 
determinadas circunstâncias, a Lei 13.654/2018 também inseriu o parágrafo 2º-A ao 
artigo 157. Para tais hipóteses, o aumento de pena será realizado pela fração de 2/3 
(dois terços), o que é mais gravoso do que o aumento previsto no parágrafo 2º. São 
suas hipóteses: 

 

I. se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;    

Neste caso, houve a revogação do inciso I do parágrafo segundo e o acréscimo do 
parágrafo 2º-A, inciso I, tratando do emprego de arma. Vejamos a modificação com 
relação ao tratamento do emprego de arma no roubo: 

 

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: 
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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, 
posteriormente, deixou de haver a causa de aumento de pena, já que o inciso I do § 2º-A 
só menciona “arma de fogo”, até o advento da Lei 13.964/2019. Deste modo, a lei deve 
retroagir para beneficiar quem praticou o crime antes do início da vigência da Lei 
13.654/2018 até o início de vigência da Lei 13.964/2019, inclusive se já houver 
condenação com trânsito em julgado, cujas penas estejam sendo executadas. 

Anteriormente, quando a majorante previa apenas o emprego de arma, surgiu a 
discussão sobre a possibilidade de o uso de arma de brinquedo ou de simulacro de arma 
ser considerado suficiente para a alteração da pena. O STJ chegou a aprovar o seguinte 
enunciado, de nº 174, da sua Súmula: 

No crime de roubo, a intimidação feita com arma de brinquedo autoriza o aumento 
da pena. [súmula cancelada]  

Como já destacamos acima, o enunciado foi cancelado, passando a prevalecer o 
entendimento de que a arma de brinquedo serve para configurar a grave ameaça, 
elementar do crime de roubo, não servindo, entretanto, para a configuração da 
circunstância de “emprego de arma”. Com mais razão, portanto, não será cabível 
atualmente a configuração da majorante em razão de emprego de simulacro de arma ou 
arma de brinquedo, já que o dispositivo exige emprego de arma de fogo. 
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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). 

Entretanto, o emprego de arma que não seja de fogo, para crimes cometidos antes da 
vigência da Lei 13.964/2019, pode ser valorado na primeira fase da dosimetria, como 
circunstância judicial: 

“(...) I-Não há que se falar no presente caso em ofensa ao princípio da ne reformatio in 
pejus. De fato, esta Corte Superior compreende que o emprego de arma branca, 
embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser 
utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto 
assim justificarem (HC 436.314/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe  
21/8/2018). Precedentes.(...)” (STJ, AgRg no REsp 1804967/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 
Quinta Turma, DJe 17/06/2019). 

É importante esquematizarmos as mudanças legislativas para melhor visualização: 

Atenção: a partir de 23 de janeiro de 2020, com início de vigência da Lei 13.964/2019, 
passou a ser majorado o crime cometido com emprego de arma branca. Anteriormente, 
o crime deve ser considerado simples, seja por ter sido cometido no intervalo entre o 
advento da Lei 13.654/2018 ao início de vigência da Lei 13.964/2019, seja por ter a Lei 
13.654/2018 retroagido para beneficiar os crimes cometidos anteriormente. 
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Arma de fogo é o instrumento ou artefato que lança projéteis em alta velocidade por meio 
de uma ação pneumática, provocada por uma explosão. São exemplos de arma de fogo o 
revólver, a pistola, a metralhadora, o fuzil, a espingarda e o canhão. 

Ainda na redação anterior à Lei 13.654/2018, em que a majorante exigia o “emprego de 
arma”, surgiu a controvérsia sobre a necessidade de perícia, em que se atestasse o 
potencial lesivo do artefato, para o reconhecimento do roubo majorado. Caso realizada a 
perícia e demonstrado que não era possível disparo algum, sendo a arma imprestável, 
fica difícil sustentar a incidência da causa de aumento de pena: 

(...)III  -  O  acórdão impugnado, ao considerar a incidência da causa de aumento  
referida,  incorreu  em  constrangimento  ilegal,  pois, de acordo   com   
posicionamento   adotado  por  esta  Corte  Superior, comprovada   a   ausência  de  
sua  potencialidade  lesiva  da  arma empregada, indevida a imposição da causa de 
aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do CP. (...)”  (STJ, HC 
416745/PR, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, Dje 01/02/2018). 

 

Entretanto, em alguns casos a arma não é encontrada ou 
apreendida e, deste modo, não se torna possível fazer a 
perícia. Em tais casos, o STJ consolidou o entendimento 
de ser desnecessária a prova pericial, desde que outros 

elementos de prova demonstrassem a utilização da arma pelo agente ou por um deles. 
Após a modificação da legislação, o entendimento foi mantido: 

“(...) 7.  Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "mesmo após a superveniência 
das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte 
Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, 
§ 2º, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -, manteve o 
entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser desnecessária a 
apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar 
a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que 
atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo 
é in re ipsa" (AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019). (...)” (STJ, HC 
508924/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/06/2019). 

Em trecho de acórdão já mencionado anteriormente, o STJ entendeu compatível a 
condenação pelo roubo majorado por emprego de arma de fogo e pelo delito de 
associação criminosa armada (antigo crime de quadrilha ou bando armado): 
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“(...) 2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, não "há falar em bis in 
idem, pela imputação concomitante da majorante do emprego de arma do crime de 
roubo com a majorante da quadrilha armada - prevista no parágrafo único do art. 
288 do CP (em sua antiga redação) -, na medida em que se trata de delitos 
autônomos e independentes, cujos objetos jurídicos são distintos - sendo, quanto ao 
crime de roubo: o patrimônio, a integridade jurídica e a liberdade do indivíduo e, 
quanto ao de formação de quadrilha (atual associação criminosa): a paz pública -, 
bem como diferentes as naturezas jurídicas, sendo o primeiro material, de perigo 
concreto, e o segundo formal, de perigo abstrato" (HC n 131.838/SP, relator 
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 1º/7/2014). 
(...)” (STJ, AgRg no REsp 1456290/MT, Rel. Min. Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 
29/04/2019). 

Por fim, é importante consignar que o porte de arma de fogo como grave ameaça às 
vítimas, circunstância que torna o roubo majorado, é considerado crime-meio e deve ser 
por ele absorvido. Deste modo, o agente só responderá pelo crime de porte de arma de 
fogo em concurso com o roubo se praticados em contextos diferentes, como se 
demonstrado que o agente portou a arma de fogo ostensivamente no vilarejo durante 
duas semanas, intimidando os moradores, sendo que depois resolveu praticar o roubo 
mediante o uso de referido artefato. Neste sentido: 

“(...) III - Não há se falar em bis in idem, ante a imputação concomitante da majorante 
do emprego de arma no roubo (art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal) e o delito de 
porte ilegal de arma de fogo (art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 
10.826/2003), pois o acórdão recorrido assentou que os crimes foram autônomos, 
cometidos em momentos distintos, sem nexo de dependência ou subordinação. (...)” 
(STJ, HC 494860/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 20/05/2019). 

 

I. 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. 

 
§ 2º-B.  Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de 

fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no 
caput deste artigo.       
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O artigo 157, § 2º-B, do Código Penal, foi introduzido pela Lei 13.964/2019. Portanto, só 
pode ser aplicado o dispositivo para os delitos cometidos a partir do início de sua 
vigência. 

A pena do caput, de reclusão, de quatro a dez anos, e multa, deve ser aplicada em dobro, 
ou seja, passa a ser de 8 a 20 anos de reclusão, se houver emprego de arma de fogo de 
uso restrito ou proibido. Cuida-se de norma penal em branco, de modo a depender da 
definição dada atualmente pelo Decreto 9.847/2019, que regulamenta a Lei 
10.826/2003. 

 

32 - ESTUPRO DE VULNERÁVEL 

 

O delito denominado de estupro de vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código 
Penal: 

Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 
(catorze) anos: 

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. 

§ 1o  Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém 
que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para 
a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.              

§ 2o  (VETADO) 

§ 3o  Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave:             

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.              

§ 4o  Se da conduta resulta morte:              

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.  

§ 5º  As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se 
independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações 
sexuais anteriormente ao crime. 

A ação nuclear aqui é ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso. Neste tipo 
penal, não se pune a conduta de constranger, nem se exige violência ou grave ameaça. A 
conduta punida, em si, é a prática sexual. 
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O que justifica a punição apenas pelo ato sexual ou libidinoso é a idade da vítima, que 
deve ser menor de 14 anos. O legislador considera que a pessoa em tal idade, dado o seu 
desenvolvimento mental ainda incompleto, não possui discernimento o suficiente para o 
consentimento com a prática sexual. 

Tal qual no estupro, a conduta pode envolver a prática da conjunção carnal ou de 
qualquer outro ato libidinoso. Conjunção carnal, como já visto, é a cópula vagínica, ou 
seja, a penetração do pênis na vagina. Ato libidinoso é qualquer ato praticado com o 
intuito de satisfação da libido, como sexo anal, sexo oral ou masturbação. 

O preceito secundário prevê pena de 8 a 15 anos. Vale recordar que, nos termos do artigo 
111, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional nos crimes contra a dignidade sexual 
de crianças e adolescentes correrá da data em que a vítima completar 18 (dezoito) 
anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Em outros termos, 
só incide essa regra se a ação não tiver sido proposta antes da vítima atingir a maioridade, 
o que significa que só se refere à prescrição da pretensão punitiva (e não da executória). 

 

Forma equiparada 

O parágrafo primeiro prevê incorrer na mesma pena quem pratica as ações descritas no 
caput com vítimas maiores de 14 anos. São situações de vulnerabilidade que tornam o 
tipo penal mais abrangente. 

Pune-se a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém que, por 
enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática 
do ato, ou que, por qualquer outra causa, não possa oferecer resistência.              

É o caso, por exemplo, de se encontrar um indivíduo, homem ou mulher, alcoolizado, sem 
possibilidade de consentir com o ato, e mesmo assim, o agente praticar algum ato sexual 
com referida pessoa. 

 

Classificação 

Tanto na conduta do caput quanto na forma equiparada do parágrafo primeiro, o crime 
é comum, não exigindo qualquer qualidade específica do sujeito ativo. O sujeito passivo, 
por sua vez, deve ser menor de 14 anos de idade ou pessoa que, por enfermidade ou 
deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, 
por qualquer outra causa, não possa oferecer resistência.              

O crime é doloso, havendo a mesma discussão mencionada no estudo do crime de estupro 
acerca da exigência de elemento subjetivo especial do tipo. É plurissubsistente, 
admitindo a forma tentada, também chamada de conatus. 
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O crime é material, por provocar modificação no mundo exterior. É de forma livre, não 
prevendo uma forma específica para sua prática.  

Em caso de continuidade delitiva, a aplicação das regras 
(mais gravosas) da modalidade específica ou 
especial, do parágrafo único do artigo 71 do CP, 
pressupõe a ocorrência de violência ou grave ameaça 

à pessoa. Deste modo, se o estupro de vulnerável não envolver tais modos de execução, 
deve-se utilizar a regra da continuidade comum, do caput do artigo 71, conforme já 
decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

“HABEAS  CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS. 
PRÁTICA DE ATOS CONTRA QUATRO VÍTIMAS DIFERENTES. CONCURSO MATERIAL 
DE CRIMES. PRETENSÃO DE APLICABILIDADE DA CONTINUIDADE DELITIVA 
ESPECÍFICA.  IMPOSSIBILIDADE.  CRIMES  PRATICADOS COM VIOLÊNCIA 
PRESUMIDA E NÃO REAL, BEM COMO MEDIANTE HABITUALIDADE CRIMINOSA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. A violência de que trata a continuidade 
delitiva especial (art. 71, parágrafo único, do CP) é real, sendo inviável aplicar limites 
mais gravosos do benefício penal da continuidade delitiva com base, exclusivamente, 
na ficção jurídica de violência do legislador utilizada para criar o tipo penal de 
estupro de vulnerável, se efetivamente a conjunção carnal ou ato libidinoso executado 
contra vulnerável foi desprovido de qualquer violência real, como no caso em tela. (HC 
n. 232.709/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 9/11/2016) 2. Ainda que 
assim não fosse, consta da sentença que ao menos em relação a uma das vítimas, o 
paciente a teria abusado sexualmente três vezes por semana, desde quando 
esta tinha cinco anos de idade até os doze, o que demonstra verdadeira 
habitualidade criminosa, a afastar a continuidade delitiva, nos termos da 
jurisprudência deste Superior Tribunal. 3. Ordem denegada.” (STJ, HC 269104/SP, Rel. 
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 24/08/2017). 

Ainda que se referindo à redação anterior, o STJ, em recente julgado, considerou que o 
crime não pressupõe o sexo vaginal, anal ou oral para a sua configuração: 

“PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO    NO    RECURSO   ESPECIAL.   ESTUPRO   DE   VULNERÁVEL. 
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA O ART. 65 DA LCP. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO 
PROVIDO. 1.  Segundo  a  jurisprudência desta Corte, a decisão que, diante de atos  
lascivos  praticados  com  menor  de  14 anos, desclassifica a conduta  para  
contravenção  penal,  ao  fundamento de que não houve coito  vaginal  ou anal, ou sexo 
oral, nega vigência aos arts. 214 e 224, "a" (redação anterior à Lei n. 12.015/2009), 
ambos do CP. 2.  "A  controvérsia  atinente  à inadequada desclassificação para a 
contravenção  penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 prescinde  do  
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reexame  de provas, sendo suficiente a revaloração de fatos incontroversos 
explicitados no acórdão recorrido." (REsp  1.154.718/RS,  Rel.  Ministro  ROGERIO  
SCHIETTI  CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 28/3/2016). 3. Agravo 
regimental não provido.” (STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1254300/MS, Rel. Min. 
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/06/2018). 

Ademais, o STJ considera que o tipo é misto alternativo. Deste modo, basta a prática de 
conjunção carnal ou de outro ato libidinoso para a configuração do delito. Ademais, se o 
agente praticar ambas as formas de sexo com relação a uma mesma vítima, no mesmo 
contexto, o crime é único: 

“(...) 3.   O tipo descrito no art. 217-A do Código Penal é misto alternativo, isto é, prevê 
as condutas de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com pessoa 
menor de 14 anos. [...] "A materialização do crime de estupro de vulnerável (art. 217-
A do Código Penal) se dá com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção 
carnal (AgRg no AREsp n. 530.053/MT, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado 
em 23/6/2015, DJe 29/6/2015), em cuja expressão estão contidos todos os atos de 
natureza sexual, que não a conjunção carnal, que tenham a finalidade de satisfazer a 
libido do agente (Rogério Greco, in Curso de Direito Penal, Parte Especial, v.3, p. 467) 
- (AgRg no REsp n. 1.702.157/RS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 4/2/2019). 
(...)” (STJ, AgRg no REsp 1761248/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 
DJe 03/05/2019). 

 

Formas qualificadas 

A primeira forma qualificada é que envolve o resultado lesão corporal de natureza 
grave. Está prevista no parágrafo terceiro do artigo 217-A, cuja pena é de reclusão, de 10 
(dez) a 20 (vinte) anos.              

O resultado morte também qualifica o delito, passando a pena a ser de reclusão, de 12 
(doze) a 30 (trinta) anos. É a previsão do parágrafo quarto do artigo 217-A do Código 
Penal. 

Ambos os resultados devem ter sido praticados a título de culpa, sendo, portanto, figuras 
preterdolosas. 

 

✓ Outra questão complexa: a lei nova é sempre mais benéfica?  

Sabe-se que se o agente praticou anteriormente atentado violento ao pudor e estupro, no 
mesmo contexto, responderia por dois delitos e, no âmbito da atual redação do Código 
Penal, há crime único. Deste modo, fica nítida a superveniência de novatio legis in melius, 
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que deve beneficiar o agente, mesmo após o trânsito em julgado, caso haja execução 
penal em curso. 

Entretanto, todos os casos implicam em benefício para o réu a entrada em vigor da Lei 
12.015/2009? Não, a análise deve ser casuística.

Como exemplo, peço licença para transcrever trecho de 
sentença proferida por este professor, quando ainda 
exercia a função de Juiz de Direito do Estado de São 
Paulo, por entender adequada e didática a sua colação: 

“(...) Por fim, verifico que os crimes foram praticados antes da vigência da Lei 
12.015/2009. O Ministério Público pleiteia a aplicação da nova Lei, considerando ser 
novatio legis in mellius. Neste ponto, cumpre ressaltar que são imputados ao réu, nos 
termos da denúncia, fatos que à época se subsumiam aos tipos de estupro e atentado 
violento ao pudor. Com a unificação dos crimes sob o nomen iuris de estupro, no caso, 
estupro de vulnerável, a condenação por um único crime se mostraria mais favorável, 
caso não houvesse a continuidade delitiva. Isto porque, caso se tratasse de fatos 
cometidos na mesma ocasião consistentes em conjunção carnal e atos libidinosos 
outros, na vigência da antiga redação do Código Penal ter-se-ia a configuração dos 
delitos de estupro, com violência presumida, e de atentado violento ao pudor. Sob a 
égide da Lei 12.015/09, os mesmos fatos configurariam crime único. Entretanto, esse 
raciocínio só se aplica a fatos cometidos na mesma ocasião. Em se tratando de fatos 
cometidos em três dias diversos, não haveria o tratamento como crime único nem sob 
o pálio da vetusta redação, nem na vigência da redação atual. Neste ponto, cumpre 
ressaltar que, antes da modificação instituída pela Lei 12.015/09, o artigo 213, § 
único, do Código Penal, previa a pena de 06 a 10 anos e o artigo 214, do referido 
diploma, previa a pena de 02 a 07 anos, enquanto que o atual artigo 217-A prevê a 
pena de 08 a 15 anos para o caso em questão. Portanto, resta claro ser mais benéfica 
ao acusado a norma vigente à época dos fatos. Assim, verificando-se que, em se 
tratando de múltiplos fatos cometidos em continuidade delitiva, a lei anterior seria 
mais benéfica ao réu, não havendo que se falar em retroatividade da lei posterior. 
Nesse sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pacificou, 
conforme excerto do precedente a seguir transcrito: "(...) 4- A aplicação retroativa da 
Lei n.º 12.015/2009 em nada beneficia o Paciente, pois ao delito de estupro de 
vulnerável prevista no art. 217-A do Código Penal é prevista a pena mínima de 08 anos 
de reclusão, mais severa do que aquela cominada ao Paciente em razão da aplicação 
do art. 213, c.c. o art. 224 do Estatuto repressivo (...)" (HC 253963/RS, Rel. Min. Laurita 
Vaz, Quinta Turma, DJe 26/03/2014).” (TJSP, Processo nº0201023-98.2009.8.26.0222, 
1ª Vara Judicial de Guariba/SP, data de disponibilização: 04/08/2016). 
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Consentimento da vítima 

Em lamentável conduta de revitimização, passou-se a discutir se o fato de a pessoa menor 
de quatorze anos ter experiência sexual, consentir com o ato (ou deseja-lo) ou mesmo ter 
relacionamento com o agente impediria a configuração do delito. O STJ, sob o rito do 
recurso especial repetitivo, afastou tal argumento, entendendo que não se deve realizar 
tal análise da vítima: 

“(...) 9.  Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida nos  autos da 
Ação Penal n. 0001476-20.2010.8.0043, em tramitação na Comarca  de  Buriti  dos  
Lopes/PI,  por  considerar  que  o acórdão recorrido  contrariou  o  art. 217-A do Código 
Penal, assentando-se, sob  o  rito  do  Recurso Especial Repetitivo (art. 543-C do 
CPC), a seguinte  tese:  Para  a  caracterização  do  crime  de  estupro  de vulnerável 
previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o  agente tenha conjunção 
carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O 
consentimento da vítima, sua eventual experiência  sexual  anterior  ou  a  existência  
de  relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do 
crime. (...)” (STJ, REsp 1480881/PI, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 
10/09/2015). 

Reafirmando-se a configuração do delito independentemente do histórico sexual da 
vítima, bem como seu eventual relacionamento ou desejo, já que a lei presume sua falta 
de discernimento para a prática do ato, a referida Corte Superior editou o enunciado 593 
da sua Súmula: 

O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de 
ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da 
vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de 
relacionamento amoroso com o agente. 

O parágrafo quinto do artigo 217-A, inserido pela Lei 13.718/2018 incorporou o 
entendimento consolidado na jurisprudência do STJ ao Código Penal. Referido 
dispositivo passou a prever que:   

§5º As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se 
independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações 
sexuais anteriormente ao crime. 

 

Deste modo, pode-se dizer, com segurança, que não se 
admite a chamada teoria (ou exceção) de Romeu e 
Julieta. Referida teoria preconizaria que, em casos 
parecidos com o romance de Shakespeare, a pequena 
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diferença de idade entre os praticantes do ato sexual (fala-se em até 5 anos), em um 
relacionamento amoroso, afastaria a vulnerabilidade da vítima menor de 14 anos. Com 
origem nos EUA, referido entendimento não pode ser adotado no Brasil, conforme o 
entendimento jurisprudencial sumulado, acima transcrito, bem como em razão da 
recente alteração legislativa, com a inserção do parágrafo quinto ao artigo 217-A do 
Código Penal. 

 

33 - LIMITE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

Limites das penas 

As penas podem ser privativas de liberdade, restritivas de direitos e de multa. Como já 
estudamos, as penas restritivas de direitos são impostas em substituição às penas 
privativas de liberdade, sendo cumpridas de uma só vez, por exemplo, no caso de 
pagamento de prestação pecuniária sem parcelamento, ou pelo mesmo tempo da pena 
privativa de liberdade substituída. As penas de multa, por sua vez, são estabelecidas na 
condenação como um valor único, sendo permitido o seu parcelamento. 

Dadas tais características das penas, cabe o estudo dos limites das penas privativas de 
liberdade, por serem adotados também para o caso das penas restritivas de direitos e 
pela limitação temporal não possuir adequação com a natureza da pena de multa. 

As penas privativas de liberdade, por sua vez, podem ser de reclusão, de detenção e de 
prisão simples. O estudo das diferenças entre elas compõe a análise da teoria das penas.  

As penas de reclusão e detenção estão previstas no Código Penal, que trata sobre seus 
limites no artigo 75, que possuía a seguinte redação: 

Art. 75 - O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser 
superior a 30 (trinta) anos.  

§ 1º - Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja 
superior a 30 (trinta) anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo 
deste artigo. 

§ 2º - Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, 
far-se-á nova unificação, desprezando-se, para esse fim, o período de pena já 
cumprido. 

Assim, o limite fixado pela lei foi de 30 anos para as penas de reclusão e de detenção. 

A Lei 13.694, de 24 de dezembro de 2019, modificou a redação do caput e do parágrafo 
primeiro do artigo 75 do Código Penal, para modificar o limite de 30 para 40 anos: 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 153 
451 

Art. 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser 
superior a 40 (quarenta) anos. 

§ 1º Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja 
superior a 40 (quarenta) anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite 
máximo deste artigo. 

Portanto, com a modificação legislativa, o limite fixado pela lei passou a ser de 40 anos 
para as penas de reclusão e de detenção, sendo que, se houver a fixação de penas em 
montante superior ao máximo, elas devem ser unificadas pelo juiz da execução, 
adequando-as ao teto. 

Entretanto, as penas devem ser consideradas no todo, 
sem o corte do teto de 40 anos, para a finalidade de 
cômputo dos benefícios da execução penal, como a 
progressão de regime, as saídas temporárias, o indulto, a 

comutação (indulto parcial) e o livramento condicional. 

Este entendimento já foi sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo o seu 
enunciado de número 715: 

A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de cumprimento, determinado 
pelo art. 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, 
como o livramento condicional ou regime mais favorável de execução. 

Imaginem que o indivíduo, ao ter suas penas somadas pelo juiz da execução, apresente o 
montante de 43 anos de reclusão, sendo todas as condenações por crimes comuns (não 
hediondos nem equiparados). Ele somente poderá cumprir 40 anos, sendo que o juiz 
desprezará 3 anos do somatório para calcular o fim do cumprimento das sanções penais. 

Entretanto, para cálculo dos benefícios, o juiz da execução terá como base os 43 anos de 
reclusão, e não os 40 resultantes do decote determinado pelo artigo 75 do CP. Deste 
modo, para progressão de regime, ele terá que cumprir um sexto do total de 43 anos, e 
não de 40.  

Ademais, cada vez que sobrevier condenação por novo fato, o juiz procederá a uma nova 
unificação, sem considerar o tempo de pena já cumprido. Deste modo, se o condenado 
voltar a delinquir, ele não ficará impune por já estar cumprindo mais de 40 anos de pena 
privativa de liberdade. 

Imaginem que o indivíduo foi condenado à pena de 50 anos de reclusão por um latrocínio 
e um roubo com resultado lesão corporal de natureza grave. Unificada a execução, o juiz 
adequou a pena ao limite de 40 anos. Depois de cumpridos 35 anos de reclusão, ele mata 
seu companheiro de cela, sendo condenado a outros 15 anos de reclusão. Percebem que 
lhe restavam a cumprir 5 anos do total de 40, devendo o juiz desprezar a pena já 
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cumprida (35 anos de reclusão) para a nova unificação. Então, ele deverá cumprir os 5 
anos que faltavam, além da condenação por fato novo a 15 anos de reclusão, o que leva 
ao montante de 20 anos. Como a nova unificação está dentro do limite máximo (40 anos), 
ele deverá cumprir os 20 anos de reclusão. 

Com relação à prisão simples, a Lei das Contravenções Penais, em seu artigo 10, prevê 
um limite específico: 

Art. 10. A duração da pena de prisão simples não pode, em caso algum, ser superior a 
cinco anos, nem a importância das multas ultrapassar cinquenta contos. 

Portanto, em se tratando de prisão simples, o limite máximo é de 5 anos. 

 

Limites das medidas de segurança 

Apesar de a Constituição só prever a vedação de penas de caráter perpétuo, parte da 
doutrina e da jurisprudência entendem que deve haver também limite de duração para 
as medidas de segurança. Para relembrar, sanção penal é o gênero do qual são espécies 
a pena e a medida de segurança. 

Na aula de medidas de segurança já foi estudado o tema, 
cabendo recordá-lo aqui para efeitos didáticos. 
Surgiram os seguintes entendimentos sobre o limite das 
medidas de segurança: 

a) As medidas de segurança não devem ter limite máximo, devendo durar até que 
cesse a periculosidade do agente. 

b) O limite máximo é o de 30 anos, como o das penas. 
c) O limite é o máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado. 

O Superior Tribunal de Justiça adota a corrente segundo a qual o limite de duração das 
medidas de segurança deve ser o limite máximo da pena abstratamente cominada ao 
delito praticado, conforme a Súmula 527: 

O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo 
da pena abstratamente cominada ao delito praticado. 

O Supremo Tribunal Federal tem entendido de forma diferente, acolhendo a visão de que 
o limite máximo de duração da medida de segurança é o mesmo das penas privativas de 
liberdade. Deste modo, o máximo que uma medida de segurança pode durar é por 40 
anos. Neste sentido, o seguinte julgado: 

“1. A prescrição da medida de segurança deve ser calculada pelo máximo da pena 
cominada ao delito cometido pelo agente, ocorrendo o marco interruptivo do prazo 
pelo início do cumprimento daquela, sendo certo que deve perdurar enquanto não 
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haja cessado a periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo 
de 30 (trinta) anos, conforme a jurisprudência pacificada do STF. Precedentes: 
HC 107.432/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 
24/5/2011; HC 97.621/RS, Relator Min. Cezar Peluso, Julgamento em 2/6/2009.” 
(STF, RHC 100383, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Julgamento em 18/10/2011). 

Vale recordar que a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, modificou o limite máximo 
de duração das penas privativas de liberdade, passando de 30 para 40 anos. O julgado 
acima transcrito é anterior à modificação legislativa. 

Cumpre, então, visualizar o entendimento das Cortes Superiores sobre o limite de 
duração das medidas de segurança no seguinte esquema: 

 

 

 

 

 

34 - CONCUSSÃO 

O artigo 316 do Código Penal traz o crime de concussão: 

Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da 
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida: 

Pena – reclusão, de dois a doze anos, e multa. 

Excesso de Exação 

§ 1º - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber 
indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a 
lei não autoriza:   

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.  

STF
Mesmo limite das penas privativas de 

liberdade.

STJ
Máximo da pena abstratamente cominada ao 

crime (Súmula 527).
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§ 2º - Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu 
indevidamente para recolher aos cofres públicos: 

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa. 

A ação nuclear típica é exigir, que significa impor, ordenar, obrigar. A conduta 
incriminada é exigir, para si ou para outrem, de forma direta ou indireta, vantagem 
indevida. A exigência pode se dar no exercício da função ou mesmo antes de o agente 
exercer a função, desde que exija em razão da função que futuramente exercerá. 

É necessário que a conduta do agente implique em uma violência (moral), no sentido de 
coagir o sujeito passivo a lhe dar a vantagem indevida. De outra forma, o crime será o de 
corrupção passiva, que se configura com a mera solicitação. 

A pena, na forma do caput, era de reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. Isso se mostrava 
nitidamente desproporcional com a pena da corrupção passiva, em que a conduta do 
agente é menos grave e a pena máxima chega aos 12 anos. Com o advento da Lei 
13.964/2019, a pena passou a ser de 2 a 12 anos de reclusão, e multa, o que, por ser 
alteração mais gravosa, só se aplica aos crimes cometidos após o início de sua vigência.  

Havendo exigência da vítima, esta não responderá 
pelo crime de corrupção ativa, que só possui como 
núcleos do tipo as condutas de “oferecer” ou 
“prometer vantagem”, e não de “dar a vantagem” 

quando esta lhe é exigida. 

A vantagem deve ser indevida, ou seja, ilegal, injusta, contrária ao que determina o 
ordenamento jurídico. A doutrina diverge se deve ser a vantagem de natureza econômica 
ou patrimonial, sendo que a maioria parece defender essa posição, com respaldo 
jurisprudencial. Entretanto, há o entendimento de que a vantagem não precisa ser de 
cunho financeiro-econômico para a configuração do crime, mesmo porque a lei não traz 
tal restrição.  

A vantagem exigida deve ser para si ou para outrem, sendo que há divergência também 
no caso de se destinar à Administração Pública. Rogério Sanches Cunha defende que o 
crime também se configura se a vantagem se destinar à própria Administração, enquanto 
Cezar Bitencourt parece concluir que, no caso de vantagem destinada ao próprio ente 
público, o crime seria o de excesso de exação. 

O crime é próprio, só podendo ser praticado pelo funcionário público, mesmo que ainda 
não tenha tomado posse do cargo à época da conduta, ou mesmo esteja licenciado, desde 
que a razão da exigência seja a função pública. 
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O elemento subjetivo é o dolo, sendo que o elemento subjetivo especial do injusto está 
presente na expressão “para si ou para outrem”. Não se prevê a modalidade culposa. É 
formal, não se exigindo o resultado naturalístico para sua consumação. 

Sua conduta é fracionável, razão pela qual é classificado como plurissubsistente e admite 
a forma tentada.  

Sobre o resultado naturalístico e o momento da consumação, há o seguinte julgado do 
Superior Tribunal de Justiça: 

“(...) 3. Eventual exame acerca da existência ou não de consunção entre os crimes de 
cárcere privado e concussão demanda inevitável revolvimento dos fatos e das provas 
constantes dos autos, o que não é possível na via eleita, nos termos do que dispõe o 
enunciado n. 7/STJ. Ademais, o crime de concussão é formal, cuja consumação se 
verifica com a simples exigência de vantagem indevida nos moldes em que 
descrito no tipo penal. Já o crime de cárcere privado é material e não guarda 
nenhuma relação com a consumação do crime de concussão, ou seja, um não é fase 
necessária para a realização do outro, motivo pelo qual se cuidam de condutas 
autônomas. (...)” (STJ, AgRg REsp 1366683/PR, Rel. Min. Reynaldo da Fonseca, Quinta 
Turma, Dje 24/11/17). 

 

Excesso de exação 

O parágrafo primeiro do artigo 316 prevê uma figura delitiva com outro nomen iuris, 
outra denominação. Cuida-se do excesso de exação, cujo tipo penal é “Se o funcionário 
exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando 
devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza: Pena - 
reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa”. 

O núcleo do tipo do excesso da exação também é exigir, assim como na concussão. Tem o 
sentido de impor, ordenar, obrigar. Há, ainda, a figura do final do tipo, em que o núcleo 
do tipo é empregar, ou seja, usar, utilizar, servir-se. 

São, portanto, as condutas incriminadas se praticadas pelo funcionário público: 

• Exigir tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido; 
• Empregar na cobrança de tributo ou contravenção social, quando devidos, meio 

vexatório ou gravoso, quando a lei não autoriza. 

Crime próprio, pois só pode ser praticado pelo funcionário público. É doloso, exigindo, 
para Bitencourt, elemento subjetivo especial do injusto, consistente na expressão “para 
si ou para ontem”. Rogério Sanches Cunha, com base nos ensinos de Antonio Pagliaro e 
Paulo José da Costa Júnior, defende que o dolo é o genérico.  
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Se a exigência for feita por escrito, a conduta é plurissubsistente, admitindo a tentativa. 
No caso de cobrança por meio vexatório ou gravoso, também se pune a modalidade 
tentada, a depender da forma de execução.  

 

Modalidade especial de excesso de exação 

O parágrafo segundo do artigo 316 prevê a uma modalidade diversa de excesso de 
exação, com pena de reclusão, de dois a doze anos, e multa. Configura-se caso o 
funcionário desvie, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente 
para recolher aos cofres públicos. Percebam que deveria ser uma modalidade qualificada 
de excesso de exação, mas, apesar de pena máxima em abstrato ser maior, possui pena 
mínima menor em relação à modalidade do parágrafo primeiro. 

Há, neste caso, um desvio do produto recebido indevidamente, sendo que o funcionário 
público o extravia para si ou para outrem, ou seja, ainda há a apropriação dos valores. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

35 – PRINCÍPIOS 

Atente para os seguintes princípios: 

(A) Presunção de inocência: ninguém será considerado culpado até o trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória (CF, art. 5º, LVII). 

 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. 

 Mais recentemente, em 07/11/2019, ao julgar três ADCs (43, 44 e 54), por 
apertada maioria (6x5), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que 
é constitucional a regra do Código de Processo Penal (art. 283) que prevê o 
esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da 
condenação) para o início do cumprimento da pena. 
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(B) Contraditório: aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 
em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes (CF, art. 5º, LV). 

 Ciência bilateral dos atos e termos do processo e possibilidade de contrariá-los.  

 Direito à participação.  

 Modernamente: relacionado à paridade de armas. 

(C) Ampla defesa: conjugação de 3 realidades – direito de informação, bilateralidade da 
audiência, direito de acesso e produção de provas.  

 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: 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. 

(D) Publicidade: a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a 
defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem (CF, art. 5º, LX). 

 Afastamento da publicidade somente por conta da intimidade ou do interesse 
social, da justiça, desde que não prejudique o interesse público à informação. 

(E) Inadmissibilidade das provas ilícitas: são inadmissíveis, no processo, as provas 
obtidas por meios ilícitos (CF, art. 5º, LVI). 
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 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. 

(F) Juiz natural: não haverá juízo ou tribunal de exceção (CF, art. 5º, XXXVII). 

 ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. 

(G) Nemo tenetur se detegere: base normativa implícita no direito de permanecer 
calado (concebido na Constituição Federal) e na não obrigatoriedade de depor contra si 
mesmo (em pactos internacionais). 

 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; 

✓ não praticar comportamento ativo incriminador; 

✓ não produzir prova invasiva. 

 O exercício desse direito não implica crime (excludente de ilicitude) e não pode 
resultar em presunção de culpa e gravame processual algum. 

36 - LEI PROCESSUAL PENAL NO TEMPO X LEI PROCESSUAL PENAL NO 

ESPAÇO 

(A) 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.  
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 As hipóteses de extraterritorialidade constituem matéria de Direito Penal, conforme 

previsto no art. 7º de nosso Código Penal. 

(B) 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. 

37 - INQUÉRITO POLICIAL 

(A) Características do inquérito:  

escrito - art. 9º do CPP; 

dispensável – não é obrigatório para instruir a ação penal. O que precisa para a ação penal 

é de peças de informação, elementos (justa causa), mas não necessariamente que isso 

decorra do inquérito; podem ser oriundos de investigação outra (CPI, PIC etc.). 

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;  
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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; IP tem procedimento de 

forma livre.  

indisponibilidade - art. 17, CPP - a autoridade policial não poderá mandar arquivar IP. 

(B) Vícios no inquérito policial: enquanto procedimento administrativo, assim como 
outro qualquer, o inquérito policial tem de observar as poucas diretrizes legais e, 
inclusive, os princípios constantes do art. 37 da Constituição Federal, da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  

➔ Cuidando-se de peça meramente informativa, as imperfeições do inquérito 
policial, regra geral, não atingem o processo penal.  

(C) Conclusão do inquérito: conforme o artigo 10 do CPP, o inquérito policial tem prazo 
certo para encerramento.  

     Lembrar que os prazos (10 e 30 dias) são os fixados como regra no CPP. Há várias 

legislações extravagantes que fixam prazos completamente diferentes para a conclusão 

de inquéritos policiais em relação a determinadas naturezas e espécies de crimes; um 

claro exemplo é a Lei 11.343/2006 (Drogas), em seu art. 51.  

 
Investigado 

preso 
Investigado solto* 

CPP (art. 10, caput)  10 dias 30 dias 

Inquérito policial federal 15 + 15 30 dias 

Inquérito policial militar 20 dias 40 + 20 

Lei de drogas 30 + 30 90 + 90 

Crimes contra a economia popular 10 10 
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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 (Lima, 2017). 

(D) Arquivamento do inquérito: em razão da indisponibilidade e conforme art. 17 do 
CPP, a autoridade policial não pode mandar arquivar autos de inquérito policial. Do 
mesmo modo, o juiz, de ofício, não pode tomar essa medida, sendo inarredável a 
manifestação do Ministério Público. 

(E) Efeito jurídico: o arquivamento do inquérito policial não consolida, definitivamente, 
a situação jurídica do imputado.   

Em regra, a decisão que homologar pedido de arquivamento de inquérito policial 
fundado em razões de mérito fará coisa julgada material.  

Exemplos de arquivamento que não fazem coisa julgada por não haver manifestação a 
respeito do mérito: 

a) ausência de pressupostos processuais ou condições para o exercício da ação penal;  

b) ausência de justa causa.  

Farão coisa julgada material as homologações de arquivamento por:  

a) atipicidade da conduta;  

b) existência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade; 

c) existência de causa extintiva de punibilidade. 

38 – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS AÇÕES PENAIS 

(A) 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. 
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 CP, art. 100. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara 

privativa do ofendido. § 1º A ação pública é promovida pelo Ministério Público, 

dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do 

Ministro da Justiça. 

(B) Ação penal pública condicionada 

 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. 

Requisição: Vigora o princípio da oportunidade e conveniência diante dessa faculdade do 
Ministro da Justiça.  
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(C) 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. A ação não deixa de ser pública, apenas a 
vítima atua subsidiariamente. 

 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). 

39 -   CONEXÃO X CONTINÊNCIA 

(A) Conexão: “é o nexo, a dependência recíproca que a coisas e os fatos guardam entre 
si [...] existe quando duas ou mais infrações estiverem entrelaçadas por um vínculo que 
aconselha a junção dos processos, propiciando, assim, ao julgador perfeita visão do 
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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” (Filho, 2011). 

Art. 76.  A competência será determinada pela conexão:  

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por 

várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e 

o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;  

II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, 

ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; 

III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares 

influir na prova de outra infração. 

(B) Continência: como o próprio nome está a indicar, uma causa está ‘contida’ na outra, 
não sendo devida a cisão.  

Art. 56.  Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade 

quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o 

das demais.  

Art. 77.  A competência será determinada pela continência quando:  

I - duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração;  

II - no caso de infração cometida nas condições previstas nos arts. 51, § 1o, 53, segunda 

parte, e 54 do Código Penal. 

 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:  
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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. 

40 - PROVAS 

(A) Prova emprestada: aquela que é produzida num determinado 
processo/procedimento e acaba sendo utilizada em outro. Doutrina majoritária defende 
que ela tem o mesmo ‘valor’ da prova originária e que isso só seria possível em casos de 
procedimentos com as mesmas partes em que tenha havido contraditório.  

O art. 372 do Código de Processo Civil diz o seguinte: “O juiz poderá admitir a utilização 

de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, 

observado o contraditório”. 

Jurisprudência mais recente tem admitido o uso da prova emprestada mesmo entre casos 

sem identidades de partes (para não restringir demais sua utilização), com o 

contraditório diferido.  
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(B) Iniciativa probatória do juiz: art. 156.  A prova da alegação incumbirá a quem a 
fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: I – ordenar, mesmo antes de iniciada a 
ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, 
observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; II – determinar, 
no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para 
dirimir dúvida sobre ponto relevante. 

(C) Sistemas de avaliação da prova 

 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 nele); 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 
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liberdade de convicção ao magistrado, que tem autonomia para valorar racionalmente as 

provas a ele submetidas.  

A liberdade de convicção, contudo, não é absoluta e ilimitada. A uma, porque a devida 

fundamentação da decisão constitui requisito imprescindível ao decisum, sendo, 

inclusive, pressuposto de sua validade; a duas, porquanto não pode o magistrado se valer 

de elementos probatórios estranhos ao processo para formar sua convicção, estando ele 

atrelado às provas produzidas em seu bojo; a três, pois, conforme o próprio art. 155 do 

CPP, não pode o juiz fundar sua convicção exclusivamente nos elementos informativos 

amealhados em sede de investigação preliminar. Nesse sistema não há hierarquia entre 

as provas; são todas relativas e serão apreciadas e valoradas considerando-se as 

peculiaridades de cada caso. 

(D) Prova vedada/ilegal 

 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”. Usa-se a expressão 

‘crime achado’. Isso pode acontecer em situações de busca e apreensão e interceptação 

telefônica, por exemplo. 

 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 
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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). 

 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”, de qualquer maneira.  

     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”. 
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Teoria teria sido positivada no § 1º do art. 157, quando diz que é admissível a prova ilícita 

por derivação quando “não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras”. 

 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). 

41 - PRISÕES  

(A) 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.   

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 
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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 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 173 
451 

responsabilização criminal, que poderá consistir na prática do crime de abuso de 

autoridade ou denunciação caluniosa, por exemplo, a depender do caso.  

(B) Prisão preventiva 

Requisitos (não cumulativos): 

• Conveniência da instrução criminal - A prisão preventiva decretada com base 
nesse requisito visa salvaguardar a instrução do inquérito ou do processo que, 
diante da liberdade do agente, está ameaçada ou corre o risco objetivo de ser 
desvirtuada. A necessidade da prisão está no fato de que o agente, ou alguém por 
ele, está impedindo ou atrapalhando a escorreita produção de provas. 

• Asseguramento de aplicação da lei penal - Por esse requisito, a prisão preventiva 
deve ser decretada para assegurar que, ao final e com o desfecho do processo, a lei 
penal tenha efetividade – essencialmente fazendo com que o imputado se submeta 
à eventual sanção que lhe seja imposta em futura decisão condenatória. É a prisão 
servindo como uma espécie de "garantia" ao cumprimento da pena e de submissão 
do réu ou indiciado ao que a lei penal lhe reserva diante do processo e do crime 
que, aparentemente, cometeu. 

• Garantia da ordem pública – Requisito de locução jurídica aberta e imprecisa, que 
pode gerar insegurança jurídica, mas permite maleabilidade para decretação da 
preventiva nos mais variados casos quando ela for necessária. Parâmetros de 
constatação mais conhecidos: repercussão negativa do crime; recorrência do 
agente criminoso; periculosidade do agente; gravidade do crime.   

• Garantia da ordem econômica – O conceito de ordem econômica se insere no de 
ordem pública, é uma especialização. Atentados contra a ordem econômica serão, 
em suma, aqueles tendentes a atingir qualquer dos princípios indicados no art. 170 
da CF. A magnitude da lesão causada pelo crime é um bom parâmetro. 

 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.  
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 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. 

Inadmissibilidade:  

✓ crimes culposos (art. 313, inc. I, CPP);  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm#art312...
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✓ 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. 

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. 

Art. 318-A.  A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável 

por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde 

que: 

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 

Art. 318-B.  A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem 

prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste 

Código. 
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42 -  PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO 

(A) Juizados Especiais:  

 Conforme art. 98, I da Constituição Federal, os Juizados Especiais Criminais serão 
competentes para o julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo 
(IMPO), mediante os procedimentos oral e sumaríssimo. A consolidação deste 
preceito constitucional ocorreu com o advento da Lei nº 9.099/95, que 
minudencia todas as suas peculiaridades.  

 A sistemática de atuação dos Juizados Especiais Criminais (ou ‘JECrims’) é pautada 
pelos critérios ou princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 
processual e celeridade; ainda, tem como objetivos primordiais, sempre que assim 
for possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e aplicação da pena não 
privativa de liberdade. 

 Competência: em análise aos artigos 60 da Lei nº 9.099/95 e 538 do CPP, pode-se 
conceber dois critérios a serem analisados para fixação da competência dos 
JECrims: 1) a natureza da infração penal – infração de menor potencial ofensivo; 2) 
inexistência de causas de deslocamento da competência para o juízo comum 
(previstas no art. 66, parágrafo único e art. 77, § 2º da Lei nº 9.099/95). 

 Conceito de infração de menor potencial ofensivo: conforme art. 61 da Lei nº 
9.099/95, são as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não seja 
superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. 

 Os Juizados Especiais Criminais Federais não são competentes para o julgamento 
de contravenções penais, mesmo em se tratando de matérias afetas à competência 
da Justiça Federal, em virtude de ressalva expressa contida no art. 109, IV da CF.  

 Outrossim, em relação ao critério referente à pena máxima prevista, para a sua 
aferição deverão ser computadas as causas de aumento e de diminuição de pena; 
em contrapartida, não serão consideradas as agravantes e atenuantes de pena, 
porquanto não têm o condão de alterar o quantum máximo de pena. 

 Violência doméstica e familiar contra a mulher: o art. 41 da Lei nº 11.340/06 (Lei 
Maria da Penha) veda a aplicação de qualquer regra da Lei nº 9.099/95 a essas 
espécies de infrações. 

 Composição dos danos civis: trata-se de reparação dos prejuízos de índole moral, 
material e estética que tenham sido sofridos pela vítima. Nas ações penais de 
iniciativa privada e pública condicionada à representação, obtida a composição, 
ocorrerá a renúncia ao direito de queixa ou representação, extinguindo-se a 
punibilidade do agente (art. 74 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 107, V do CP). O acordo, 
homologado em sentença irrecorrível, terá eficácia de título executivo judicial. O 
não cumprimento de suas cláusulas não restituirá ao ofendido o direito de queixa 
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ou representação; caber-lhe-á tomar as medidas cíveis adequadas à execução do 
título. Nas ações penais pública incondicionada, embora também possa haver a 
composição, o acordo não extinguirá a punibilidade do autor do fato. 

(B) Transação penal: nos termos do art. 76 da Lei nº 9.099/95, havendo representação, 
ou em tratando de ações penais públicas incondicionadas, não sendo caso de 
arquivamento, poderá ocorrer a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de 
direitos ou multa, também chamada de transação penal. Trata-se de acordo penal 
celebrado entre MP e autor do fato, antecipando-se o cumprimento de pena restritiva de 
direitos e evitando-se a instauração de processo penal em seu desfavor. Prevalece o 
entendimento de que oferecimento da proposta é um poder/dever do Ministério Público 
e não direito subjetivo do réu.  

 Pressupostos de admissibilidade da transação: os requisitos (negativos) para que 
seja proposto o benefício constam do art. 76, § 2º da Lei nº 9.099/95. Desta forma, 
não será ofertada a proposta:  
a) se o autor do fato já tiver sido condenado definitivamente a uma pena privativa 
de liberdade; 
b) se já tiver sido o autor do fato beneficiado por transação penal nos últimos 5 
(cinco) anos; e  
c) se os antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e 
circunstâncias da infração não recomendarem a adoção da medida. 

 Descumpridas injustificadamente as cláusulas do acordo penal, retoma-se a 
situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da 
persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito 
policial (Súmula Vinculante 35). 

(C) Suspensão Condicional do Processo: trata-se de outro instituto despenalizador 
previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95.  

 Requisitos de admissibilidade: o art. 89 elenca três: a) crimes em que a pena 
mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não pela Lei nº 
9.099/95, com exceção da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Consideram-se 
as qualificadoras, privilégios, causas de aumento e de diminuição para aferição do 
quantum mínimo. Nesse ponto, devem ser observadas as Súmulas 723 do STF; 242 
e 337 do STJ; b) não estar sendo processado e não ter sido condenado por outro 
crime; e c) presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão 
condicional da pena (art. 77 do CP). 

 Período de prova: o acusado se submeterá a período de prova de 2 (dois) a 4 
(quatro) anos, período em que terá de cumprir as condições do art. 89, § 1º da Lei 
nº 9.099/95: a) reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; proibição de 
frequentar determinados lugares; b) proibição de ausentar-se da comarca onde 
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reside, sem autorização do Juiz; c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, 
mensalmente, para informar e justificar suas atividades. Ainda, podem ser 
especificadas outras condições (§ 2 do referido artigo). 

 Revogação: durante o período de prova, algumas condições fáticas podem ensejar 
a revogação do benefício:  
1) Causas de revogação obrigatória, previstas no art. 89, § 3º da Lei nº 9.099/95 
(processado por novo crime no curso do prazo; não repara o dano 
injustificadamente);  
2) Causas de revogação facultativa, previstas no § 4º (processado por 
contravenção no curso do prazo; descumpre qualquer outra condição).  

 Extinção da punibilidade: não ocorrendo nenhuma causa de revogação durante 
o curso do período de prova, será declarada extinta, ao final, a punibilidade (§ 5º 
do mesmo dispositivo). 
 

     Quadro comparativo - suspensão condicional do processo x transação penal: 
 

TRANSAÇÃO SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO  

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

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

aplicável a infração de menor 
potencial ofensivo 

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

pena máxima de 2 anos de pena pena mínima não superior a 1 ano (ou 
alternativa de multa) 

não se aplica em crimes militares e de 
violência doméstica 

não se aplica em crimes militares e de 
violência doméstica 

causas aumento/diminuição devem 
ser consideradas 

causas aumento/diminuição devem ser 
consideradas 

conexão/concurso IMPO: soma penas, 
> 2 anos impede  

concurso: soma penas, > 1 ano impede: 
723/STF e 243/STJ 

aplicável em caso de desclassificação 
do crime 

aplicável em caso de desclassificação do 
crime 
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estar sendo processado não impede estar sendo processado impede 

condenação definitiva (pena privativa 
de liberdade) impede 

condenação anterior impede 

tomam-se em conta condições 
pessoais (req. subjetivos) 

tomam-se em conta condições pessoais 
(req. subjetivos) 

deve-se avaliar se não é caso de 
arquivamento (justa causa) 

deve-se avaliar se não é caso de 
arquivamento (justa causa) 

não depende de denúncia – fase 
preliminar 

denúncia tem de ser recebida – fase 
judicial 

não tem prazo ou período de prova período de prova de 2 a 4 anos 

prescrição corre normalmente não corre prescrição no prazo da 
suspensão 

juiz pode reduzir multa até metade juiz pode fixar condição 
judicial/facultativa 

cumprimento: extinção da 
punibilidade (jurisprudência) 

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

não caracteriza reincidência não caracteriza reincidência 

não implica reconhecimento de 
culpa/responsabilidade civil 

não implica reconhecimento de 
culpa/responsabilidade civil 

natureza jurídica: poder-dever do MP  natureza jurídica: poder-dever do MP 

proposta/legitimidade do Ministério 
Público - aplicável 28, CPP 

proposta/legitimidade do Ministério 
Público - aplicável 28, CPP 

43 - 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). 
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(A) 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. 

 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.14 

 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. 

 

14 Válida, porém só se aplica aos casos em que a perícia seja realizada por peritos não oficiais. 
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44 - ‘HABEAS CORPUS’ 

Corriqueiramente, nas questões de processo penal, há abordagem do tema habeas corpus. 
Veja as hipóteses autorizadoras e as proibitivas de utilização dessa ação autônoma de 
impugnação: 

(A) Hipóteses autorizadoras do habeas corpus 

a) aceitação da proposta de suspensão condicional do processo: a sujeição ao período de 
prova aplicado no instituto da suspensão condicional do processo não impede a 
impetração de habeas corpus. 

b) autorização judicial de quebra de sigilos: quando essa autorização judicial visar 
angariar prova em procedimento penal e, desde que, não seja referente à infração penal 
cominada com pena exclusiva de multa, o habeas corpus tem sido considerado idôneo.  

(B) Hipóteses que não autorizam habeas corpus por falta de adequação 

a) persecução penal de infração penal cuja pena cominada é exclusivamente a de multa: 
nesse sentido, Súmula nº 693 do STF: 

Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a 
processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada.  

b) para atacar quesitos de processo no qual o réu já cumpriu a pena privativa de 
liberdade: nesse sentido, Súmula nº 695 do STF: 

Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 

c) penalidade disciplinar de exclusão de militar, perda de patente ou função pública: 
neste ponto, destaca-se a Súmula nº 694 do STF: 

Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda 
de patente ou de função pública. 

d) perda de direitos políticos: constrangimento ilegal que afete direitos políticos não 
ameaça a liberdade de locomoção. 

e) impeachment: nesse caso, trata-se de sanção de índole político-administrativa. 

f) custas processuais: nesse sentido, expõe a Súmula nº 395 do STF: 

Não se conhece de recurso de habeas corpus cujo objeto seja resolver sobre o ônus das 
custas, por não estar mais em causa a liberdade de locomoção. 

g) omissão de relator de extradição: nesse sentido, expõe a Súmula nº 692 do STF: 
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Não se conhece de habeas corpus contra omissão de relator de extradição, se fundado em 
fato ou direito estrangeiro cuja prova não constava dos autos, nem foi ele provocado a 
respeito. 

Em sentido similar há também a Súmula nº 606 do STF: 

Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do 
Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. 

 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 tal natureza jurídica – não é propriamente um recurso. 

 

45 - VEDAÇÃO À “REFORMATIO IN PEJUS” 

(A) Princípio da vedação à ‘reformatio in pejus’: 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 
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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. 

(B) 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. 

(C) 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 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. 

(D) 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. 

 (E) 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? 
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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. 

(G) 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: 

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. 
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46 - 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 majorado. 

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. 

(A) 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 (princípio da consubstanciação). 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. 

(B) MUTATIO LIBELLI – está prevista no artigo 384 do CPP e é compreendida como a 
mudança nos fatos da acusação, decorrente de aditamento e em virtude da produção das 
provas no processo; 
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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. 

 Oportunidade – a mutatio libelli deve ocorrer após o encerramento da instrução 
e não é permitida em grau recursal porque haveria supressão de instância (em 
competência originária dos tribunais é possível). 

 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. 

 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 
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prazo decadencial. Prevalece que a mutatio libelli será cabível apenasna ação penal 
pública ou ação privada subsidiária da pública. 

 

 

 

47 - PRONÚNCIA 

(A) Natureza Jurídica: decisão interlocutória mista não terminativa que acolhe a 
acusação, submetendo o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.  

Assim, quando alguém é pronunciado, o magistrado está admitindo que essa pessoa seja 
levada para o Tribunal do Júri.  

O procedimento do júri é bifásico. A pronúncia encerra a primeira fase do Tribunal no 
Júri. 

 A natureza jurídica da pronúncia é de “decisão interlocutória mista” porque põe 
fim à primeira fase procedimental. É “não terminativa” porque não põe fim ao 
processo. 

(B) Pressupostos e conteúdo da pronúncia:  

I) convencimento quanto à materialidade do fato;  

'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)
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II) existência de indícios suficientes de autoria e de participação.  

 A decisão de pronúncia deve possuir uma fundamentação estritamente técnica e 
ser redigida em linguagem comedida, limitada a demonstrar a admissibilidade da 
imputação, sem excessos que possam vir a influenciar indevidamente o ânimo dos 
jurados. Caso assim não proceda o magistrado, estar-se-á diante da denominada 
“eloquência acusatória” (excesso de fundamentação). 

 Não serão objetos de valoração, na pronúncia, eventuais crimes conexos. 
 Não deve constar na pronúncia: concurso de crimes, causas de diminuição de pena, 

agravantes e atenuantes. 

(C) efeitos da decisão de pronúncia:  

1) submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri: encerrada a fase preliminar e 
admitida a acusação oferecida será o agente julgado perante o Tribunal do Júri;  

2) limitação da acusação à pronúncia: a acusação não poderá inovar durante a sessão de 
julgamento, estando vinculada ao que foi constado na pronúncia;  

Correlação entre pronúncia e quesitação – delimita aquilo que será trabalhado em 

plenário.  

3) interrupção da prescrição: mesmo que haja ulterior desclassificação dos jurados. 

Súmula 191 do STJ: A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal 
do júri venha a desclassificar o crime. 

4) Preclusão das nulidades relativas não arguidas até a pronúncia. 

5) Preclusão da decisão de pronúncia e sua imodificabilidade – pronúncia é decisão 

interlocutória, logo, está sujeita à preclusão temporal. Uma vez havendo preclusão da 

pronúncia, em regra, não poderá mais ser modificada. 

Art. 421 – ainda que preclusa a decisão de pronúncia, se houver circunstância 
superveniente que altere as circunstâncias do crime, os autos serão remetidos ao MP para 
aditar a denúncia. 

Exemplo: réu é pronunciado por tentativa. Posteriormente a vítima morre em 
decorrência do crime. 

6) Decretação da prisão preventiva ou imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão: se o juiz quiser decretar prisão, deverá decretar uma verdadeira prisão 
preventiva (não é efeito automático) e sua decretação estará condicionada aos 
pressupostos do 312 e 313. O raciocínio é o mesmo para as medidas cautelares diversas 
da prisão.  
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Art. 413 §3° - o juiz decidirá motivadamente sobre manutenção revogação, substituição da 
prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de 
acusado solto, sobre a necessidade da decretação ou imposição de medidas cautelares. 

(D) Recurso cabível: 

Contra a decisão de pronúncia, nos termos do art. 581, IV do CPP, cabe recurso em sentido 
estrito. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

48 - 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 
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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; 

 

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; 
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. 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, 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; 
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. 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. 

. 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. 
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. 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). 

. 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 
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49 – 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 possibilidade de prisão após condenação em 2ª instância. Por 6 a 5, os 
ministros decidiram que não é possível a execução da pena depois de decisão 
condenatória confirmada em 2ª instância. 

 a seguinte tese de repercussão geral: "1. É constitucional o compartilhamento 
dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento 
fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com 
os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia 
autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em 
procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle 
jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item 
anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com 
garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos 
efetivos de apuração e correção de eventuais desvios." 

 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. 
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 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, 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  : 
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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. 

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 
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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. 

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

 

50 – 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). 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=46.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes
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 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 (...) 

 

51 – 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. 
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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. 

As inelegibilidades relativas, por sua vez, podem ser definidas por: i) inelegibilidade 

relativa por motivos funcionais; ii) inelegibilidade relativa por motivo de casamento, 
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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. 
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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; 

Pode o indivíduo readquirir a nacionalidade brasileira apenas mediante o 

ajuizamento e procedência de ação rescisória. 

 

52 – 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. 

 

53 – 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.  
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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: 

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.  

54 – 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. 
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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. 

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. 
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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. 

55 – 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 quanto à extensão da declaração 
de inconstitucionalidade. São as chamadas “declarações de nulidade” (ou “declarações de 
inconstitucionalidade”) sem redução de texto ou com redução de texto. A declaração de 
nulidade com redução de texto pode, ainda, ser total ou parcial. A declaração de nulidade 
sem redução de texto ocorre quando a lei for polissêmica ou plurissignificativa, ou seja, 
quando possua mais de um significado possível.  
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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 
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pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão 
especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 
Poder Público. O nome “reserva de plenário” se deve ao fato de que determinadas 
competências, como a declaração de inconstitucionalidade, são reservadas ao pleno ou 
ao órgão especial do tribunal (art. 93, XI, CR), não podendo ser exercidas por órgão 
fracionário (câmara ou turma). Algumas competências do pleno podem ser delegadas ao 
órgão especial, que nesses casos fará as vezes do pleno: Art. 93. Lei complementar, de 
iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, 
observados os seguintes princípios: (...)  XI – nos tribunais com número superior a vinte 
e cinco 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 
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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 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 
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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 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. 
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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, “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 
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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. 

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 
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constitucionalidade já é discutida em ação direta em trâmite perante o SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL, proposta pela 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 

 

56 – ESTADO DE DEFESA E SÍTIO 

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

 

57 – 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 
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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. 

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. 

 

DIREITO ELEITORAL 

58 - COLIGAÇÕES APENAS NAS ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS 

A Emenda Constitucional 97/2017, trouxe duas modificações importantes para o Direito 
Eleitoral. 

A primeira delas alterou a redação do §1º do art. 17, da CF, que passou a prever a 
formação de coligações apenas nas eleições majoritárias. Não se fala mais, portanto, em 
coligações nas eleições proporcionais (cargos de deputado federal, deputado estadual e 
vereador). 

A pretensão do legislador foi fortalecer o sistema partidário brasileiro, proporcionando 
uma redução no elevado número de partidos políticos atualmente existentes. Busca-se 
também inibir a formação de partidos políticos de ocasião, cuja finalidade é, tão somente, 
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agregar em determinado partido maior (pela formação de coligação) de alguns minutos 
a mais no tempo de rádio e de televisão. 

Assim, como uma forma de reduzir a fragmentação partidária, passou-se a vedar a 
formação de coligações nas eleições proporcionais. 

Confira a redação do §1º do art. 17, da CF: 

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna 
e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e 
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de 
escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, VEDADA a sua 
celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as 
candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus 
estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.      (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017) 

Para a prova: 

 NÃO HÁ MAIS FORMAÇÃO DE COLIGAÇÕES PARA AS ELEIÇÕES 
PROPORCIONAIS (DEPUTADO FEDERAL, DEPUTADO ESTADUAL E 
VEREADOR) 

Para encerrar, cumpre observar que essa vedação à formação de coligações para as 
eleições proporcionais não se aplica às eleições de 2018, em razão do que prevê o art. 
2º da Emenda Constitucional 97/2017: 

Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no § 
1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020. 

Portanto, apenas a partir das eleições de 2020, a vedação à formação de coligações nas 
eleições majoritárias será exigida. 

Sigamos! 

59 - CLÁUSULA DE BARREIRA 

A segunda alteração relevante proporcionada pela Emenda Constitucional 97, envolve a 
cláusula de barreira. Na redação originária do §3º, do art. 17, bastava a regular 
constituição do partido para que tivesse direito ao recebimento de recursos do Fundo 
Partidário e acesso gratuito ao rádio e à TV. 

Com a EC nº 97/2017 foram criadas condições: 
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§ 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e 
à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente:         

I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por 
cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da 
Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma 
delas;  

II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos 
um terço das unidades da Federação.     

 

 

Para a prova: 

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

o obter, pelo menos, 3% dos votos válidos para a última eleição para a Câmara 
dos Deputados distribuídos 1/3 das unidades da Federação com, no mínimo 
2% dos votos em cada uma delas; e 

o tiver, pelo menos, 15 Deputados Federais distribuídos em, pelo menos, 1/3 
das unidades da Federação 

Essa regra somente será aplicada plenamente nas eleições de 2030. Até lá, vamos 
observar, outros critérios progressivos de restrição ao acesso ao rádio e à TV. Para fins 
da nossa prova, vale apenas a leitura atenta aos dispositivos da própria emenda que 
tratam do tema:  

Art. 3º O disposto no § 3º do art. 17 da Constituição Federal quanto ao acesso dos 
partidos políticos aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio 
e na televisão aplicar-se-á a partir das eleições de 2030. 

Parágrafo único. Terão acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda 
gratuita no rádio e na televisão os partidos políticos que: 

I - na legislatura seguinte às eleições de 2018: 

a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 1,5% (um e meio 
por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da 
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Federação, com um mínimo de 1% (um por cento) dos votos válidos em cada uma 
delas; ou 

b) tiverem elegido pelo menos nove Deputados Federais distribuídos em pelo menos 
um terço das unidades da Federação; 

II - na legislatura seguinte às eleições de 2022: 

a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2% (dois por 
cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da 
Federação, com um mínimo de 1% (um por cento) dos votos válidos em cada uma 
delas; ou 

b) tiverem elegido pelo menos onze Deputados Federais distribuídos em pelo menos 
um terço das unidades da Federação; 

III - na legislatura seguinte às eleições de 2026: 

a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2,5% (dois e 
meio por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades 
da Federação, com um mínimo de 1,5% (um e meio por cento) dos votos válidos em 
cada uma delas; ou 

b) tiverem elegido pelo menos treze Deputados Federais distribuídos em pelo menos 
um terço das unidades da Federação. 

Por fim, o §5º, acrescido ao art. 17, da CF, por força da Emenda, prevê que se determinado 
candidato for eleito em partido que não tenha direito a recursos do Fundo, nem mesmo 
acesso gratuito ao rádio e à TV, poderá mudar de partido sem a perda do mandato. 

§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º deste artigo 
é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido 
que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição 
dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017) 

 

60 - FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) 

O FEFC foi criado pelo art. 1º da Lei nº 13.487/2017 que alterou a Lei nº 9.504/1997 (Lei 
das Eleições). 

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

Portanto: 

 

 FUNDOS 

o FEFC 

▪ art. 16-A e seguintes da Lei dos Partidos Políticos 

o FEAFPP 

▪ art. 38 e seguintes da Lei dos Partidos Políticos 

Você vai notar que cada um desses fundos terá características próprias, com regras de 
arrecadação específicas e, inclusive, formas de distribuição peculiares. A expectativa é 
que haja injeção bilionária de recursos nas campanhas eleitorais, estimando-se em 1,87 
bilhões já para as eleições gerais de 2018. 

Feito esse esclarecimento vamos estudar efetivamente o FEFC, a começar pela inclusão 
do art. 16-A na Lei das Eleições: 

Art. 16-C. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) é constituído por 
dotações orçamentárias da União em ano eleitoral, em valor ao menos 
equivalente: 

I - ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a cada eleição, com base nos 
parâmetros definidos em lei; 

II - a 30% (trinta por cento) dos recursos da reserva específica de que trata o inciso II 
do § 3o do art. 12 da Lei no 13.473, de 8 de agosto de 2017. 

Pelo inc. I, cabe ao TSE fixar o valor a partir dos critérios definidos em lei. Ao contrário 
do que tínhamos anteriormente, a lei irá definir quais serão os recursos que irão integrar 
o FEFC, cabe ao TSE tão somente fixá-los (ou se preferir: contabilizá-los), em estrita 
obediência aos dispositivos legais.  

Portanto, a fixação do montante que comporá o FEFC depende de lei e será fixada pelo 
TSE. Com base em parâmetros legais, o TSE irá definir os recursos que integram o FEFC. 
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E qual é essa lei? 

É a própria Lei 13.487/2017! O art. 3º prevê que o parâmetro a ser utilizado pelo TSE na 
fixação do valor, a ser destinado ao FEFC (na forma do inc. I), será equivalente ao 
somatório da compensação fiscal que as emissoras comerciais de rádio e TV recebiam 
pela divulgação da propaganda partidária (agora, extinta!). Vejamos o dispositivo: 

Art. 3º O valor a ser definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, para os fins do disposto 
no inciso I do caput do art. 16-C da Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997, será 
equivalente à somatória da compensação fiscal que as emissoras comerciais de rádio 
e televisão receberam pela divulgação da propaganda partidária efetuada no ano da 
publicação desta Lei e no ano imediatamente anterior, atualizada monetariamente, a 
cada eleição, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), da Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou por índice que o substituir. 

Por exemplo, para as eleições em 2018, leva-se em consideração o somatório de valores 
compensados nos anos de 2016 e 2017 relativos à propaganda partidária. Esse valor, 
nominalmente apurado, será atualizado pelos índices de correção do INPC e 
disponibilizado para FEFC. Como não temos mais a propaganda partidária, os recursos 
até então utilizados para a compensação dos gastos tidos pelas emissoras de rádio e 
televisão serão destinados ao FEFC. 

A propaganda partidária era gratuita para os partidos. Vale dizer, o valor que a emissora 
arrecadaria com a veiculação de propagandas pagas e que seriam destinadas aos partidos 
políticos “gratuitamente”, eram abatidas do montante de impostos devidos pela rádio ou 
pela televisão. Agora, esse montante será repassado ao FEFC.  

Além disso, será assegurado 30% das emendas de bancada dos parlamentares, conforme 
definido no inc. II acima. 

Como podemos perceber, agora, o financiamento de campanha aproxima-se, em grande 
medida, do financiamento público, embora permita-se a doação por pessoas naturais. 
Há, ainda, forte injeção de recursos públicos para os partidos políticos. 

As dotações orçamentárias constituem todo e qualquer recurso previsto como despesa 
para os órgãos públicos a serem destinados a um fim específico. Portanto, os recursos do 
FEFC serão extraídos do orçamento, dos valores que os contribuintes vertem para os 
cofres públicos especialmente por intermédio dos impostos. 

Todo o montante de recursos de que o Estado dispõe é utilizado de diversas formas e 
todas as previsões de arrecadação e de gastos estão descritas nas leis orçamentárias. 
Nesse contexto, a Lei nº 13.473/2017 (acima referida) é a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) que estabelece metas e prioridades da administração pública 
federal e que orientará a elaboração da lei orçamentária anual. 
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Essa lei, no art. 12, §3º, II, dispõe sobre as denominadas emendas de bancadas, 
instrumentos por intermédio dos quais os parlamentares podem influenciar na alocação 
de recursos públicos em razão de compromissos que assumiram ao longo dos seus 
mandatos. Assim, 30% desses recursos serão utilizados para compor o FEFC a fim de 
custear as atividades eleitorais dos partidos. 

 

Para a prova você deve ficar atento ao seguinte: 

 ORIGEM DOS RECURSOS DO FEFC 

o o montante fixado pelo TSE a partir do que for definido em lei 

o garantia de 30% do valor destinado às emendas de bancadas parlamentares 

Nos parágrafos do art. 16-C temos que os recursos serão depositados pelo Tesouro 
Nacional em conta especial no Banco do Brasil até o 1º dia útil do mês de JUNHO do 
ano eleitoral. Nos 15 dias seguintes ao depósito, o TSE divulgará o valor disponível no 
FEFC. Confira: 

§ 1o Vetado. 

§ 2o  O Tesouro Nacional depositará os recursos no Banco do Brasil, em conta especial 
à disposição do Tribunal Superior Eleitoral, até o primeiro dia útil do mês de junho do 
ano do pleito. 

§ 3o  Nos quinze dias subsequentes ao depósito, o Tribunal Superior Eleitoral: 

I - divulgará o montante de recursos disponíveis no Fundo Eleitoral; e 

II - Vetado 

§§ 4o a 6º Vetados. 

 

Para fins de prova, devemos lembrar: 

 DEPÓSITO E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS 

o serão repassados do Tesouro Nacional para conta específica no Banco do 
Brasil. 
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o prazo para repasse: até o 1º dia útil do mes de junho do ano eleitoral. 

o ficará à disposição do TSE. 

o prazo para o TSE informar o montante: 15 dias a contar do depósito. 

A partir do momento que os recursos estiverem à disposição do TSE e os montantes 
publicados, os valores serão distribuídos entre os partidos de acordo com a 
representatividade que possuem. Em relação à proporção, observamos a regra do art. 16-
D da Lei das Eleições, incluso pela Lei 13.488/2017, que veremos mais adiante. 

Definido especificamente o valor de cada agremiação, cumpre a cada legenda aprovar, 
pelo voto da maioria absoluta dos membros do órgão de direção executiva nacional, os 
critérios para a distribuição dos recursos. Na sequência, esses critérios serão divulgados 
publicamente. Essa é a regra que consta do dispositivo abaixo: 

§ 7o Os recursos de que trata este artigo ficarão à disposição do partido político 
somente após a definição de critérios para a sua distribuição, os quais, aprovados 
pela maioria absoluta dos membros do órgão de direção executiva nacional do 
partido, serão divulgados publicamente. 

§§ 8o a 10 Vetados 

O §11, por sua vez, prevê que se o partido político não gastar todo o montante que lhe foi 
destinado, deverá devolver o saldo para o Tesouro Nacional no momento da prestação 
das contas de encerramento de campanha eleitoral. Isso ocorre por se tratar de recurso 
de natureza pública, que não podem ser apropriados pelo partido político. 

§ 11.  Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que 
não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro 
Nacional, integralmente, no momento da apresentação da respectiva prestação 
de contas. 

§§ 12 a 14 Vetados. 

Para encerrar a análise do art. 16-C, nos falta compreender o §15, que assim dispõe:  

§ 15.  O percentual dos recursos a que se refere o inciso II do caput deste artigo poderá 
ser reduzido mediante compensação decorrente do remanejamento, se existirem, de 
dotações em excesso destinadas ao Poder Legislativo.” 

Aqui temos uma regrinha que viabiliza alteração no percentual de 30%, calculado a partir 
das emendas parlamentares de bancada. Como visto, esse percentual será assegurado, 
independentemente de previsão legal de outras fontes de recurso por lei. Diante disso, 
temos que na hipótese de haver excesso de dotações destinadas ao Poder Legislativo, o 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 222 
451 

percentual de 30% pode ser reduzido mediante compensação com esses recursos 
recebidos em excesso pelo Poder Legislativo. 

Com isso, encerramos a análise da primeira finalidade da Lei nº 13.487/2017. 

61 - EXTINÇÃO DA PROPAGANDA PARTIDÁRIA NO RÁDIO E NA TV 

A outra finalidade da Lei 13.487/2017 foi suprimir a divulgação da ideologia e programas 
partidários no rádio e na TV. Com a Reforma 2017 não há mais se falar em propaganda 
PARTIDÁRIA no rádio e na televisão. Esses dois meios de comunicação poderão 
divulgar, apenas, propaganda eleitoral.  

Veja o dispositivo abaixo, com redação conforme a Lei nº 13.487/2017: 

§ 2º  NÃO será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na 
televisão. 

Importante deixar claro que a gratuidade da propaganda eleitoral se dá, apenas, em 
relação ao partido político. O real pagador dessas divulgações é a sociedade contribuinte. 
Dessa forma, a partir de um regime de compensação, a emissora de televisão ou de rádio, 
ao invés de pagar “x” de impostos devidos ao final do mês, irá pagar “x” menos o valor 
que seria cobrado pela emissora de TV ou rede de rádio caso dispusessem desse tempo 
para comercializar. 

Essa mesma regra de compensação será aplicada à veiculação gratuita de plebiscitos e 
referendos. Em ambas as formas diretas de participação na democracia, temos a 
possibilidade de os partidos atuarem na formação do convencimento da população 
quanto ao projeto de lei ou para referendo da lei já editada.  

O §1º do art. 99 da Lei nº 9.504/1997, que trata da compensação, foi alterado pela Lei nº 
13.487/2017 para suprimir a expressão propaganda partidária. Veja: 

§ 1º O direito à compensação fiscal das emissoras de rádio e televisão estende-se 
à veiculação de propaganda gratuita de plebiscitos e referendos de que dispõe o art. 
8o da Lei no 9.709, de 18 de novembro de 1998, mantido também, a esse efeito, o 
entendimento de que: 
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62 - PROCESSO CRIME ELEITORAL 

Em nossa última aposta, vamos retratar um resumo em pontos da parte relacionada ao 
processo crime eleitoral: 

Competência 

 FIXA-SE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL EM RAZÃO DA MATÉRIA, OU SEJA, 
QUANDO ENVOLVER CRIMES ELEITORAIS E CONEXOS. 

Ação Penal 

 Ação penal pública incondicionada. 

 A regra é a adoção da ação penal pública, contudo, nada impede o ajuizamento 
de ação penal privada, caso a pública não seja intentada no prazo legal. 

 É inadmissível a utilização da ação penal pública condicionada à representação 
do ofendido. 

Polícia Judiciária 

 O exercício das funções de polícia judiciária será realizado pela Polícia Federal.  

Investigação 

 A autoridade policial que tiver qualquer notícia de infração penal eleitoral, deverá 
comunicar imediatamente o juiz eleitoral competente.  

 Quando a comunicação for verbal, a autoridade judicial mandará reduzi-la a termo, 
assinado pelo apresentante e por duas testemunhas, e a remeterá ao órgão do Ministério 
Público local, que procederá na forma deste Código. 

 Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos 
complementares ou outros elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de 
quaisquer autoridades ou funcionários que possam fornecê-los. 

Inquérito Policial 

 O inquérito policial poderá ser instaurado por requisição do Ministério Público ou 
da Justiça Eleitoral, salvo quando houver prisão em flagrante. Nesse caso, o inquérito 
será instaurado independentemente de requisição.  

 A autoridade policial e os agentes policiais devem efetuar a prisão daquele que for 
encontrado em flagrante delito em razão de ter praticado ato infracional eleitoral.  

 Após a prisão, a autoridade policial terá prazo de 24 horas para comunicar o juiz 
eleitoral. 
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 ENTRE 5 DIAS ANTES DAS ELEIÇÕES E 48 HORAS APÓS NÃO É ADMITIDA A PRISÃO, 
SALVO: 

 Flagrante delito 

 Sentença criminal condenatória 

 Desrespeito a salvo-conduto 

 Veda-se a prisão de membros de mesas receptoras e fiscais, exceto em caso de 
flagrante delito. 

 Em relação aos candidatos, a vedação estende-se pelo período que antecede 15 DIAS 
DAS ELEIÇÕES, a não ser na hipótese de flagrante delito. 

 O inquérito policial eleitoral deve ser concluído em ATÉ 10 DIAS, na hipótese de o 
indiciado estar preso, em flagrante ou preventivamente. O prazo é contado a partir do 
dia em que foi executada a ordem de prisão.  

 Caso esteja solto, o prazo para conclusão do inquérito é de 30 DIAS. 

Arquivamento 

 SE O ÓRGÃO DO MPE DECIDIR PELO ARQUIVAMENTO, O JUIZ PODERÁ REMETER OS 
AUTOS AO PROCURADOR REGIONAL/GERAL QUE: 

 oferecerá a denúncia; 

 designará outro promotor eleitoral para fazê-lo; 

 insistirá no arquivamento ao qual o juiz resta vinculado. 

 DEVE CONSTAR DA DENÚNCIA: 

 exposição do fato criminoso 

 qualificação do acusado 

 classificação do crime 

 rol de testemunhas 

 O órgão do Ministério Público terá prazo para oferecer a denúncia. Caso não o faça 
no prazo estipulado, é possível o ajuizamento da ação penal privada subsidiária da 
pública com fundamento constitucional.  

Procedimento 

 HIPÓTESES EM QUE A DENÚNCIA SERÁ REJEITADA 

 fato não constitui crime 

 já estiver extinta a punibilidade 
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 manifesta ilegitimidade da parte ou faltar condição da ação 

 AO DEFENSOR → PRAZO DE 10 DIAS 

 oferecimento de razões escritas 

 rol de testemunhas 

 RESUMO DO PROCEDIMENTO 

1. testemunhas de acusação 

2. testemunhas de defesa 

3. diligências 

4. alegações finais (5 dias) 

 Da decisão do juiz caberá recurso para o TRE respectivo a ser interposto no prazo 
de 10 dias. Em caso de sentença condenatória, os Autos baixarão à instância inferior para 
execução da sentença no prazo de 5 dias. 

Aplicação Subsidiária do CPP 

 No processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem conexos, 
assim como nos recursos e na execução, que lhes digam respeito, aplicar-se-á, como lei 
subsidiária ou supletiva, o Código de Processo Penal. 

 

DIREITO EMPRESARIAL 

 

EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITOS (ESC) – LEI 

COMPLEMENTAR Nº 167/19 

Com o intuito de garantir tratamento diferenciado às ME, EPP e ao MEI, NO 
CAMPO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO, foi criada a Empresa Simples de Crédito 
(ESC) pela Lei Complementar nº 167/19. 

Quanto às suas características, por ora: 

(a) tem de âmbito de atuação municipal ou distrital (art. 1º); 
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(b) com atuação exclusiva no Município de sua sede e em Municípios limítrofes, 
ou, quando for o caso, no Distrito Federal e em Municípios limítrofes (art. 1º); 

(c) destina-se apenas à realização de operações: (i) de empréstimo, (ii) de 
financiamento e (iii) de desconto de títulos de crédito, exclusivamente com recursos 
próprios (art. 1º). Ademais, o valor total dessas não poderá ser superior ao capital 
realizado (art. 2º, § 3º). 

“Esse ‘desconto de títulos de crédito’ é faturização?” Negativo, trata-se de operações 
diferentes. Inclusive, no caso de faturização, há limitação da alíquota dos juros 
remuneratórios a 1% a.m., a que – como abaixo veremos – não se submete a ESC. 

ATENÇÃO: o contrato de faturização (ou factoring) é aquele em que um empresário 
cede a outro os créditos de suas vendas ou de prestações de serviços a terceiros, 
recebendo percentual desses créditos, em regra, de forma antecipada. 

(d) só pode contratar com microempreendedores individuais (MEI), 
microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) (art. 1º); 

ATENÇÃO: vejam que a ESC foi criada mesmo para garantir um tratamento melhor 
às ME, EPP e ao MEI, no campo de obtenção de crédito, pois só pode contratar com elas. 

(e) somente pode adotar a forma: (i) de EIRELI, (ii) de empresário individual ou 
(iii) de sociedade limitada (neste caso, a sociedade deve ser constituída exclusivamente 
por pessoas naturais, tendo como objeto social exclusivo as operações acima apontadas) 
(art. 2º). Ou seja, a ESC não é um novo tipo de pessoa jurídica como a EIRELI, criada em 
2011 pela Lei nº 12.441/11, mas apenas um enquadramento; 

(f) seu nome empresarial conterá a expressão “Empresa Simples de Crédito”, e não 
poderá constar dele, ou de qualquer texto de divulgação de suas atividades, a expressão 
“banco” ou outra expressão identificadora de instituição autorizada a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil (art. 2º, § 1º); 

ATENÇÃO: estudaremos nome empresarial mais à frente; contudo, de forma 
simples, é o nome do empresário. Ex.: Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda; Zé 
Pedro Encanamentos; Companhia Brasileira de Distribuição de Alimentos. 

(g) o capital inicial da Empresa Simples de Crédito (ESC) e os posteriores 
aumentos de capital deverão ser realizados integralmente em moeda corrente, não se 
aceitando, portanto, bens nem serviços (art. 2º, § 2º); 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 227 
451 

(h) a mesma pessoa natural não poderá participar de mais de uma Empresa 
Simples de Crédito (ESC), ainda que localizadas em Municípios distintos ou sob a forma 
de filial (art. 2º, § 4º). Contrario sensu, a mesma pessoa jurídica poderá participar de mais 
de uma Empresa Simples de Crédito (ESC); 

(i) a receita bruta anual da Empresa Simples de Crédito (ESC) não poderá 
exceder o limite de receita bruta para Empresa de Pequeno Porte (EPP), considerando-
se receita bruta a remuneração auferida pela Empresa Simples de Crédito (ESC) com a 
cobrança de juros, inclusive quando cobertos pela venda do valor do bem objeto de 
alienação fiduciária (art. 4º). 

“Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06. Para os efeitos desta Lei Complementar, 
consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade 
empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada 
e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
(Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: 
(...) II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita 
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a 
R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).” 

No que tange a operações proibidas, dispõe o art. 3º da Lei Complementar nº 
167/19, que é vedado à Empresa Simples de Crédito (ESC):  

(I) qualquer captação de recursos, em nome próprio ou de terceiros, sob pena de 
enquadramento no crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86 (Lei dos Crimes contra o 
Sistema Financeiro Nacional) e; 

“Art. 16 da Lei nº 7.492/86. Fazer operar, sem a devida autorização, ou com 
autorização obtida mediante declaração (Vetado) falsa, instituição financeira, 
inclusive de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio: 
Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.” 

(II) operações de crédito, na qualidade de credora, com entidades integrantes da 
administração pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Em relação às formalidades das operações (de empréstimo, de financiamento e de 
desconto de títulos de crédito), cuidado (art. 5º), pois: (a) a remuneração da ESC 
somente pode ocorrer por meio de juros remuneratórios, vedada a cobrança de 
quaisquer outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa; (b) a formalização do contrato 
deve ser realizada por meio de instrumento próprio, cuja cópia deverá ser entregue à 
contraparte da operação; (c) a movimentação dos recursos deve ser realizada 
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exclusivamente mediante débito e crédito em contas de depósito de titularidade da ESC 
e da pessoa jurídica contraparte na operação; (d) a ESC poderá utilizar o instituto da 
alienação fiduciária (art. 5º, § 1º); (e) é condição de validade das operações o registro 
delas em entidade registradora autorizada pelo Banco Central do Brasil ou pela 
Comissão de Valores Mobiliários (art. 5º, § 3º). 

“Tá, mas até ai vai cobrar juros remuneratórios de 1% ao mês só? Não vai ter 
rendimento nenhum. O particular já pode fazer empréstimo com essa alíquota de 1%! Quem 
vai querer ser ESC?” Aqui está o “pulo do gato”, pois NÃO se aplicam à ESC as limitações à 
cobrança de juros previstas no Decreto nº 22.626/33 (1% ao mês) e no art. 591 do CC 
(1% ao mês): 

“Art. 5º, § 4º, da Lei Complementar nº 167/19. Não se aplicam à ESC as limitações 
à cobrança de juros previstas no Decreto nº 22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da 
Usura), e no art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).” 

“Entendi, mas se a coisa apertar, submete-se à falência ou insolvência?” Veja, pelas 
próprias operações que a ESC desempenha já podemos notar que se trata de atividade 
empresarial. Por conseguinte, aplicam-se a ESC recuperação judicial, extrajudicial e 
falência da Lei nº 11.101/05 (art. 7º). 

“Para terminar, não se esqueça de escriturar...” Exatamente, seguindo a linha do art. 
1.179 do Código Civil, a ESC também tem o dever de manter sua escrituração: 

“Art. 8º da Lei Complementar nº 167/19. A ESC deverá manter escrituração com 
observância das leis comerciais e fiscais e transmitir a Escrituração Contábil Digital 
(ECD) por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).” 

Método Tosco de Memorização (MTM). Lembre-se do número 3 (três): são 3 
formas que a ESC pode adotar, 3 pessoas com quem pode contratar e 3 operações que 
pode realizar. Por fim, ESqueCe a limitação dos juros remuneratórios, pois a ESC não se 
aplica. 
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EMPRESÁRIO CASADO 

Não é propriamente uma espécie de empresário, mas as regras dos arts. 978, 979 
e 980 do Código Civil merecem sua atenção: 

"Art. 978 CC. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, 
qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio 
da empresa ou gravá-los de ônus real." 

Vamos memorizar então: 
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“Meu Deus, esse aí é dispositivo destrói casamento...sem nenhuma consideração!” É 
mesmo. 

No entanto, apesar de não existir nenhum requisito no art. 978 do Código Civil, os 
JURISTAS INTEGRANTES DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL, sob a justificativa de 
fornecer maior segurança às relações patrimoniais entre os cônjuges e entre o 
empresário casado e os que com ele contratarem, editaram o enunciado nº 6, alterado, 
posteriormente, pelo enunciado nº 58: 

“O empresário individual casado é o destinatário da norma do art. 978 do CCB e não 
depende da outorga conjugal para alienar ou gravar de ônus real o imóvel utilizado 
no exercício da empresa, desde que exista prévia averbação de autorização conjugal 
à conferência do imóvel ao patrimônio empresarial no cartório de registro de 
imóveis, com a consequente averbação do ato à margem de sua inscrição no registro 
público de empresas mercantis.” (Enunciado nº 58 da II Jornada de Direito 
Comercial) 

“Eta enunciado contra legem!” Perfeito, embora boa a intenção, o enunciado é sim 
contrário à disposição do art. 978 do CC, mas procura corrigir a insegurança criada pelo 
dispositivo legal como aponta ALFREDO DE ASSIS GONÇALVES NETO: 

“Era princípio assentado em nosso direito que, independentemente do regime de bens 
do casamento, a alienação ou oneração de imóveis de qualquer dos cônjuges exigia 
a anuência do outro (CC de 1916, arts. 235,1, e 242, II). No sistema atual, persiste o 
princípio, a não ser que o regime do casamento tenha sido o de separação absoluta 
(CC, art. 1.647, I). O art. 978 introduz no direito brasileiro uma exceção a esse 
princípio e instaura uma séria insegurança nas relações entre os cônjuges e entre 
o empresário casado e os que com ele contratam no giro de seus negócios ao 
dispensar o consentimento do cônjuge para o empresário onerar ou alienar os bens 
imóveis que integrem o patrimônio de sua empresa, qualquer que seja o regime de 
bens do casamento.  
(...) Com a devida licença, essa novidade (visto que não existia no sistema anterior), 
excluindo da proteção dos cônjuges o controle da alienação ou oneração dos 
chamados bens de raiz, é extremamente grave e, numa visão maior, estende a mesma 
insegurança aos negócios jurídicos imobiliários em geral. Se o empresário não tem 
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como arrolar nem discriminar, em seu requerimento de registro, os bens, direitos e 
valores que irá afetar ao exercício de sua empresa, como saber se tal ou qual imóvel 
integra o patrimônio da empresa para fins de alienação ou gravame? Não há 
nenhum indicativo legal.  
(...) Assim, o cônjuge do empresário fica ao desamparo, correndo o risco de, sob a 
alegação de que um certo bem imóvel está ou esteve em algum momento afetado ao 
patrimônio de sua empresa, vê-lo ser subtraído do patrimônio do casal por vontade 
exclusiva de seu consorte. Por outro lado, o adquirente desse imóvel também corre o 
risco de ver anulado o negócio ao fundamento da falta de outorga conjugal pelo fato 
de tal bem, ao contrário do que lhe fora dado supor no momento da aquisição, não 
estar vinculado ao exercício da atividade empresarial do vendedor.” (Alfredo de 
Assis Gonçalves Neto) 

“Tá Lucas, mas eu como civilista nato, sei que o dispositivo do inciso I do art. 1.647 
do Código Civil veda essa barbaridade do art. 978 do Código, né?” Negativo, meu caro. 
Vejamos o art. 1.647, inciso I, do Código Civil: 

“Art. 1.647 CC. 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; (...).” 

A princípio, de fato, haveria contradição com o art. 978 do Código Civil; no entanto, 
segundo o TRF DA 3ª REGIÃO, o art. 978 é uma exceção ao art. 1.647, inciso I, do Código 
Civil: 

“CIVIL. APELAÇÃO. MICROEMPRESA. EMPRESÁRIA INDIVIDUAL CASADA. 
CONTRATO DE FRANQUIA FIRMADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS. TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE OUTORGA CONJUGAL. 
POSSIBILIDADE. ARTIGOS 978 E 1.642, I, DO CÓDIGO CIVIL. ATO DE DISPOSIÇÃO E 
ADMINISTRAÇÃO DESTINADO AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. 
RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. O Código Civil autoriza, conforme disposto no art. 
978, o empresário casado, qualquer que seja o regime de bens, a alienar os imóveis 
que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real, dispensada a 
outorga conjugal. Tal previsão constitui exceção à norma do inciso I do art. 1.647, 
que estabelece vedação a que qualquer dos cônjuges, sem autorização do outro, 
aliene ou grave de ônus real os bens imóveis, ressalvado o regime da separação 
absoluta de bens. 3. Não há que se falar em incongruência do art. 978, do Código Civil, 
com as demais normas que compõem a legislação de regência. Verifica-se que tal 
disposição encontra-se em consonância com o art. 1.642, I, do Código Civil, 
estabelecendo um conjunto normativo que possibilita o desempenho de atos de 
administração imprescindíveis ao exercício da atividade empresária pelo cônjuge 
profissional. (...).” (TRF 3ª Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 
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1733948 - 0009448-59.2010.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 
HÉLIO NOGUEIRA, julgado em 14/11/2017, e-DJF3 Judicial 1 
DATA:28/11/2017)  

“Tá, mas isso é caso de comercialista. Nenhum civilista iria concordar com isso!” 
Certo, salvo MARIA HELENA DINIZ, cujo entendimento norteou o acórdão acima: 

“O art. 978 é exceção do art. 1.647, I, mas está consentâneo ao disposto no art. 1.642, 
I, pois há atos que os cônjuges podem praticar independentemente de autorização 
marital ou uxória, qualquer que seja o regime de bens, como os de disposição e 
administração, imprescindíveis para o exercício de sua profissão. Nada obsta que um 
dos cônjuges, sendo empresário, contraia obrigações atinentes à indústria ou 
atividade empresarial que exercer, sem outorga conjugal; logo, p. ex., se a mulher 
casada for empresária individual, poderá vender imóvel afetado à 'empresa'; alugar 
prédio para instalar seu estabelecimento; contratar ou despedir mão de obra; 
comprar mercadorias para revenda; emitir títulos cambiais; requerer falência ou 
recuperação (judicial ou extrajudicial); demandar e ser demandada por fatos 
alusivos ao exercício da atividade empresarial.” (Maria Helena Diniz) 

Por fim, vejamos os arts. 979 e 980 do CC também importantes: 

“Art. 979 CC. Além de no Registro Civil, serão arquivados e averbados, no 
Registro Público de Empresas Mercantis, os pactos e declarações antenupciais do 
empresário, o título de doação, herança, ou legado, de bens clausulados de 
incomunicabilidade ou inalienabilidade.” 
 
“Art. 980 CC. A sentença que decretar ou homologar a separação judicial do 
empresário e o ato de reconciliação não podem ser opostos a terceiros, antes de 
arquivados e averbados no Registro Público de Empresas Mercantis.” 

“Por que isso?” Galera, se você vai negociar com um empresário individual, cujo 
patrimônio responde integralmente pela atividade empresária, você, com certeza, vai 
querer saber a extensão exata desse patrimônio; por isso a necessidade desses 
arquivamentos e averbações no Registro Público de Empresas Mercantis. 

 

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, 
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regulamenta (a) a titularidade; (b) o capital social; (c) o nome empresarial; (d) a 
transformação e; (e) a 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. 
§ 7º Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa 
individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em 
qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos 
de fraude.” 

Esquematizando: 
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Método Tosco de Memorização (MTM). Quanto ao titular único, que só pode 
figurar em uma EIRELI, lembra de uma pessoa triste e sozinho. Em relação ao capital 
social, lembrem-se das duas corujas nos dois zeros do cem. No que tange aos bens que 
pode fazer parte do capital social, lembrar do nome VANIM. Quanto ao nome empresarial, 
depois do final de semana (FDS), vem a expressão “EIRELI”. Em relação à transformação, 
lembra da concentração. Por fim, no que tange à analogia, lembrem do SOL (SOciedade 
Limitada). Também vale lembrar da frase: “FDS da EIRELI com SOL.” Firma ou 
denominação social + EIRELI com aplicação subsidiária das normas da sociedade 
limitada. 

EIRELI

Titular Único A pessoa natural 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



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 235 
451 

 

SOCIEDADES UNIPESSOAIS 

Algumas sociedades dispensam, ainda que temporariamente, o pressuposto de 
mais de um membro, sendo conhecidas como sociedades unipessoais:  

(a) sociedade subsidiária integral (art. 251 da Lei nº 6.404/76);  

(b) admissão temporária da unipessoalidade nas sociedades (art. 1.033, inciso IV, 
do CC e art. 206 da Lei nº 6.404/76);  

(c) sociedade unipessoal de advocacia (art. 15 da Lei nº 8.906/94);  

(d) empresa pública (art. 3º da Lei nº 13.303/16). 

Esquematizando: 

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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“Esqueceu da sociedade limitada unipessoal!” De fato, com a Lei nº 13.874/19 (MP 
nº 881/19) foi criada uma nova espécie de sociedade unipessoal: a sociedade unipessoal 
limitada: 

“Art. 1.052 do CC. (...). 
§ 1º A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas. 
§ 2º Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no 
que couber, as disposições sobre o contrato social.” 

Por fim, como vimos, a regra é a pluralidade de membros, sendo as sociedades 
unipessoais exceções previstas pelo legislador, como aponta a doutrina: 

“Do próprio conceito de sociedade pode-se extrair a necessidade de pelo menos duas 
partes, uma vez que é contraditório ser sócio de si mesmo. Assim, prevalece como 
regra geral a obrigatoriedade da existência de pelo menos dois sócios para a 
configuração de uma sociedade, em oposição ao empresário individual que exerce a 
atividade sozinho. Entretanto, tal regra é excepcionada pelo atual direito brasileiro, 
(...).” (Marlon Tomazette) 

Sociedades 
Unipessoais

Sociedade 
Subsidiária 

Integral

Unipessoalidade 
Temporária

Sociedade 
Unipessoal de 

Advocacia

Empresa 
Pública
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DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO CÓDIGO CIVIL 

   ATENÇÃO: tema quente em razão das alterações promovidas pela Lei nº 
13.874/19. 

A partir das disposições legais (Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, 
Consolidação das Leis do Trabalho, Lei nº 12.529/11, Lei nº 9.605/98), a doutrina e a 
jurisprudência procuraram estabelecer os requisitos da desconsideração da 
personalidade jurídica, chegando a 3 (três) teorias: 

(a) Teoria Maior Subjetiva; 

(b) Teoria Maior Objetiva e; 

(c) Teoria Menor. 

No entanto, é importante destacar que a feição dada pela jurisprudência e doutrina 
majoritária não foi a pretendida por FÁBIO ULHOA COELHO quando cunhou as 
expressões “teoria maior” e “teoria menor”. Como explica o autor, a princípio, denominou 
de “teoria menor” a aplicação incorreta da teoria da desconsideração da personalidade 
jurídica, reservando a expressão “teoria maior” para sua correta aplicação: 

“Em 1999, quando era significativa a quantidade de decisões judiciais desvirtuando 
a teoria da desconsideração, cheguei a chamar sua aplicação incorreta de ‘teoria 
menor’, reservando à correta a expressão ‘teoria maior’. Mas a evolução do tema na 
jurisprudência brasileira não permite mais falar-se em duas teorias distintas, razão 
pela qual esses conceitos de ‘maior’ e ‘menor’ mostram-se, agora, felizmente, 
ultrapassados.” (Fábio Ulhoa Coelho) 

Pois bem, para a chamada teoria maior da desconsideração, não basta o 
descumprimento de uma obrigação creditícia por parte da pessoa jurídica, é necessário 
que tal descumprimento decorra do desvirtuamento da sua função a partir do abuso da 
personalidade caracterizado por:  

(i) desvio de finalidade ou;  

(ii) confusão patrimonial. 

“E o que se entende por desvio de finalidade e confusão patrimonial?” Até a Lei nº 
13.874/19 (MP nº 881/19), a definição era dada pela doutrina e jurisprudência: 

CONCEITOS DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA 
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DESVIO DE FINALIDADE CONFUSÃO PATRIMONIAL 

Ato intencional dos sócios em fraudar 
terceiros com o uso abusivo da 

personalidade jurídica. 

Inexistência, no campo dos fatos, de separação 
patrimonial entre o patrimônio da pessoa 
jurídica e dos sócios, administradores ou, 

ainda, dos haveres de diversas pessoas 
jurídicas. 

Contudo, com o advento da Lei nº 13.874/19 (MP nº 881/19) o legislador passou 
definir esses institutos: 

“Art. 50 CC. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio 
de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou 
do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para 
que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos 
bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados 
direta ou indiretamente pelo abuso. (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.874, DE 
2019)  
§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa 
jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de 
qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)  
§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os 
patrimônios, caracterizada por: (INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.874, DE 2019)  
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do 
administrador ou vice-versa; (INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.874, DE 2019)  
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de 
valor proporcionalmente insignificante; e (INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.874, DE 
2019)  
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (INCLUÍDO PELA 
LEI Nº 13.874, DE 2019) 
§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão 
das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (INCLUÍDO PELA 
LEI Nº 13.874, DE 2019) 
§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que 
trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da 
pessoa jurídica. (INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.874, DE 2019) 
§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade 
original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (INCLUÍDO PELA LEI 
Nº 13.874, DE 2019)” 
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Notem: 

NOVA REDAÇÃO DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL 

DESVIO DE FINALIDADE CONFUSÃO PATRIMONIAL 

Desvio de finalidade é a utilização da pessoa 
jurídica COM O PROPÓSITO DE lesar 
credores. 

Desvio de finalidade é a utilização da pessoa 
jurídica PARA A PRÁTICA DE ATOS 
ILÍCITOS de qualquer natureza (art. 50, § 
1º, CC) 

Entende-se por confusão patrimonial a 
ausência de separação de fato entre os 
patrimônios, caracterizada por cumprimento 
REPETITIVO pela sociedade de obrigações do 
sócio ou do administrador ou vice-versa (art. 
50, § 2º, I, CC). 

Não constitui desvio de finalidade a mera 
expansão ou a alteração da FINALIDADE 
original da atividade econômica 
específica da pessoa jurídica (art. 50, § 5º, 
CC) 

Entende-se por confusão patrimonial a 
ausência de separação de fato entre os 
patrimônios, caracterizada por transferência 
de ativos ou de passivos sem efetivas 
contraprestações, EXCETO os de valor 
proporcionalmente insignificante (art. 50, § 
2º, II, CC) 

Entende-se por confusão patrimonial a 
ausência de separação de fato entre os 
patrimônios, caracterizada por outros atos de 
descumprimento da autonomia patrimonial 
(art. 50, § 2º, III, CC) 

PONTOS IMPORTANTES 

DESVIO DE FINALIDADE CONFUSÃO PATRIMONIAL 

Deve existir propósito 
(finalidade/intenção) de lesar credores ou 
intenção (propósito/finalidade) de praticar 

atos ilícitos 

A confusão patrimonial na 1ª hipótese exige 
repetição e decorre: 

(a) do cumprimento repetitivo pela sociedade 
de obrigações do sócio ou do administrador; 
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(b) do cumprimento repetitivo pelo sócio ou 
pelo administrador de obrigações da 
sociedade. 

CUIDADO! 

Embora esta 1ª hipótese só se refira a 
“sociedades” entendo que pode ser aplicada por 
analogia a outras espécies de pessoas jurídicas, 
como as associações. 

Embora o § 5º do art. 50 do Código Civil 
refira-se à “finalidade original”, penso que a 
intenção foi referir-se a “objeto social 
original” (art. 997, II, CC), e não à finalidade, 
pois a finalidade da atividade econômica 
desenvolvida pela sociedade empresária é 
sempre lucro e sua partilha (art. 981, caput, 
CC). O que pode acontecer é uma alteração 
do seu objeto social original, ou seja, da 
atividade econômica lícita desenvolvida 
pelo empresário. Ex.: o objeto social original 
da sociedade XS Transporte Ltda era 
transporte de cargas e virou metalurgia. 

A 2ª hipótese pode se configurar com: 

i. a transferência de ativos OU de passivos;  

ii. a transferência de ativos ou de passivos do 
patrimônio do administrador ou do sócio para 
pessoa jurídica ou da pessoa jurídica para o 
patrimônio do administrador ou do sócio; 

iii. a confusão patrimonial não se configura se 
o ativo ou o passivo transferido for de valor 
proporcionalmente insignificante ao 
patrimônio da pessoa jurídica. Se fosse 
proporcional ao patrimônio do sócio ou do 
administrador, um sócio ou administrador 
montado no dinheiro poderia transferir todo o 
ativo de uma pessoa jurídica de pequeno porte 
sem estar configurada hipótese de confusão 
patrimonial; 

iv. a confusão patrimonial não se configura se 
existirem “efetivas” contraprestações. Não dá 
para ficar nas promessas. Não pode uma pessoa 
jurídica transferir 3 (três) carros para um sócio 
e este comprometer-se a devolver em 10 (dez) 
anos o valor equivalente. Ou comprometer-se a 
pagar à pessoa jurídica em 1.000 (mil) parcelas 
de R$50,00. 

A 3ª hipótese é aberta e vai exigir sempre 
análise concreta. Ex.: sócio vive no 

apartamento de propriedade da pessoa 
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jurídica; sócio tem conta bancária conjunta 
com a pessoa jurídica;  

 

 

63 - TEORIA MAIOR OBJETIVA 

 

Conforme a Teoria Maior Objetiva, além do descumprimento de uma obrigação 
creditícia por parte da pessoa jurídica, é essencial a confusão patrimonial. 

 

O mesmo julgado precitado aponta também o requisito essencial da teoria maior 
objetiva: 

“(...) 4. Salvo em situações excepcionais previstas em leis especiais, somente é possível 
a desconsideração da personalidade jurídica quando verificado o desvio de 
finalidade (Teoria Maior Subjetiva da Desconsideração), caracterizado pelo ato 
intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade 
jurídica, ou quando evidenciada a confusão patrimonial (Teoria Maior Objetiva da 
Desconsideração), demonstrada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação 
entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. (...).” (STJ, REsp 

Desconsideração 
da Personalidade 

Jurídica

Confusão 
Patrimonial

Descumprimento 
de obrigação 

Creditícia
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1325663/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
11/06/2013, DJe 24/06/2013) 

 

Conduta dolosa ou culposa? 

 

Quanto ao elemento subjetivo, há divergência no próprio STJ, existem julgados que 
apontam para necessidade de dolo do sócio (ou administrador) na Teoria Maior, seja na 
forma subjetiva seja na forma objetiva: 

“(...) 3. Para a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade 
jurídica exige-se a comprovação de que a sociedade era utilizada de forma dolosa 
pelos sócios como mero instrumento para dissimular a prática de lesões aos direitos 
de credores ou terceiros - seja pelo desrespeito intencional à lei ou ao contrato 
social, seja pela inexistência fática de separação patrimonial -, o que deve ser 
demonstrado mediante prova concreta e verificado por meio de decisão 
fundamentada. (...).” [Trecho do corpo do acórdão:] Com efeito, como se trata de 
aplicação da teoria maior da desconsideração, é necessária a prova concreta do 
desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Seria necessária, portanto, a 
demonstração de que a sociedade era utilizada de forma dolosa pelos sócios como 
mero instrumento e para dissimular a prática de lesões aos direitos de credores ou 
terceiros – seja pelo desrespeito intencional à lei ou ao contrato social, seja pela 
inexistência fática de separação patrimonial – o que não é evidenciado na hipótese 
dos autos. (STJ, REsp 1526287/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017) 
 
“[Trecho do corpo do acórdão:] Em síntese, a criação teórica da pessoa jurídica foi 
avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a 
limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos 
no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, 
posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses 
em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o 
patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para lesar credores. 
Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia 
patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 
do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa 
jurídica tenha sido mero instrumento para fins fraudulentos por aqueles que a 
idealizaram, valendo-se dela para encobrir os ilícitos que propugnaram seus sócios 
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ou administradores. Entendimento diverso conduziria, no limite, em termos práticos, 
ao fim da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, ou seja, regresso histórico 
incompatível com a segurança jurídica e com o vigor da atividade econômica.” (STJ, 
EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 
julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014) 

No mesmo sentido: 

“O dolo, ademais, marca a distinção entre a Teoria Maior e a Teoria Menor, onde não 
se exige a presença deste requisito. Se na Teoria Menor, a ausência de dolo se justifica 
na medida em que se pretenda proteger interesses que a ordem jurídica julgou mais 
importantes que a separação patrimonial, tal não ocorre na Teoria Maior. Daí a 
necessidade de realçar a autonomia da pessoa jurídica em face de seus sócios, 
delimitando o espaço da desconsideração no campo dos atos dolosos e ilícitos.” 
(Ermiro Ferreira Neto) 
 
“Ao lado do desvio de finalidade, o abuso da personalidade jurídica também poderá 
ser provado por meio da confusão patrimonial. Ao contrário do que possa parecer, 
nosso código não acolhe a concepção objetiva da teoria, pois a confusão 
patrimonial não é fundamento suficiente para a desconsideração, sendo 
simplesmente um meio importantíssimo de comprovar o abuso da 
personalidade jurídica, que ocorre nas hipóteses do abuso de direito e da 
fraude. Pode-se inclusive afirmar que, provada a confusão patrimonial, há uma 
presunção de que houve abuso da personalidade jurídica, cabendo aos sócios ou 
administradores ilidir tal presunção.” (Marlon Tomazette) 

“Ah, mas isso é coisa de comercialista...” Será? Será mesmo... 

“Entretanto, o art. 50 do Código Civil aponta dois requisitos de ordem objetiva 
autorizativos da desconsideração da personalidade jurídica: (a) desvio de finalidade 
da pessoa jurídica e (b) confusão patrimonial. Sob o aspecto subjetivo é requisito 
para a desconsideração o dolo, ou seja, a vontade livre e deliberada de praticar 
ato fraudulento por meio de uma das condutas apontadas com o intuito de 
prejudicar credores. (...) Quaisquer das condutas acima descritas exigem para sua 
configuração o dolo do agente; a prática de ato ilícito consciente, porquanto a 
pessoa jurídica não existe para permitir seja utilizada para fins ilícitos ou escusos, 
mas para garantir o tráfico jurídico da boa-fé (Rolf Serick. Apariencia y realidad em 
las sociedades mercantiles: El abuso de derecho por médio de la persona jurídica. 
Barcelona: Ariel, 1958, p. 52). (...).” (Sílvio de Salvo Venosa) 

Por outro lado, existem precedentes que diferenciam a análise do elemento 
subjetivo (dolo) a depender da espécie de teoria maior. No caso de teoria maior objetiva 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 244 
451 

(confusão patrimonial), dispensam análise do elemento subjetivo, aceitando a 
desconsideração apenas em razão da inexistência fática de separação patrimonial. Por 
sua vez, na teoria maior subjetiva (desvio de finalidade), o ato intencional (dolo) é 
necessário para superação da personalidade jurídica: 

“(...) 4. Consoante o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, ‘a 
dissolução irregular de sociedade empresária, presumida ou, de fato, ocorrida, por si 
só, não está incluída nos conceitos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial a 
que se refere o art. 50 do CC/2002, de modo que, sem prova da intenção do sócio 
de cometer fraudes ou praticar abusos por meio da pessoa jurídica OU, ainda, sem a 
comprovação de que houvesse confusão entre os patrimônios social e pessoal 
do sócio, à luz da teoria maior da disregard doctrine, a dissolução irregular 
caracteriza, no máximo e tão somente, mero indício da possibilidade de eventual 
abuso da personalidade, o qual, porém, deverá ser devidamente demonstrado pelo 
credor para oportunizar o exercício de sua pretensão executória contra o patrimônio 
pessoal do sócio’ (REsp 1.315.166/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 26.4.2017). (...).” 
(STJ, REsp 1768459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 28/03/2019, DJe 21/05/2019) 
 
“[Trecho do corpo do acórdão:] Os pressupostos centrais para a desconsideração 
da personalidade jurídica são o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. 
Consideram-se como em desvio de finalidade os atos dos sócios com intenção de lesar 
terceiros com a ocultação de bens de pessoas físicas no patrimônio de pessoas 
jurídicas (REsp 1572655/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018). E tem-se por confusão 
patrimonial a mescla entre bens de pessoas físicas com o patrimônio da pessoa 
jurídica por elas integrado (REsp 1693633/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).” (STJ, REsp 
1721239/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018) 
 
“(...) 5. Para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica 
(art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de 
finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) OU confusão 
patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução 
irregular ou de insolvência da sociedade empresária. Precedentes. (...).” (STJ, REsp 
1572655/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018) 
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“[Trecho do corpo do acórdão:] Sem prova da intenção do sócio de cometer 
fraudes ou praticar abusos por meio da pessoa jurídica OU, ainda, sem a 
comprovação de que houvesse confusão entre os patrimônios social e pessoal 
do sócio, à luz da teoria maior da disregard doctrine, a dissolução irregular 
caracteriza, no máximo e tão somente, mero indício da possibilidade de eventual 
abuso da personalidade, o qual, porém, deverá ser devidamente comprovado pelo 
credor para oportunizar o exercício de sua pretensão executória contra o patrimônio 
pessoal do sócio.” (STJ, REsp 1315166/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 26/04/2017) 
 
“(...) 1. No caso em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o 
legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da 
desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo 
relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso 
da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de 
finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da 
personalidade jurídica) OU a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada 
pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio 
da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 
(...).” (STJ, AgInt no AREsp 472.641/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 
TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 05/04/2017) 
 
“(...) É possível a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do 
CC - teoria maior - quando há constatação do desvio de finalidade pela intenção dos 
sócios de fraudar terceiros OU quando houver confusão patrimonial. (...).” (STJ, 
AgRg no AgRg no AREsp 334.883/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016) 
 
“(...) A desconsideração da personalidade jurídica, à luz da teoria maior acolhida em 
nosso ordenamento jurídico e encartada no art. 50 do Código Civil de 2002, reclama 
a ocorrência de abuso da personificação jurídica em virtude de excesso de mandato, 
a demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar 
terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) OU a demonstração de 
confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de 
separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, 
ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). (...).” (STJ, AgRg no AREsp 
159.889/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
15/10/2013, DJe 18/10/2013) 
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Em resumo, só há uniformidade quanto à necessidade de comprovação de dolo 
(ato intencional) no desvio de finalidade, havendo divergência em relação à sua dispensa 
(ou não) no caso de confusão patrimonial. 

Nesse contexto, com a devida vênia à posição contrária, a Lei nº 13.874/19 (MP 
nº 881/19) em nada alterou esse cenário; ao contrário, consolidou o entendimento da 
jurisprudência ao exigir, expressamente, para configuração do desvio de finalidade, o 
propósito (intenção) de lesar credores e o escopo de prática de atos ilícitos, isto é, 
conduta dolosa: 

“Art. 50, § 1º, CC. Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a 
utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de 
atos ilícitos de qualquer natureza.” 

“Ah, mas eu vi que esse dispositivo foi alterado no trâmite, justamente para excluir a 
palavra ‘dolo’ que estava prevista quando do envio da MP nº 881/19 ao Congresso...” De 
fato: 

§ 1º DO ART. 50 PREVISTO NA MP Nº 
881/19 

§ 1º DO ART. 50 SANCIONADO 

“Art. 50, § 1º, CC. Para fins do disposto neste 
artigo, desvio de finalidade é a UTILIZAÇÃO 
DOLOSA da pessoa jurídica com o propósito de 
lesar credores e para a prática de atos ilícitos 
de qualquer natureza.” 

“Art. 50, § 1º, CC. Para os fins do disposto neste 
artigo, desvio de finalidade é a UTILIZAÇÃO da 
pessoa jurídica COM O PROPÓSITO de lesar 
credores e PARA A PRÁTICA DE ATOS 
ILÍCITOS de qualquer natureza.” 

Agora, “com o propósito” e “para a prática de atos ilícitos”, não seria “com intenção”, 
“com a finalidade”... “com dolo”... Veremos o que os tribunais vão entender, mas a 
doutrina civilista ao conceituar “dolo” parece apontar nessa linha: 

“À luz desses princípios, pode-se dizer que há no dolo conduta intencional, 
DIRIGIDA a um resultado ILÍCITO. Dolo, portanto, é a vontade conscientemente 
dirigida à produção de um resultado ilícito. É a infração consciente do dever 
preexistente, ou o PROPÓSITO de causar dano a outrem (Caio Mário da Silva 
Pereira, ob. cit., v. II 458). Sílvio Rodrigues, por sua vez, diz que o dolo se caracteriza 
pela ação ou omissão do agente que, antevendo o delito que sua atividade vai causar, 
deliberadamente prossegue, COM O PROPÓSITO, mesmo, de alcançar o resultado 
danoso (Responsabilidade civil, 12ª ed., Saraiva, p. 160).” (Sérgio Cavalieri Filho) 

Em contrapartida, dispensou-se a análise do elemento subjetivo no caso de 
confusão patrimonial: 
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“Art. 50, § 2º, CC. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de 
fato entre os patrimônios, caracterizada por: 
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do 
administrador ou vice-versa; 
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de 
valor proporcionalmente insignificante; e 

 

64 - TEORIA MAIOR SUBJETIVA 

 

De acordo com a Teoria Maior Subjetiva, além do descumprimento de uma 
obrigação creditícia por parte da pessoa jurídica, é fundamental o desvio de função da 
sociedade, que se constata com o desvio de finalidade. 

 

Vejamos um julgado do STJ que aponta o requisito essencial da teoria maior 
subjetiva: 

“(...) 4. Salvo em situações excepcionais previstas em leis especiais, somente é possível 
a desconsideração da personalidade jurídica quando verificado o desvio de 
finalidade (Teoria Maior Subjetiva da Desconsideração), caracterizado pelo ato 
intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade 
jurídica, ou quando evidenciada a confusão patrimonial (Teoria Maior Objetiva da 
Desconsideração), demonstrada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação 
entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. (...).” (STJ, REsp 
1325663/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
11/06/2013, DJe 24/06/2013) 
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Conforme a Teoria Maior Objetiva, além do descumprimento de uma obrigação 
creditícia por parte da pessoa jurídica, é essencial a confusão patrimonial. 

 

O mesmo julgado precitado aponta também o requisito essencial da teoria maior 
objetiva: 

“(...) 4. Salvo em situações excepcionais previstas em leis especiais, somente é possível 
a desconsideração da personalidade jurídica quando verificado o desvio de 
finalidade (Teoria Maior Subjetiva da Desconsideração), caracterizado pelo ato 
intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade 
jurídica, ou quando evidenciada a confusão patrimonial (Teoria Maior Objetiva da 
Desconsideração), demonstrada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação 
entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. (...).” (STJ, REsp 
1325663/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
11/06/2013, DJe 24/06/2013) 

 

Conduta dolosa ou culposa? 

 

Desconsideração 
da Personalidade 

Jurídica

Confusão 
Patrimonial

Descumprimento 
de obrigação 

Creditícia



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 249 
451 

Quanto ao elemento subjetivo, há divergência no próprio STJ, existem julgados que 
apontam para necessidade de dolo do sócio (ou administrador) na Teoria Maior, seja na 
forma subjetiva seja na forma objetiva: 

“(...) 3. Para a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade 
jurídica exige-se a comprovação de que a sociedade era utilizada de forma dolosa 
pelos sócios como mero instrumento para dissimular a prática de lesões aos direitos 
de credores ou terceiros - seja pelo desrespeito intencional à lei ou ao contrato 
social, seja pela inexistência fática de separação patrimonial -, o que deve ser 
demonstrado mediante prova concreta e verificado por meio de decisão 
fundamentada. (...).” [Trecho do corpo do acórdão:] Com efeito, como se trata de 
aplicação da teoria maior da desconsideração, é necessária a prova concreta do 
desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Seria necessária, portanto, a 
demonstração de que a sociedade era utilizada de forma dolosa pelos sócios como 
mero instrumento e para dissimular a prática de lesões aos direitos de credores ou 
terceiros – seja pelo desrespeito intencional à lei ou ao contrato social, seja pela 
inexistência fática de separação patrimonial – o que não é evidenciado na hipótese 
dos autos. (STJ, REsp 1526287/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017) 
 
“[Trecho do corpo do acórdão:] Em síntese, a criação teórica da pessoa jurídica foi 
avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a 
limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos 
no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, 
posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses 
em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o 
patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para lesar credores. 
Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia 
patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 
do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa 
jurídica tenha sido mero instrumento para fins fraudulentos por aqueles que a 
idealizaram, valendo-se dela para encobrir os ilícitos que propugnaram seus sócios 
ou administradores. Entendimento diverso conduziria, no limite, em termos práticos, 
ao fim da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, ou seja, regresso histórico 
incompatível com a segurança jurídica e com o vigor da atividade econômica.” (STJ, 
EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 
julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014) 

No mesmo sentido: 
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“O dolo, ademais, marca a distinção entre a Teoria Maior e a Teoria Menor, onde não 
se exige a presença deste requisito. Se na Teoria Menor, a ausência de dolo se justifica 
na medida em que se pretenda proteger interesses que a ordem jurídica julgou mais 
importantes que a separação patrimonial, tal não ocorre na Teoria Maior. Daí a 
necessidade de realçar a autonomia da pessoa jurídica em face de seus sócios, 
delimitando o espaço da desconsideração no campo dos atos dolosos e ilícitos.” 
(Ermiro Ferreira Neto) 
 
“Ao lado do desvio de finalidade, o abuso da personalidade jurídica também poderá 
ser provado por meio da confusão patrimonial. Ao contrário do que possa parecer, 
nosso código não acolhe a concepção objetiva da teoria, pois a confusão 
patrimonial não é fundamento suficiente para a desconsideração, sendo 
simplesmente um meio importantíssimo de comprovar o abuso da 
personalidade jurídica, que ocorre nas hipóteses do abuso de direito e da 
fraude. Pode-se inclusive afirmar que, provada a confusão patrimonial, há uma 
presunção de que houve abuso da personalidade jurídica, cabendo aos sócios ou 
administradores ilidir tal presunção.” (Marlon Tomazette) 

“Ah, mas isso é coisa de comercialista...” Será? Será mesmo... 

“Entretanto, o art. 50 do Código Civil aponta dois requisitos de ordem objetiva 
autorizativos da desconsideração da personalidade jurídica: (a) desvio de finalidade 
da pessoa jurídica e (b) confusão patrimonial. Sob o aspecto subjetivo é requisito 
para a desconsideração o dolo, ou seja, a vontade livre e deliberada de praticar 
ato fraudulento por meio de uma das condutas apontadas com o intuito de 
prejudicar credores. (...) Quaisquer das condutas acima descritas exigem para sua 
configuração o dolo do agente; a prática de ato ilícito consciente, porquanto a 
pessoa jurídica não existe para permitir seja utilizada para fins ilícitos ou escusos, 
mas para garantir o tráfico jurídico da boa-fé (Rolf Serick. Apariencia y realidad em 
las sociedades mercantiles: El abuso de derecho por médio de la persona jurídica. 
Barcelona: Ariel, 1958, p. 52). (...).” (Sílvio de Salvo Venosa) 

Por outro lado, existem precedentes que diferenciam a análise do elemento 
subjetivo (dolo) a depender da espécie de teoria maior. No caso de teoria maior objetiva 
(confusão patrimonial), dispensam análise do elemento subjetivo, aceitando a 
desconsideração apenas em razão da inexistência fática de separação patrimonial. Por 
sua vez, na teoria maior subjetiva (desvio de finalidade), o ato intencional (dolo) é 
necessário para superação da personalidade jurídica: 

“(...) 4. Consoante o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, ‘a 
dissolução irregular de sociedade empresária, presumida ou, de fato, ocorrida, por si 
só, não está incluída nos conceitos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial a 
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que se refere o art. 50 do CC/2002, de modo que, sem prova da intenção do sócio 
de cometer fraudes ou praticar abusos por meio da pessoa jurídica OU, ainda, sem a 
comprovação de que houvesse confusão entre os patrimônios social e pessoal 
do sócio, à luz da teoria maior da disregard doctrine, a dissolução irregular 
caracteriza, no máximo e tão somente, mero indício da possibilidade de eventual 
abuso da personalidade, o qual, porém, deverá ser devidamente demonstrado pelo 
credor para oportunizar o exercício de sua pretensão executória contra o patrimônio 
pessoal do sócio’ (REsp 1.315.166/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 26.4.2017). (...).” 
(STJ, REsp 1768459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 28/03/2019, DJe 21/05/2019) 
 
“[Trecho do corpo do acórdão:] Os pressupostos centrais para a desconsideração 
da personalidade jurídica são o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. 
Consideram-se como em desvio de finalidade os atos dos sócios com intenção de lesar 
terceiros com a ocultação de bens de pessoas físicas no patrimônio de pessoas 
jurídicas (REsp 1572655/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018). E tem-se por confusão 
patrimonial a mescla entre bens de pessoas físicas com o patrimônio da pessoa 
jurídica por elas integrado (REsp 1693633/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).” (STJ, REsp 
1721239/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018) 
 
“(...) 5. Para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica 
(art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de 
finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) OU confusão 
patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução 
irregular ou de insolvência da sociedade empresária. Precedentes. (...).” (STJ, REsp 
1572655/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018) 
 
“[Trecho do corpo do acórdão:] Sem prova da intenção do sócio de cometer 
fraudes ou praticar abusos por meio da pessoa jurídica OU, ainda, sem a 
comprovação de que houvesse confusão entre os patrimônios social e pessoal 
do sócio, à luz da teoria maior da disregard doctrine, a dissolução irregular 
caracteriza, no máximo e tão somente, mero indício da possibilidade de eventual 
abuso da personalidade, o qual, porém, deverá ser devidamente comprovado pelo 
credor para oportunizar o exercício de sua pretensão executória contra o patrimônio 
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pessoal do sócio.” (STJ, REsp 1315166/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 26/04/2017) 
 
“(...) 1. No caso em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o 
legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da 
desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo 
relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso 
da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de 
finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da 
personalidade jurídica) OU a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada 
pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio 
da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 
(...).” (STJ, AgInt no AREsp 472.641/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 
TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 05/04/2017) 
 
“(...) É possível a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do 
CC - teoria maior - quando há constatação do desvio de finalidade pela intenção dos 
sócios de fraudar terceiros OU quando houver confusão patrimonial. (...).” (STJ, 
AgRg no AgRg no AREsp 334.883/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016) 
 
“(...) A desconsideração da personalidade jurídica, à luz da teoria maior acolhida em 
nosso ordenamento jurídico e encartada no art. 50 do Código Civil de 2002, reclama 
a ocorrência de abuso da personificação jurídica em virtude de excesso de mandato, 
a demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar 
terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) OU a demonstração de 
confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de 
separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, 
ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). (...).” (STJ, AgRg no AREsp 
159.889/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
15/10/2013, DJe 18/10/2013) 

Em resumo, só há uniformidade quanto à necessidade de comprovação de dolo 
(ato intencional) no desvio de finalidade, havendo divergência em relação à sua dispensa 
(ou não) no caso de confusão patrimonial. 

Nesse contexto, com a devida vênia à posição contrária, a Lei nº 13.874/19 (MP 
nº 881/19) em nada alterou esse cenário; ao contrário, consolidou o entendimento da 
jurisprudência ao exigir, expressamente, para configuração do desvio de finalidade, o 
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propósito (intenção) de lesar credores e o escopo de prática de atos ilícitos, isto é, 
conduta dolosa: 

“Art. 50, § 1º, CC. Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a 
utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de 
atos ilícitos de qualquer natureza.” 

“Ah, mas eu vi que esse dispositivo foi alterado no trâmite, justamente para excluir a 
palavra ‘dolo’ que estava prevista quando do envio da MP nº 881/19 ao Congresso...” De 
fato: 

§ 1º DO ART. 50 PREVISTO NA MP Nº 
881/19 

§ 1º DO ART. 50 SANCIONADO 

“Art. 50, § 1º, CC. Para fins do disposto neste 
artigo, desvio de finalidade é a UTILIZAÇÃO 
DOLOSA da pessoa jurídica com o propósito de 
lesar credores e para a prática de atos ilícitos 
de qualquer natureza.” 

“Art. 50, § 1º, CC. Para os fins do disposto neste 
artigo, desvio de finalidade é a UTILIZAÇÃO da 
pessoa jurídica COM O PROPÓSITO de lesar 
credores e PARA A PRÁTICA DE ATOS 
ILÍCITOS de qualquer natureza.” 

Agora, “com o propósito” e “para a prática de atos ilícitos”, não seria “com intenção”, 
“com a finalidade”... “com dolo”... Veremos o que os tribunais vão entender, mas a 
doutrina civilista ao conceituar “dolo” parece apontar nessa linha: 

“À luz desses princípios, pode-se dizer que há no dolo conduta intencional, 
DIRIGIDA a um resultado ILÍCITO. Dolo, portanto, é a vontade conscientemente 
dirigida à produção de um resultado ilícito. É a infração consciente do dever 
preexistente, ou o PROPÓSITO de causar dano a outrem (Caio Mário da Silva 
Pereira, ob. cit., v. II 458). Sílvio Rodrigues, por sua vez, diz que o dolo se caracteriza 
pela ação ou omissão do agente que, antevendo o delito que sua atividade vai causar, 
deliberadamente prossegue, COM O PROPÓSITO, mesmo, de alcançar o resultado 
danoso (Responsabilidade civil, 12ª ed., Saraiva, p. 160).” (Sérgio Cavalieri Filho) 

Em contrapartida, dispensou-se a análise do elemento subjetivo no caso de 
confusão patrimonial: 

“Art. 50, § 2º, CC. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de 
fato entre os patrimônios, caracterizada por: 
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do 
administrador ou vice-versa; 
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de 
valor proporcionalmente insignificante; e 
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.” 
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65 - TEORIA MENOR 

Segundo MARLON TOMAZETTE,  

“Essa teoria, chamada de teoria menor, afirma que basta o não pagamento de um 
crédito para se aplicar a desconsideração da personalidade jurídica.” (Marlon 
Tomazette) 

Ou seja: 

 

 

Conduta culposa ou dolosa? 

 

Ao contrário da Teoria Maior, a Teoria Menor pode ser aplicada 
independentemente da análise da existência de conduta dolosa ou culposa, pois ela 
decorre do próprio risco empresarial: 

“(...) A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico 
excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a 
mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, 
independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 
Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode 
ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios 
e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa 
proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta 
culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. (...).” 
(STJ, REsp 279.273/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão 
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Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 
29/03/2004, p. 230) 

INEFICÁCIA E REVOGAÇÃO DOS ATOS DO FALIDO 

 

Sistematizando os cenários de revogação e ineficácia, temos a seguinte tabela: 

INEFICÁCIA X REVOGAÇÃO 

ATOS INEFICÁCIA REVOGAÇÃO 

PREVISÃO 
LEGAL 

Art. 129 da Lei nº 11.101/05 
e art. 45, § 8º, da Lei nº 

6.404/76 

Art. 130 da Lei nº 
11.101/05 

REFERÊNCIA Atos objetivamente ineficazes 
Atos subjetivamente 

revogáveis 

REQUISITOS 

Prática de qualquer dos atos 
previstos no art. 129 da Lei nº 
11.101/05 (ou o ato previsto 
no art. 45, § 8º, da Lei nº 
11.101/05), 
independentemente do 
conhecimento pelo 
contratante do estado de crise 
econômico-financeira do 
devedor, tenha ou não 
intenção de fraudar credores. 

(i) intenção de prejudicar 
credores;  

(ii) prova do conluio 
fraudulento entre o 

devedor e o terceiro que 
com ele contratar;  

(iii) e o efetivo prejuízo 
sofrido pela massa falida. 

ROL 

O rol é taxativo (art. 129 Lei nº 
11.101/05). Lembre-se aqui 
do chamado “período 
suspeito”, que abrange, para 
parte da doutrina, os 
intervalos de tempo 
mencionados nos incisos I, II e 

Não é apresentado um rol 
(art. 130 Lei nº 

11.101/05). 
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III: “dentro do termo legal”; e, 
para outra parte, também os 
intervalos dos incisos IV e V: 
“2 (dois) anos antes da 
decretação da falência”. 

MEIO 

A ineficácia será declarada de 
ofício pelo juiz, alegada em 

defesa ou pleiteada mediante 
ação própria (ação 

revocatória) ou 
incidentalmente no curso do 
processo (parágrafo único do 
art. 129 da Lei nº 11.101/05). 

A revogação poderá ser 
declarada por meio de 

ação revocatória, 
proposta pelo 

administrador judicial, 
por qualquer credor ou 
pelo Ministério Público. 

PRAZO 

A ineficácia pode ser 
declarada até o momento do 

trânsito em julgado da 
sentença de extinção das 

obrigações, prevista no art. 
159 da Lei nº 11.101/05 

Prazo decadencial de 3 
(três) anos contado da 
decretação da falência 

(art. 132 da Lei nº 
11.101/05). 

CONSEQUÊNCIAS 

“De outra face, reconhecida a ineficácia ou julgada 
procedente a ação revocatória, as partes retornarão ao 
estado anterior, e o contratante de boa-fé terá direito à 
restituição dos bens ou valores entregues ao devedor (artigo 
136). A norma é estranha no alusivo à ação revocatória, na 
medida em que o artigo 130 define como revogáveis os atos 
praticados com a intenção de prejudicar credores, em 
conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro, levando a 
efetivo prejuízo pela massa falida; tal conjunto de qualidades 
certamente não é compatível com a ideia de boa-fé. A 
disposição revela-se, quanto a este aspecto, impregnada pelo 
sistema anterior e, portanto, não aplicável para além da 
hipótese de, por equívoco, a decisão referir-se à revogação do 
ato, quando, na verdade, deveria tê-lo declarado ineficaz. De 
qualquer sorte, importa perceber que, mesmo diante da boa-
fé, o ato será declarado ineficaz – ainda que isso seja feito 
equivocadamente por meio de sua revogação – e devolvendo-
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se à massa a prestação que por ela foi prestada.” (Gladston 
Mamede) 

DOUTRINA 

“Não se trata de nulidade, mas 
apenas de ineficácia em 
relação à massa falida. Não se 
questiona a validade ou não do 
ato jurídico, nem sua licitude 
ou ilicitude. Apenas se retira 
seu efeito em relação à massa 
falida, que, assim, tem direito, 
ela, à restituição da prestação 
que foi realizada pelo 
empresário ou sociedade 
empresária cuja falência 
posteriormente se declarou. O 
negócio continua válido e 
eficaz em relação a terceiros, se 
os há, mas apenas ineficaz em 
relação à massa falida. Não se 
faz necessário que a crise 
econômica-financeira seja 
notória, nem mesmo que a 
contraparte dela tivesse 
conhecimento.” (Gladston 
Mamede) 

“Na descrição dos atos 
objetivamente ineficazes, em 
geral, a ineficácia é 
condicionada à prática num 
certo lapso temporal (termo 
legal da falência ou os 2 anos 
anteriores à quebra, 
dependendo do inciso). É 
irrelevante se a falida agiu ou 
não com fraude para que o ato, 
realizado no interregno 

“Diferentemente da 
declaração de ineficácia, a 
revogação de atos jurídicos 
em face da falência não 
revela uma característica 
objetiva, a dispensar a 
investigação do universo 
subjetivo das partes 
envolvidas. Sua verificação 
e afirmação não se fazem a 
partir da investigação de 
elementos objetivos, como 
na ineficácia, motivo pelo 
qual não se permite 
declaração ex officio ou 
incidental. A revogação, 
pelo contrário, exige a 
investigação do universo 
subjetivo das partes 
envolvidas no ato para 
aferir-se, como requisito 
necessário, a existência do 
concilium fraudis, além de 
um requisito objetivo, que é 
a prova do efetivo prejuízo 
sofrido pela massa falida, 
na letra da lei, sem o que 
não poderá haver 
revogação.” (Gladston 
Mamede) 

“Esse prazo de três anos 
[art. 132 da LRF] existe 
apenas para a ação 
revocatória do art. 130 e 
não para os casos de 
ineficácia objetiva do art. 
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referido na lei, seja ineficaz.” 
(Fábio Ulhoa Coelho) 

“Embora não prevista nesta 
Lei, há outro caso de ineficácia 
trazido no § 8.º do art. 45 da Lei 
6.404/1976 – Lei das S.A., 
segundo a qual, se houver 
ocorrido o reembolso de ex-
acionista à conta do capital 
social, e este não houver sido 
substituído, cabe a restituição 
do que foi pago se a massa não 
bastar para o pagamento dos 
créditos anteriores à saída. 
Calças (Revista…, p. 94) diz, 
corretamente, que aqui ocorre 
ineficácia, mesma posição de 
Fábio Ulhoa Coelho 
(Comentários…, p. 350), para 
quem a declaração é de 
ineficácia e independe de ação 
revocatória.” (Manoel Justino 
Bezerra Filho) 

“A ação ‘própria’ a que o 
parágrafo [único do art. 129 
Lei nº 11.101/05] se refere é a 
própria ação revocatória, nos 
casos em que o pedido exija 
uma dilação probatória maior, 
não passível de produção para 
o simples pedido de declaração 
de ineficácia por decisão 
interlocutória. Embora o 
resultado venha a ser o mesmo 
da ação revocatória, na 
realidade esta ação seria 
melhor nominada como ‘ação 
declaratória de ineficácia’, 

129. Para os casos do art. 
129, a ineficácia pode ser 
declarada até o momento 
do trânsito em julgado da 
sentença de extinção das 
obrigações, prevista no art. 
159; a partir deste 
momento, não mais 
existentes obrigações em 
favor da massa, 
desaparece qualquer 
interesse processual para o 
pedido que seria feito em 
ação declaratória de 
ineficácia, com 
fundamento na ineficácia 
objetiva. Nelson Nery Jr. 
(Leis civis comentadas, p. 
474) entende que esta 
pretensão adquire 
perpetuidade e por isso 
esta ação é imprescritível, 
o que está correto, 
limitada, porém, a 
possibilidade de ação até o 
momento do trânsito em 
julgado da sentença de 
extinção das obrigações. É 
que, a partir deste 
momento, não se fala mais 
em prescrição, e sim em 
inexistência de pessoas 
com interesse processual 
para o pedido, eis que os 
créditos foram julgados 
extintos na falência.” 
(Manoel Justino Bezerra 
Filho) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 259 
451 

lembrando-se sempre porém 
que o nome dado não vincula o 
juiz, ante o princípio jus novit 
curia.” (Manoel Justino 
Bezerra Filho) 

TÍTULOS EMITIDOS PELA SOCIEDADE ANÔNIMA 

Além das conhecidas ações, a sociedade anônima pode emitir outros títulos como: 
(i) partes beneficiárias; (ii) debêntures; (iii) bônus de subscrição e; (iv) commercial 
papers. 

Espécie Informações relevantes 

Partes beneficiárias 

(arts. 46/51 da Lei nº 
6.404/76) 

CONCEITO.  
“Art. 46 da Lei nº 6.404/76. A companhia pode criar, a qualquer tempo, títulos negociáveis, 
sem valor nominal e estranhos ao capital social, denominados ‘partes beneficiárias’. 
§ 1º As partes beneficiárias conferirão aos seus titulares direito de crédito eventual contra a 
companhia, consistente na participação nos lucros anuais (artigo 190). (...).” 
 
“As partes beneficiárias são títulos negociáveis, sem valor nominal e não representativos do 
capital, os quais conferem aos seus titulares direito de crédito eventual contra a sociedade, 
consistente na participação nos lucros líquidos anuais que devem ser distribuídos aos 
acionistas.” (Marlon Tomazette) 
 
“(...) títulos emitidos pela companhia fechada, sem valor nominal e estranhos ao capital 
social, que garantem a seu titular direito de crédito eventual, consistente na participação nos 
lucros anuais.” (Marcelo M. Bertoldi e Marcia Carla Pereira Ribeiro) 
 
“As partes beneficiárias não possuem valor nominal porque não representam parcela do 
capital. Revestem-se, portanto, de um valor variável, em razão dos lucros da sociedade, cuja 
continuidade e importância lhes dá o valor real. Assim, o valor das partes beneficiárias é 
mercadologicamente aferido pela maior ou menor prosperidade da companhia.” (Modesto 
Carvalhosa) 

NATUREZA JURÍDICA.  
Há divergência quanto à sua natureza jurídica: (a) títulos de crédito; (b) valores mobiliários; 
(c) títulos sui generis. 

ASSEMBLEIA GERAL. 
Compete privativamente à assembleia geral autorizar a emissão de partes beneficiárias (art. 
122, inciso VII, da LSA) 

CERTIFICAÇÃO. 
Assim como ocorre com as ações, a sociedade poderá emitir certificados das partes 
beneficiárias, devendo eles conter uma série de informações elencadas no art. 49 da LSA. 

DIREITOS.  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 260 
451 

Direito de crédito eventual. É eventual, pois a companhia poderá não apresentar lucros num 
determinado exercício, nada sendo devido ao seu titular. 
 
“Trata-se de crédito eventual, na medida em que nada poderá ser reclamado da sociedade se 
ela não registrar lucro num determinado exercício.” (Fábio Ulhoa Coelho) 
 
No caso de liquidação da companhia, solvido o passivo exigível, os titulares das partes 
beneficiárias terão direito de preferência sobre o que restar do ativo até a importância da 
reserva para resgate ou conversão (art. 48, § 3º, da LSA) 
No mais, não se podem atribuir às partes beneficiárias quaisquer outros direitos dos acionistas 
(voto, preferência etc.), exceto o de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, que é um corolário 
do seu interesse na distribuição dos lucros (art. 46, § 3º, da LSA). 
 
“Aos titulares de partes beneficiárias não pode ser atribuído qualquer direito privativo de 
acionista, salvo o de fiscalizar a administração da companhia.” (Marcelo M. Bertoldi e Marcia 
Carla Pereira Ribeiro) 
 
No caso de reforma do estatuto da companhia que modificar ou reduzir as vantagens 
conferidas às partes beneficiárias, cada parte beneficiária dá direito a 1 (um) voto, não 
podendo a companhia votar com os títulos que possuir em tesouraria (art. 51 da LSA) 

CLASSES. 
É proibida a criação de mais de uma classe ou série de partes beneficiárias (art. 46, § 4º, da 
LSA) 

PRAZO.  
O direito assegurado pelas partes beneficiárias não pode ser assegurado eternamente, 
devendo ser fixado um prazo de duração de tais títulos (art. 48 da LSA). 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA.  
Só é possível a emissão de partes beneficiárias por sociedades anônimas fechadas 
(companhias fechadas) que não sejam instituições financeiras (art. 47 da LSA). 

FUNÇÕES.  
(a) forma de remuneração de serviços prestados à companhia (art. 47 da LSA);  
(b) captação de recursos (art. 47 da LSA);  
(c) atribuição gratuita em favor de entidades beneficentes dos empregados da companhia (art. 
48, § 1º, da LSA). 
 
“A primeira função das partes beneficiárias é a captação de recursos. (...) Ao lado dessa função, 
típica dos valores mobiliários, as partes beneficiárias apresentam também outras duas, a de 
remuneração por prestação de serviços e a atribuição gratuita.” (Fábio Ulhoa Coelho) 
 
Em relação à atribuição gratuita, há divergência, defendendo MODESTO CARVALHOSA sua 
impossibilidade: “A atual redação do parágrafo único do art. 47, introduzida pela Lei n. 
10.303/2001, proíbe as companhias abertas de emitir partes beneficiárias. Com essa proibição, 
as partes beneficiárias ficaram restritas às companhias fechadas. Essa proibição (parágrafo 
único do art. 47) derroga parcialmente o § 1º do presente art. 48, impedindo, assim, que sejam 
as partes beneficiárias gratuitamente atribuídas a sociedades ou fundações beneficentes dos 
empregados. Isso na medida em que tal emissão gratuita era reservada às companhias 
abertas, que não mais podem criar ou emitir tais títulos por força do referido parágrafo único 
do art. 47, a partir da vigência da Lei n. 10.303, de 2001.” (Modesto Carvalhosa) 
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ONEROSIDADE.  
Sua emissão é sempre onerosa para companhia, pois gera uma despesa para sociedade 
anônima. 
Apesar disso, pode ser gratuita para quem as recebe, ou seja, sem contraprestação: “Na 
companhia fechada, além da alienação onerosa, permite-se a atribuição gratuita de partes 
beneficiárias a fundadores, acionistas ou terceiros como contraprestação de serviços prestados 
à companhia. Atente-se para o sentido remuneratório dessa atribuição, do que decorre a 
necessária caracterização de efetiva e suficiente prestação de serviços à empresa, sem o que a 
outorga das partes beneficiárias configuraria liberalidade e abuso de poder.” (José Edwaldo 
Tavares Borba) 
 
Tratando-se de exceção ao art. 154, § 2º, alínea “a”, da Lei nº 6.404/76: “§ 2° É vedado ao 
administrador: a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia;” 

NEGOCIAÇÃO. 
Tratando-se de valores mobiliários, as partes beneficiárias poderão também ser ofertadas ao 
mercado (mas não no mercado de capitais, já que só podem ser emitidas por companhias 
fechadas), mediante uma retribuição pecuniária, como título de investimento e forma de 
financiamento da atividade da companhia. 
 
“A companhia os emite para alienar (reitero, fora do mercado aberto: há proibição de oferta 
pública), (...).” (Gladston Mamede) 

CONVERSÃO.  
As partes beneficiárias podem ser conversíveis em ações, vale dizer, o titular de uma parte 
beneficiária pode se tornar acionista (art. 48, § 2º, da LSA). 

REPRESENTAÇÃO.  
Os titulares de partes beneficiárias, que não podem ser de classes distintas, podem ser 
representados na sociedade por intermédio de um agente fiduciário. 
 
“Faculta-se à companhia, mediante previsão estatutária, a adoção da figura do agente 
fiduciário dos titulares das partes beneficiárias para exercer a representação da comunhão 
perante a companhia e realizar a fiscalização que lhes é por lei deferida. Caberá aos seus 
integrantes proceder à correspondente escolha do seu representante orgânico. Será na espécie 
observado, na parte aplicável, o disposto em lei para a disciplina do agente fiduciário dos 
debenturistas.” (Sérgio Campinho) 

Debêntures 

(arts. 52/74 da Lei nº 
6.404/76) 

CONCEITO. 
“Art. 52 da Lei nº 6.404/76. A companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus 
titulares direito de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura de emissão e, se 
houver, do certificado.” 
 
“Art. 54, caput, da Lei nº 6.404/76. A debênture terá valor nominal expresso em moeda 
nacional, salvo nos casos de obrigação que, nos termos da legislação em vigor, possa ter o 
pagamento estipulado em moeda estrangeira.” 
 
“Art. 56 Lei nº 6.404/76. A debênture poderá assegurar ao seu titular juros, fixos ou variáveis, 
participação no lucro da companhia e prêmio de reembolso.” 
 
“As debêntures são títulos representativos de um empréstimo público lançado pela sociedade. 
Cada emissão de debêntures representa um empréstimo realizado, tendo um caráter unitário. 
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A sociedade, ao decidir a emissão das debêntures, está fazendo uma oferta de um contrato de 
mútuo, que se completa com a subscrição dos títulos, que representaria a aceitação do 
contrato. A companhia divide a soma pretendida em vários títulos emitidos em série. Quem 
subscreve o título está emprestando dinheiro para a emitente e, em contrapartida, objetiva 
recebimentos anuais parciais, ou outras vantagens que tais valores mobiliários podem 
assegurar, ou ao menos a restituição dos valores emprestados no vencimento.” (Marlon 
Tomazette) 
 
“As debêntures são valores mobiliários emitidos pela sociedade anônima, com o principal 
propósito de captação de recursos destinados ao financiamento de suas atividades. A quase 
totalidade da doutrina identifica a operação de emissão de debêntures como uma modalidade 
diferenciada de mútuo, em que a quantia total mutuada é dividida em frações, que são 
distribuídas entre os credores, chamados de debenturistas.” (Marcelo M. Bertoldi e Marcia 
Carla Pereira Ribeiro) 
 
“O valor nominal não significa que a debênture seja colocada no mercado exatamente pelo 
montante do mesmo [empréstimo]. Representa esse valor a importância em que foi dividido o 
total do empréstimo. (...) Mas, ao serem lançadas no mercado, as debêntures podem ser 
negociadas – e assim geralmente acontece – por um valor inferior ao nominal. Isso representa 
uma vantagem adicional para o debenturista, que pagará menos por um título que tem valor 
de liquidação maior.” (Fran Martins) 
 
“As debêntures possuem valor nominal, que, geralmente, corresponde ao montante 
despendido pelo investidor, no ato de sua subscrição, em favor da sociedade emissora. Pode-
se fixar, contudo, preço de emissão inferior ou superior ao valor nominal, dependendo das 
condições do mercado (Borba, 1986:201)” (Fábio Ulhoa Coelho) 

ASSEMBLEIA GERAL. 
A deliberação sobre emissão de debêntures é da competência privativa da assembleia-geral. 
No entanto, Na companhia aberta, o conselho de administração pode deliberar sobre a 
emissão de debêntures não conversíveis em ações, salvo disposição estatutária em contrário 
(art. 59 da LSA). 

CERTIFICAÇÃO. 
Assim como ocorre com as ações e com as partes beneficiárias, a sociedade poderá emitir 
certificados das debêntures (art. 64/65 da LSA). 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA e ABERTA. 
A debênture pode ser emitida por sociedade anônima aberta e fechada. 
 
“Quando é aberta a companhia emissora das debêntures, um dos mais relevantes aspectos a 
ser definido pela assembleia geral ou pelo conselho de administração, ao aprovarem a 
operação, é o tipo de emissão. Como se sabe, as sociedades anônimas dessa categoria podem 
ter os valores mobiliários de sua emissão admitidos à negociação no mercado de valores 
mobiliários (bolsa ou mercado de balcão). Abrem-se-lhe, portanto, duas alternativas: emissão 
do tipo pública ou privada. De fato, a companhia aberta não está obrigada a colocar seus 
valores mobiliários sempre no mercado de capitais, podendo optar por desenvolver uma ou 
mais operações fora dele, no âmbito que se convencionou chamar de ‘privado’. É essa a melhor 
opção, em geral, quando ela é procurada por um grande investidor, que lhe apresenta proposta 
específica de negócio, concretizável através da subscrição de debêntures. Em função do tipo de 
emissão, diferentes são, em parte, as condições a cumprir pela companhia emissora. Por 
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exemplo, a intervenção de agente fiduciário dos debenturistas é obrigatória nas emissões 
públicas e facultativa nas particulares; a emissão pública depende de prévio registro na CVM, 
enquanto a privada apenas deve ser comunicada à autarquia. 
Evidentemente, a alternativa de emissão pública de debêntures não existe para as sociedades 
anônimas fechadas, já que seus valores mobiliários não podem ser admitidos à negociação nos 
mercados de capitais. Anote-se, entretanto, que, para o controle governamental do fluxo de 
capitais, em especial os provenientes do exterior, o Banco Central determina que as 
companhias fechadas, ao emitirem debêntures, façam à CVM a mesma comunicação exigida 
nas emissões privadas de sociedades abertas.” (Fábio Ulhoa Coelho) 

DIREITOS. 
(a) direito de crédito contra a companhia; 
(b) direito especial de voto: os debenturistas detentores de debêntures conversíveis em ações, 
contam com proteção especial quanto à mudança do objeto social da companhia e criação de 
ações preferenciais ou modificação das vantagens das existentes, em prejuízo das ações em 
que são conversíveis as debêntures. Esses assuntos somente poderão ser objeto de 
deliberação, por parte dos órgãos sociais encarregados, mediante prévia aprovação dos 
debenturistas; 

FUNÇÕES. 
(a) captação de recursos: destina-se, em regra, ao financiamento de grandes obras e 
investimentos vultosos, com prazo de resgate dilatado no tempo (geralmente em torno de dez 
anos); 
(b) “Nada impede, por outro lado, que a emissão dessa espécie de valor mobiliário se destine a 
outras finalidades: novação, transação ou quitação de dívidas através da entrega de 
debêntures aos credores da companhia; operação de liquidação de debêntures anteriormente 
emitidas; doação de parte dos títulos à fundação ou associação de funcionários da companhia 
etc. O fato é que a lei não determina qual deverá ser o objetivo da emissão, existindo tão 
somente a determinação genérica de que ocorra em benefício da companhia.” (Marcelo M. 
Bertoldi e Marcia Carla Pereira Ribeiro)  

REPRESENTAÇÃO. 
Os titulares das debêntures também podem ser representados na sociedade por intermédio 
de uma assembleia-geral e um agente fiduciário (art. 66/71 da LSA). 

ESPÉCIES. 
“Quanto às garantias oferecidas aos debenturistas, podem elas ser classificadas em [i] real, [ii] 
flutuante, [iii] sem preferência ou [iv] quirografária e subordinada [arts. 57 e 61 da LSA]. 
As debêntures com garantia real são aquelas em que os direitos creditórios dos seus titulares 
são garantidos por bens do ativo da companhia emissora ou de terceiros, que não podem ser 
negociados até o vencimento das obrigações por eles garantidas. Nesse caso o valor da 
emissão não poderá ultrapassar o limite de 80% do valor dos bens gravados. 
Quanto à garantia flutuante, trata-se da hipótese em que as debêntures têm privilégio geral 
sobre o ativo da companhia emissora, sem que isso impeça a negociação dos bens que o 
compõem, ou seja, todo o patrimônio da companhia é que garante o débito debenturístico, 
sem que nenhum dos bens seja separado em especial, como ocorre com a garantia real. Aqui 
o limite para a emissão das debêntures está limitado a 70% do valor contábil do ativo da 
companhia, diminuído do montante das suas dívidas garantidas por direitos reais. 
As debêntures sem preferência ou quirografárias concorrem em igualdade de condições com 
os demais credores quirografários da companhia. Não oferecem nenhuma garantia 
diferenciada aos seus detentores. O limite para esse tipo de debênture é o do valor do capital 
social da companhia emissora. 
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Por fim, as debêntures subordinadas são aquelas que não gozam de garantia e contêm 
cláusula de subordinação aos credores quirografários da companhia, significando isso que, no 
caso de liquidação da companhia, os debenturistas teriam preferência para ressarcimento do 
valor aplicado somente em relação aos acionistas.” (Marcelo M. Bertoldi e Marcia Carla 
Pereira Ribeiro)  
 
“As debêntures podem ser de quatro espécies: com garantia real, com garantia flutuante, 
quirografárias ou subordinadas. A classificação tem importância, principalmente, na hipótese 
de falência da sociedade anônima emissora.” (Fábio Ulhoa Coelho) 

VANTAGENS. 
Além das garantais (real e flutuante), as debêntures podem (faculdade) oferecer algumas 
vantagens: (i) correção monetária do valor a ser restituído utilizando qualquer índice 
autorizado pela legislação (art. 54, § 1º, LSA); (ii) pagamento de juros (art. 56 da LSA); (iii) 
participação nos lucros (art. 56 da LSA); (iv) prêmio no reembolso (art. 56 da LSA). 
 
“Claro que ao reembolso do valor das debêntures acrescem-se, em geral, juros, fixos ou 
variáveis, correção monetária, participação nos lucros etc. A sociedade anônima que não se 
comprometer a pagar acréscimos ao reembolso dificilmente encontrará interessados na 
subscrição do valor emitido.” (Fábio Ulhoa Coelho) 

CLASSES. 
“As debêntures podem ser simples ou conversíveis em ações. Ao contrário das simples, as 
debêntures conversíveis garantem ao seu titular o direito de convertê-las em ações da 
companhia emissora. É a escritura de emissão que irá determinar as regras da conversão, 
como, por exemplo, o número de ações em que poderá ser convertida cada debênture ou o 
valor nominal da debênture e o preço de emissão das ações; especificará também a espécie e 
a classe das ações em que poderá ser convertida, o prazo ou época para o exercício do direito 
à conversão e todas as demais condições a que a conversão acaso fique sujeita.” (Marcelo M. 
Bertoldi e Marcia Carla Pereira Ribeiro)  

CONVERSÃO e DIREITO DE PREFERÊNCIA. 
As companhias podem emitir debêntures conversíveis em ações (art. 57 da LSA), mas os 
acionistas têm direito de preferência para aquisição dessa modalidade de debênture (arts. 57 
e 172 da LSA). Aliás, a conversão é um direito potestativo do debenturista: “Há, pois, um direito 
potestativo do debenturista para fazer uma opção, vale dizer, a conversão não é obrigatória.” 
(Marlon Tomazette) 

PRAZO. 
Obrigatoriamente, a debênture deve ter um prazo de vencimento para restituição do valor 
pago pelo seu titular (art. 64, inciso I, da LSA), salvo no caso de debêntures perpétuas: “As 
debêntures perpétuas possibilitam a organização do poder de controle da sociedade anônima, 
na medida em que os debenturistas aportam recursos na empresa, mas não titularizam direitos 
de acionistas.” (Fábio Ulhoa Coelho) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 265 
451 

VENCIMENTO e CONDUTAS DA SOCIEDADE. 
Mesmo antes do vencimento da obrigação de restituição das quantias emprestadas pelos 
debenturistas, a sociedade poderá (a) fazer amortizações parciais periódicas dos títulos, nos 
termos da escritura de emissão, isto é, poderá pagar antecipadamente e em parcelas o que 
seria devido aos debenturistas apenas no vencimento do título; (b) fazer o resgate antecipado 
dos títulos, ou seja, a retirada compulsória de circulação dos títulos antes de seu vencimento, 
mediante pagamento de tudo o que seria devido aos debenturistas; (c) adquirir as debêntures 
da sua própria emissão, sem que isso extinga automaticamente o título. 

Bônus de Subscrição 

(arts. 75/79 e 168 da 
Lei nº 6.404/76) 

CONCEITO.  
“Art. 75 da Lei nº 6.404/76. A companhia poderá emitir, dentro do limite de aumento de 
capital autorizado no estatuto (artigo 168), títulos negociáveis denominados "Bônus de 
Subscrição". 
Parágrafo único. Os bônus de subscrição conferirão aos seus titulares, nas condições 
constantes do certificado, direito de subscrever ações do capital social, que será exercido 
mediante apresentação do título à companhia e pagamento do preço de emissão das ações.” 
 
Os bônus de subscrição são títulos emitidos pelas sociedades, que conferem aos seus titulares, 
nas condições constantes dos certificados, direito de subscrever ações do capital social. Em 
síntese, o titular do bônus de subscrição tem o direito prioritário de subscrever as ações que 
serão emitidas pela companhia. 
 
“Trata-se de título ligado às companhias de capital autorizado, que estão reguladas no art. 
168, por elas emitido, dando direito aos seus titulares, nas condições constantes do certificado, 
de subscrever ações do capital social, o qual será exercido mediante apresentação do título à 
companhia e do pagamento do preço de emissão das ações. Tanto podem ser vendidos pela 
companhia como ser doados como vantagem adicional aos subscritores de ações ou 
debêntures de sua emissão, o que os converte numa vantagem a mais, caracterizando um 
verdadeiro direito de preferência para futura subscrição” (Waldírio Bulgarelli) 
 
“Bônus de subscrição são valores mobiliários que asseguram ao seu titular o direito de 
subscrever, com preferência, ações da companhia emissora, em futuro aumento de capital 
social. Se a sociedade está planejando, por exemplo, aumentar sua capitalização, mediante 
emissão de novas ações, no prazo de 2 ou 3 anos, ela pode, se as condições de mercado o 
possibilitarem, captar, hoje, mais recursos por meio desse valor mobiliário. Quer dizer, se suas 
ações costumam ser muito atraentes aos investidores, é possível que haja interessados na 
aquisição do direito de preferência, a ser exercido no momento da emissão de novas; em assim 
sendo, pode a companhia aproveitar essa oportunidade de captação de recursos, emitindo 
bônus de subscrição. Trata-se, como se pode ver, de valor mobiliário típico de mercado de 
capitais fortalecido.” (Fábio Ulhoa Coelho) 
 
“O bônus de subscrição é um título mobiliário, transferível, negociável, passível de alienação, 
destinado ao público externo da sociedade empresária, emitido com a finalidade de captação 
de recursos financeiros pela companhia. O preço é calculado com base em um possível valor 
futuro da ação e o investidor o compra ao estimar que poderá subscrever o capital da 
companhia, ao tempo do exercício do direito previsto no título, por quantia inferior a que 
estará sendo praticada no mercado.” (STJ, REsp 1325151/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 
QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 27/10/2015) 
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“Inspirado nas stock options e nas stock purchase warrants do direito norte-americano, o bônus 
de subscrição é o valor mobiliário emitido por sociedade anônima de capital autorizado, que 
assegura a seu titular o direito de subscrever ações da companhia emissora, respeitadas as 
condições constantes do estatuto ou da deliberação da assembleia geral que o criou.” (Marcelo 
M. Bertoldi e Marcia Carla Pereira Ribeiro) 

ASSEMBLEIA GERAL. 
A deliberação sobre emissão de bônus de subscrição compete à assembleia-geral, se o estatuto 
não a atribuir ao conselho de administração (art. 76 da LSA). 

DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS ACIONISTAS. 
Os acionistas da companhia gozarão de preferência para subscrever a emissão de bônus de 
subscrição (art. 77 da LSA). 

CERTIFICAÇÃO. 
Assim como ocorre com as ações, com as partes beneficiárias e debêntures, a sociedade 
poderá emitir certificados dos bônus de subscrição (art. 79 da LSA). 

DIREITO. 
Direito de subscrever ações do capital social com preferência. 
“Ao contrário dos demais valores mobiliários, o bônus de subscrição não outorga ao seu titular 
um direito de crédito propriamente dito, mas, sim, assegura a ele a possibilidade de vir a tornar-
se acionista da companhia em futuro aumento de capital. Trata-se, portanto, de uma opção 
apresentada ao seu titular, que poderá ou não exercê-la no prazo mínimo de trinta dias 
contados a partir do momento em que for notificado para o exercício do direito de preferência. 
Caso não lhe interesse, basta que simplesmente deixe de exercer o direito à subscrição das 
ações. É evidente que esse tipo de valor mobiliário somente tem razão de ser em situações em 
que as ações da companhia têm grande aceitação perante o público investidor, sendo que o 
simples direito de preferência em sua aquisição acaba por significar um valor que é 
corporificado no bônus de subscrição, que será livremente negociado no mercado. 
(...) O direito de preferência outorgado pelo bônus de subscrição prevalece em relação ao 
direito de preferência dos acionistas da companhia, na medida em que tiveram eles primazia 
para a aquisição dos bônus de subscrição quando de sua emissão, nos termos do § 3.º do art. 
171 da Lei 6.404/1976. Em se tratando de emissão a título gratuito, referida preferência 
inexiste.” (Marcelo M. Bertoldi e Marcia Carla Pereira Ribeiro)  
 
“Note-se que, normalmente, são os acionistas os titulares do direito de preferência na 
subscrição de novas ações da companhia. A emissão de bônus de subscrição, entretanto, 
transfere a preferência dos acionistas aos titulares do bônus. Isto é, ao emitir novas ações, a 
sociedade anônima que possui bônus de subscrição em circulação deve oferecê-las, 
inicialmente, aos investidores detentores desse outro valor mobiliário, e não aos seus próprios 
acionistas (LSA, art. 171, § 3º). Registre-se, ademais, que a lei, visando tutelar os interesses dos 
sócios da companhia, conferiu-lhes, como direito essencial, a preferência na subscrição de 
bônus de subscrição (LSA, art. 109, IV). Assim, o acionista que pretender conservar a preferência 
no aumento do capital social não pode deixar de subscrever os bônus, que lhe serão oferecidos 
preferencialmente.” (Fábio Ulhoa Coelho) 

SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL AUTORIZADO. 
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“Constitui o bônus de subscrição um título nominativo, cuja emissão somente pode decorrer de 
companhia com capital autorizado [art. 168 da LSA]. Ela não se adapta, na sua funcionalidade, 
às companhias de capital fixo.” (Rubens Requião) 
 
“Art. 168, caput, da Lei nº 6.404/76. O estatuto pode conter autorização para aumento do 
capital social independentemente de reforma estatutária.” 
 
Lembre-se, no entanto, que: “Faculta-se às companhias fechada e aberta a adoção do capital 
autorizado. O capital autorizado, portanto, não revela uma espécie de sociedade ou um sistema 
para sua constituição, mas apenas consubstancia um regime de formação do capital.” (Sérgio 
Campinho) 

DIFERE DA OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES. 
“Não há confundir o bônus de subscrição com a chamada opção de compra de ações, regulada 
pelo § 3.º do art. 168 da Lei 6.404/1976. Enquanto o bônus de subscrição é típico valor 
mobiliário, passível de ser oferecido e negociado em massa mediante a utilização de bolsa de 
valores ou em mercado de balcão, apresentando uniformidade nos direitos que outorga, a 
opção de compra de ações tem natureza tipicamente contratual, não podendo ser cedida a 
pessoas que não preencham as condições subjetivas determinadas por lei: tratar-se de 
administrador, empregado ou pessoa natural que preste serviços à companhia ou à sociedade 
sob seu controle.” (Marcelo M. Bertoldi e Marcia Carla Pereira Ribeiro)  

Commercial Paper 

(IN nº 134/90 e nº 
556/15 CVM) 

CONCEITO. 
“Assim sendo, quem subscreve um commercial paper está adquirindo o direito de receber a 
promessa de pagamento feita pela companhia em tal título. Trata-se, pois, de uma forma de 
financiamento das sociedades anônimas.” (Marlon Tomazette) 
 
“Representa o commercial paper, também conhecido como nota promissória, mais uma 
espécie de valor mobiliário emitido pela sociedade anônima, com o objetivo de captar recursos 
no mercando para a aplicação em sua atividade econômica.” (Marcelo M. Bertoldi e Marcia 
Carla Pereira Ribeiro)  

CRIAÇÃO RECENTE. 
“Ao contrário dos demais valores mobiliários até agora examinados, o commercial paper é de 
criação recente. Instituído por meio da Resolução 1.723, de 28.06.1990, do Conselho Monetário 
Nacional, está regulamentado pela Instrução 134 da Comissão de Valores Mobiliários, de 
01.11.1990, alterada pela Instrução 292, de 15.10.1998.” (Marcelo M. Bertoldi e Marcia Carla 
Pereira Ribeiro)  

DIFERE DAS DEBÊNTURES. 
Embora semelhante às debêntures, delas se diferenciam nos seguintes aspectos: (i) o 
commercial paper deve ter prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta dias); (ii) “(...) deve ser 
ressaltado que a sociedade não pode negociar com seus commercial papers, ao contrário do 
que ocorre com as debêntures, que podem ser adquiridas pela companhia emitente sem que 
isso implique necessariamente na extinção do título. Nos commercial papers a companhia 
emissora, ao adquiri-los, os extingue.” (Marlon Tomazette); 
(iii) “A função econômica do commercial paper é igual à das debêntures: a sociedade anônima, 
em vez de contratar financiamento bancário, capta os recursos que necessita para suas 
atividades com a emissão de valores mobiliários, o que a torna devedora dos titulares destes. 
A diferença entre esses dois instrumentos diz respeito ao vencimento. Enquanto as debêntures 
estão normalmente relacionadas a empreendimentos de grande envergadura e, por isso, 
vencem a longo prazo (8, 10 anos), os commercial papers destinam-se à captação de dinheiro 
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rápido, isto é, para pagamento entre 30 e 360 dias (Inst. CVM n. 134, art. 7º). Sua utilização, 
assim, liga-se ao cumprimento de obrigações no giro da sociedade. São valores mobiliários 
próprios ao financiamento do custeio da empresa com momentâneo problema de liquidez, e 
não à realização de grandes investimentos.” (Fábio Ulhoa Coelho) 

ASSEMBLEIA GERAL ou ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO. 
“A deliberação a respeito da emissão do commercial paper incumbe à assembleia de acionistas 
ou aos órgãos de administração da companhia (...).” (Marcelo M. Bertoldi e Marcia Carla 
Pereira Ribeiro)  

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA e ABERTA. 
Podem ser emitidas por sociedades anônimas abertas e fechadas (art. 7º da IN nº 134/90 da 
CVM). 

PRAZO. 
“O commercial paper, por se tratar de título de curto prazo, nos termos do que estabelece o 
art. 7.º da Instrução 134 da CVM, deverá ser emitido com vencimento mínimo de trinta dias 
contados da emissão do título, sendo que, em se tratando de companhia fechada, o prazo 
máximo será de 180 dias. Em se tratando de companhia aberta, este prazo poderá chegar a 
até 360 dias.” (Marcelo M. Bertoldi e Marcia Carla Pereira Ribeiro)  

NOTA PROMISSÓRIA PECULIAR. 
“Os commercial papers são notas promissórias com certas particularidades, justificáveis em 
função de sua negociabilidade em mercados de capitais. Assim, embora revestida das 
principais características de documento cambiário, a nota promissória emitida pela sociedade 
anônima, como instrumento de captação de recursos no mercado de valores mobiliários, 
sujeita-se a determinadas condições específicas. Por exemplo: a) ela comporta apenas endosso 
sem garantia, o que significa dizer que o investidor, ao transferir os seus direitos creditícios a 
outrem, não se torna codevedor da sociedade emissora; b) o endosso deve ser 
obrigatoriamente em preto, de forma a identificar a pessoa para quem o direito creditício é 
transferido; c) a colocação dos títulos no mercado depende de prévio registro na CVM, 
publicação de anúncio de início da distribuição e disponibilização do prospecto aos investidores 
interessados; d) a sociedade não pode negociar com os commercial papers de sua emissão, e, 
se os comprar antes do vencimento, isso equivale à liquidação, ficando impedida de revendê-
los e obrigada a cancelá-los.” (Fábio Ulhoa Coelho) 

PRINCÍPIOS DO DIREITO CAMBIAL 

Eu sei que disse que apenas uma questão cobrou doutrina, mas os princípios do 
Direito Cambial são a base dos títulos de crédito. Assim, se for cobrado novamente 
doutrina nessa seara, aposto neles. 

Bom, a doutrina não é unânime a respeito do termo “princípios”, há quem prefira 
outras como: características, atributos ou até requisitos essenciais. 

No entanto, o STJ tem usado o termo princípio para se referir aos enunciados aqui 
estudados: 

“(...) 3. O aceite é ato formal e deve se aperfeiçoar na própria cártula (assinatura do 
sacado no próprio título), incidindo o princípio da literalidade (art. 25 da LUG). (...).” 
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(STJ, REsp 1334464/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016) 
 
“(...) 1. Nas relações cambiárias (norteadas, dentre outros, pelo princípio da 
cartularidade), (...).” (STJ, REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 
QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 30/06/2015)  

De qualquer modo, apesar de alguns princípios extras, a doutrina converge em 
relação a pelo menos 3 (três): (a) princípio da cartularidade (ou incorporação); (b) 
princípio da autonomia; (c) princípio da literalidade. 

 

 

66 -PRINCÍPIO CARTULARIDADE (OU DA INCORPORAÇÃO) 

 

De acordo com MARLON TOMAZETTE, reproduzindo CESARE VIVANTE: 

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

Portanto, o documento é fundamental para o exercício dos direitos nele referidos. 

Quanto aos títulos eletrônicos, MARLON TOMAZETTE sugere a utilização do 
termo “incorporação”, já que não há papel nesse caso: 

“Além disso, é certo que o surgimento dos títulos eletrônicos torna um tanto 
inadequada a expressão cartularidade, uma vez que inexistirá o papel, sendo melhor 
falar em incorporação para os títulos eletrônicos. Apesar disso, para os títulos 
representados em papel, a expressão cartularidade ainda é mais correta, na medida 
em que não se vale de qualquer metáfora ou imagem plástica.” (Marlon Tomazette) 

 

1.1. O princípio da cartularidade comporta exceções? 

 

R: Sim, como aponta MARLON TOMAZETTE: 

“Todavia, tal aplicação da cartularidade ou incorporação vem sendo mitigada, 
admitindo-se, em determinadas hipóteses, a não apresentação do título original. Por 
questões de segurança (valor elevado ou risco de perda), ou mesmo por questões de 
impossibilidade fática de juntada do original (quando este está em outro processo), 
admite-se a apresentação apenas de cópia autenticada do título, com a assunção da 
obrigação de mostrar o original quando pedido, ou com a certidão de que o original 
está em outro processo. Também vem se admitindo o prosseguimento do processo se 
o original se perdeu no curso do processo e não houve impugnação sobre a 
legitimidade do documento.  
Além do exposto, tal princípio encontra algumas variações em relação às duplicatas 
mercantis ou de prestação de serviços, nas quais alguns direitos podem ser exercidos 
sem a exibição do título, como o protesto por indicações e a execução baseada no 
protesto por indicações acompanhada do comprovante de entrega das mercadorias.” 
(Marlon Tomazette) 

Esquematizando as exceções: 
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67 - PRINCÍPIO DA AUTONOMIA 

Segundo FÁBIO ULHOA COELHO: 

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

Exemplos práticos: Carlos emitiu uma nota promissória (que recebeu o aval de 
Fábio) para Augusto que a endossou para Kátia. Considerando que houve três assinaturas 
(emissão, endosso e aval), sem qualquer menção em contrário, temos 3 (três) devedores 
solidários desse título. Carlos, Augusto e Fábio. Se Carlos for absolutamente incapaz e não 
for representado, sua obrigação é nula. Embora seja sua assinatura que crie o título, isso 
não invalida o título em si, nem as demais obrigações. Fábio e Augusto continuarão sendo 
devedores do título de crédito. Do mesmo modo, se a assinatura de Carlos for falsa, todas 
as outras obrigações se mantêm, dado o princípio da autonomia das obrigações. 

Nessa linha, conclui-se que: 

“As implicações do princípio da autonomia representam a garantia efetiva de 
circulabilidade do título de crédito.” (Fábio Ulhoa Coelho) 
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O princípio da autonomia das obrigações cambiais se desdobra em 2 (dois) outros 
subprincípios: (a) o da abstração e (b) o da inoponibilidade das exceções pessoais aos 
terceiros de boa-fé.  

“Qualifico-os de subprincípios porque, na verdade, nada acrescentam ao que já se 
encontra determinado pelo princípio da autonomia. A abstração e a inoponibilidade 
correspondem a modos diferentes de se reproduzir o preceito da independência entre 
as obrigações documentadas no mesmo título de crédito.” (Fábio Ulhoa Coelho) 

Por fim, reitero que o princípio da autonomia (e seus subprincípios) somente 
incide se o título de crédito tiver circulado: 

“(...) Não obstante sejam a autonomia e a abstração características dos títulos de 
crédito em geral, decorrendo disso a inoponibilidade de exceções pessoais, são 
garantias que somente se justificam em caso de título posto em circulação, e em 
relação ao terceiro de boa-fé (endossatário). Não havendo circulação, no entanto, 
estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu 
emitente (sacador) e o beneficiário (sacadado), podem estes discutir o negócio 
jurídico subjacente (causa debendi). (...).” (STJ, REsp 1410997/SP, Rel. Ministro 
LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 
QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) 
 
“(...) 3. É possível ao avalista opor exceções pessoais relativas à origem do débito se o 
título de crédito não circulou. Mitigação dos princípios da abstração e da autonomia 
do aval. Incidência dos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem 
causa. (...).” (STJ, REsp 1436245/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015)

 

1.2. E o que se entende por circulação para fins de aplicação do 
princípio da autonomia? 

 

R: A circulação para fins de incidência do princípio da autonomia engloba endosso e a 
simples tradição, esta como o título é emitido/sacado ao portador: 

 “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE AO PORTADOR. 
CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO DE CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. AGIOTAGEM. 
NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, 
analisando os elementos de prova constantes nos autos, concluiu que o cheque em 
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questão circulou por mera tradição, pois inexistia indicação expressa do beneficiário, 
o que afasta a necessidade de endosso, e que não ficou demonstrada a prática de 
agiotagem por parte do recorrido. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas 
adotadas pela Corte de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno a que se nega 
provimento. [Trecho do corpo do acórdão:] De qualquer sorte, em relação à 
possibilidade de circulação do cheque, a Corte de origem dispôs que, no caso dos 
autos, o título circulou por mera tradição, (...). Reconhecido que o cheque em questão 
circulou, não há que se falar em discussão, perante o portador de boa-fé, da causa 
debendi para sua emissão.” (STJ, AgInt no AREsp 941.068/MG, Rel. Ministro RAUL 
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/201715) 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE 
CIVIL. ENDOSSO-TRANSLATIVO. SUSTAÇÃO DO CHEQUE POR INADIMPLEMENTO 
CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO RISCO DA ATIVIDADE DA 
EMPRESA ENDOSSATÁRIA. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. NÃO 
COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO 
DE CRÉDITO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. À luz dos arts. 915 e 916 do 
Código Civil, o devedor só pode opor ao portador as exceções fundadas em relação 
pessoal com este ou em relação ao título, em aspectos formais e materiais, salvo na 
hipótese de má-fé do endossatário, não verificado na espécie. (...).” (STJ, AgRg no 
AREsp 724.963/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 09/12/2015) 

No entanto, o princípio da autonomia não incide nos casos de cessão de crédito da 
cambial: 

“(...) 1. No contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por 
simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por consequência, à 
disciplina do art. 294 do Código Civil, contexto que autoriza ao devedor a 
oponibilidade das exceções pessoais em face da faturizadora. Precedentes. (...).” (STJ, 
AgRg no AREsp 118.372/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 
julgado em 23/02/2016, DJe 07/03/2016) 
 

 
15 No mesmo sentido: TJSP; Apelação 1010741-06.2015.8.26.0019; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 
12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2018; Data de Registro: 
16/05/2018; TJSP; Apelação 1033183-49.2016.8.26.0562; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22ª Câmara de 
Direito Privado; Foro de Santos - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro: 23/02/2018); TJSP; 
Apelação Com Revisão 9100894-31.2000.8.26.0000; Relator (a): Waldir de Souza José; Órgão Julgador: 15ª Câmara de 
Direito Privado; Foro Central Cível - 18ª VC; Data do Julgamento: 27/09/2005; Data de Registro: 26/10/2005 
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“(...) 2. Em se tratando de cessão de título de crédito mediante factoring, as exceções 
pessoais originalmente oponíveis pelo devedor ao faturizado passam a ser oponíveis 
à faturizadora, nova credora. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, 
AgRg no REsp 1477400/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015) 
 
“(...) 1. É possível a oposição de exceções pessoais à faturizadora, visto que recebe o 
cheque por força de contrato de cessão de crédito, cuja origem é - ou pelo menos 
deveria ser - objeto de análise, o que faz com que não se equipare a terceiros a quem 
o título pudesse ser transferido por endosso e cuja boa-fé os princípios da autonomia 
e abstração visam proteger. (...).” (STJ, AgRg no REsp 1283369/RS, Rel. Ministro 
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 
18/02/2016) 
 
“Por fim, é certo que o endossatário de boa-fé é bem mais protegido do que o 
cessionário também de boa-fé. No endosso, o devedor não pode alegar contra o 
endossatário de boa-fé exceções pessoais referentes ao endossante. O endossatário 
recebe um direito emergente do título, e não o direito do endossante, logo, ele está 
imune às defesas que seriam oponíveis ao endossante. Problemas dos credores 
anteriores não afetam o direito do endossatário, isto é, ele receberá um direito 
autônomo e abstrato, e não o mesmo direito que o endossante possuía. O fato de o 
endossante não poder receber o título não afeta o endossatário, pois o seu direito de 
crédito é novo e completamente desvinculado do direito do endossante. Em 
contrapartida, na cessão de créditos, o devedor pode opor ao cessionário as exceções 
pessoais ligadas a ele, bem como aquelas exceções pessoais atinentes exclusivamente 
ao cedente, no momento em que tomou conhecimento da cessão (CC – art. 294).” 
(Marlon Tomazette) 

 

1.3. Subprincípio da abstração 

Como aponta FÁBIO ULHOA COELHO, esse princípio só tem incidência quando o 
título de crédito circula: 

“Pelo subprincípio da abstração, o título de crédito, quando posto em circulação, se 
desvincula da relação fundamental que lhe deu origem. Note-se que a abstração tem 
por pressuposto a circulação do título de crédito. Entre os sujeitos que participaram 
do negócio originário, o título não se considera desvinculado deste. 
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(...) A abstração, então, somente se verifica se o título circula. Em outros termos, só 
quando é transferido para terceiros de boa-fé, opera-se o desligamento entre o 
documento cambial e a relação em que teve origem. A consequência disso é a 
impossibilidade de o devedor exonerar-se de suas obrigações cambiárias, perante 
terceiros de boa-fé, em razão de irregularidades, nulidades ou vícios de qualquer 
ordem que contaminem a relação fundamental. E ele não se exonera exatamente 
porque o título perdeu seus vínculos com tal relação.” (Fábio Ulhoa Coelho) 

 

1.3.1. Conceito ambíguo da abstração 

A abstração é conceito ambíguo, na doutrina de direito cambiário.  

(a) De um lado, como princípio, refere-se ao desligamento do título de 
crédito em relação ao negócio originário;  

(b) De outro lado, como espécie de classificação das cártulas, diz 
respeito aos títulos de crédito cuja emissão não está condicionada a 
determinadas causas (os abstratos, em contraposição aos causais). 

 

 

1.4. Subprincípio da inoponibilidade de exceções pessoais a terceiros 
de boa-fé 

De acordo com o subprincípio da inoponibilidade de exceções pessoais, o 
executado em virtude de um título de crédito não pode alegar contra o exequente 
exceções pessoais que teria contra o credor original (exs.: compensação, transação, 
exceção do contrato não cumprido). No entanto, se o exequente receber o título de má-
fé, o subprincípio não é aplicado: 

Subprincípio da 
Abstração

•Princípio

Títulos de crédito 
Abstratos

•Espécie de 
classificação 
dos títulos de 
crédito.
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“O devedor do título crédito não pode opor contra o endossatário as exceções 
pessoais que possuía em face do credor originário, limitando-se tal defesa aos 
aspectos formais e materiais do título, salvo na hipótese de má-fé.” (STJ, REsp 
1231856/PR,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 
04/02/2016, DJE 08/03/2016; AgRg no AREsp 724963/DF, Rel. Ministro 
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/11/2015, DJE 
09/12/2015; REsp 1382609/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 
TERCEIRA TURMA, Julgado em 15/09/2015, DJE 23/09/2015; REsp 
889713/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 
07/10/2014, DJE 17/11/2014; AgRg no AREsp 055950/DF,Rel. Ministro 
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,Julgado em 20/08/2013,DJE 
28/08/2013) 

“Tá, e o que é má-fé?” Há divergência. 

Fran Martins, LUG (art. 17), Lei do Cheque 
(art. 25) 

Luiz Emygdio Franco da Rosa Jr., Fábio Ulhoa 
Coelho, Marlon Tomazette e Gladston 

Mamede 

Há má-fé quando o terceiro tem ciência da 
exceção pessoal oponível ao beneficiário 

anterior, mas recebe o título com o objetivo 
de prejudicar o devedor. 

Há má-fé quando o terceiro tem ciência da 
exceção pessoal oponível ao beneficiário 

anterior, ainda que não receba o título com o 
objetivo de prejudicar o devedor. 

“Em qual momento é analisada a existência de má-fé?” No momento de aquisição 
do título: 

“No momento da aquisição do título é que se deve apurar se o terceiro agiu ou não 
com má-fé. Por isso, se o terceiro, ao adquirir a letra, não tem conhecimento de fato 
oponível ao credor anterior do título, tal ciência posterior não o transmuda em 
terceiro de má-fé.” (Luiz Emygdio Franco da Rosa Jr.)  

Método Tosco de Memorização (MTM). Tá com aquela dúvida lá... “O princípio 
da autonomia é gênero? Ou é o princípio da abstração que é gênero?” Lembre-se deste 
desenho aqui embaixo. O Princípio da Autonomia é o gênero e as rodinhas são as 
espécies: abstração e inoponibilidade. Ah, por fim, lembre-se que a autonomia exige 
circulação, por isso as setas rodando as rodas. 
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1.4.1. Ocorrendo a prescrição executória do título de crédito, o 
princípio da autonomia permanece válido? 

 

R: Não. O STJ, reiteradamente, já destacou que, ocorrendo a prescrição executória do 
título de crédito, o princípio da autonomia não tem mais força, embora nada impeça que 
o débito constante da cártula seja cobrado (ação monitória ou ação de cobrança), mas a 
partir do negócio que lhe deu origem, inclusive com possibilidade de discussão da causa 
subjacente à sua emissão e oponibilidade de exceções pessoais: 

“(...) 5. Nos termos do art. 25 da Lei 7.357/85, quem for demandado por obrigação 
resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações 
pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o 
adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, isto é, salvo se constatada a 
má-fé do portador do título. 6. Na hipótese dos autos, contudo, verifica-se que os 
cheques, que embasaram o ajuizamento da ação monitória, já estavam prescritos, 
não havendo mais que se falar em manutenção das suas características cambiárias, 
tais quais a autonomia, a independência e a abstração. 7. Perdendo o cheque 
prescrito os seus atributos cambiários, dessume-se que a ação monitória neste 
documento fundada admitirá a discussão do próprio fato gerador da obrigação, 
sendo possível a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou mesmo 
ao próprio emitente do título. (...). [Trecho do corpo do acórdão:] Inclusive, em 
razão da prescrição do título de crédito, a pretensão fundar-se-á no próprio negócio 
subjacente, inviabilizando a propositura de ação de execução. (...) Assim, perdendo o 
cheque prescrito os seus atributos cambiários, dessume-se que a ação monitória 
neste documento fundada admitirá a discussão do próprio fato gerador da 
obrigação, sendo possível a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes 
ou mesmo ao próprio emitente do título.” (STJ, REsp 1669968/RO, Rel. Ministra 
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 
11/10/2019) 
 
“(...) A perda das características cambiárias do título de crédito, como autonomia, 
abstração e executividade, quando ocorre a prescrição, compromete a pronta 
exigibilidade do crédito nele representado, o que desnatura a função exercida pelo 
ato cambiário do protesto de um título prescrito. (...).” (STJ, AgRg no AREsp 
593.208/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 
25/11/2014, DJe 19/12/2014) 
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“(...) Não cabe falar em autonomia de títulos prescritos, uma vez que, com a 
prescrição, desaparece a abstração decorrente do princípio da autonomia e opera-
se a perda da cambiariedade do título. (...).” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 
1115609/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 
18/09/2014, DJe 25/09/2014) 

 

68 - PRINCÍPIO DA LITERALIDADE 

Segundo o princípio da literalidade, quanto ao conteúdo, à extensão e às modalidades 
do direito cambiário, é decisivo exclusivamente o teor do título: 

Exemplos práticos: (i) meros ajustes verbais não podem influir no exercício do direito 
cambiário; (ii) se o título prevê expressamente um valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas 
foi combinado verbalmente um valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), só poderá ser exigido 
o valor literal; (iii) se o título tem um vencimento certo, mas foi combinado verbalmente que 
ele só seria cobrado após o término de determinado serviço, tal ajuste verbal não impede a 
exigência do título a partir do vencimento; (iv) o avalista em documento apartado não é 
devedor do título; (v) o devedor que verbalmente assumiu a obrigação, mas não a firmou no 
título, não poderá ser demandado; (vi) apenas aquele credor cujo nome decorra do teor 
literal do título é que poderá exigir o cumprimento da obrigação; (vii) atos documentados em 
instrumentos apartados, ainda que válidos, não podem ser opostos ao portador deboa-fé do 
título; (ix) a quitação dada em documento apartado não pode ser oposta ao possuidor de 
boa-fé que tenha adquirido o título por meio de circulação; (x) prova testemunhal não é apta 
a afastar a exigência de que a quitação conste do próprio título.  

 

 

3.1.0 O PRINCÍPIO DA LITERALIDADE APLICA-SE NA ÍNTEGRA ÀS DUPLICATAS? 

R: Não, como lembra MARLON TOMAZETTE: 
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“Mais uma vez, tal princípio não se aplica integralmente à duplicata. Nesta, são 
admitidas a quitação em separado (Lei n. 5.474/68 – art. 9º), a compensação de 
valores não previstos no título (Lei n. 5.474/68 – art. 10) e a assunção de obrigação 
fora do título, como o chamado aceite presumido.” (Marlon Tomazette) 

 

3.2. DO QUE SE TRATA A LITERALIDADE INDIRETA? 

R: De acordo com MARLON TOMAZETTE, algumas obrigações podem ser exigidas do 
devedor, embora não constantes do título de crédito, seja por decorrerem de expressa 
previsão legal (ex.: juros e correção monetária), seja por terem embasado a própria 
emissão/saque do título de crédito (ex.: nota promissória vinculada a um contrato 
bancário). Essa possibilidade de cobrança é a literalidade indireta. 

 

ESPÉCIES DE NOME EMPRESARIAL 

 

RECORDAR PARA PASSAR: sob o ponto de vista do sujeito de direito, o empresário 
pode ser uma pessoa física (EMPRESÁRIO INDIVIDUAL) ou uma pessoa jurídica (EIRELI 
ou SOCIEDADE EMPRESÁRIA). E ressalto, sempre: SÓCIO NÃO É EMPRESÁRIO! 

Pessoal, temos 3 (três) espécies de nome empresarial:  

ESPÉCIES DE NOME EMPRESARIAL 

FIRMA INDIVIDUAL 

RAZÃO SOCIAL  

(também conhecida 
como firma social ou 

firma coletiva) 

DENOMINAÇÃO 

Usada SOMENTE pelo 
empresário individual. 

Pode ser usada por 
algumas SOCIEDADES e 

pela EIRELI. 

Pode ser usada por 
algumas SOCIEDADES e 

pela EIRELI. 

Vejam o dispositivo base do CC: 
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“Art. 1.155, caput, CC. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação 
adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa.” 

Em esquematização introdutória a partir dos arts. 1.155/1.168 e art. 3º da Lei nº 
6.404/76, os elementos de cada espécie são:  

 

 

“O que é expressão fantasia?” Por exemplo, na denominação Hadouken Metalúrgica 
S/A, a expressão fantasia é Hadouken. Na denominação Bares e Sanduiches Crimomo 
Ltda, a expressão fantasia é Crimomo. Trata-se de uma expressão ou palavra que pode 
significar algo ou ser completamente alheia ao vocabulário (ex.: Choalitram): 

“Mas por qual razão precisa ter isso?” Como na denominação é facultada a adição 
do nome dos sócios ou do fundador, do acionista ou da pessoa que tenha concorrido para 
o bem êxito da atividade empresarial, se essa faculdade não for utilizada ficaria inviável 
diferenciar um nome empresarial do outro.  

Imaginem que duas sociedades anônimas desempenhem atividade metalúrgica, 
uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, retirando suas expressões fantasia, teríamos: 
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Metalúrgica S/A e Metalúrgica S/A. Nesse caso, elas seriam diferenciadas apenas pelo 
CNPJ e contrato social, gerando muita confusão. 

Vejamos, agora de forma mais aprofundada, quais tipos de empresário podem usar 
cada um deles: 
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Se ainda está difícil, vejamos esta tabela com os dispositivos legais 
correspondentes: 

 FIRMA SOCIAL  DENOMINAÇÃO FIRMA INDIVIDUAL 

Sociedade em nome 

coletivo 

Pode utilizar 

(art. 1.157 do CC) 
  

Sociedade comandita 

simples 

Pode utilizar 

(art. 1.157 do CC) 
  

Sociedade Ltda. 
Pode utilizar 

(art. 1.158, caput, do CC) 

Pode utilizar 

(art. 1.158, caput, do CC) 
 

Sociedade Anônima  
Pode utilizar 

(art. 1.160 do CC) 
 

Sociedade em Comandita 

por Ações 

Pode utilizar 

(art. 1.161 do CC) 

Pode utilizar 

(art. 1.161 do CC) 
 

EIRELI 
Pode utilizar 

(art. 980-A, § 1º, do CC) 

Pode utilizar 

(art. 980-A, § 1º, do CC) 
 

Empresário individual   
Pode utilizar  

(art. 1.156 do CC) 

Sociedade Cooperativa  
Poder utilizar (art. 1.159 

CC) 
 

 “E a sociedade em conta de participação pode ter nome empresarial?” Não, em razão 
de expressa proibição legal (art. 1.162 do CC). Isso porque a sociedade em conta de 
participação não possui personalidade jurídica, não participando, portanto, de relações 
jurídicas, o que dispensa nome empresarial. 

“Art. 1.162 do CC. A sociedade em conta de participação não pode ter firma ou 
denominação.” 
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PUBLICIZAÇÃO E LEI Nº 13.874/19 (MP Nº 881/19) 

A publicização resulta de uma interferência estatal em determinadas relações 
privadas, com o escopo de nivelar a posição das partes, evitando que a superioridade 
econômica de uma delas prejudique a outra; conferindo, ademais, uma certa dose de 
caráter público a uma relação cuja natureza, originariamente, era estritamente privada. 

E, conforme FRAN MARTINS, tal fenômeno pode ser visto no campo contratual, 
das sociedades anônimas, dos transportes terrestres, marítimos e aeronáuticos e das 
relações de consumo. 

“Tá, e daí?” Esse tema volta a esquentar com o advento da Lei nº 13.874/19, vulgo 
MP nº 881/19, conhecida também como “DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE 
ECONÔMICA”, cuja exposição de motivos esclarece que a função dessa legislação foi 
justamente afastar o Estado das relações privadas, dando mais autonomia e segurança 
para os contratos em geral.  

“1. Submetemos à apreciação de Vossa Excelência, proposta de Medida Provisória 
que visa instituir a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e estabelecer 
garantias de livre mercado, conforme determina o art. 170 da Constituição 
Federal. 
2. Liberdade econômica, em termos não-científicos, é a extensão da conquista 
humana do Estado de Direito e dos direitos humanos clássicos e todas as suas 
implicações, em oposição ao absolutismo, aplicada às relações econômicas. 
3. Existe a percepção de que no Brasil ainda prevalece o pressuposto de que as 
atividades econômicas devam ser exercidas somente se presente expressa 
permissão do Estado, fazendo com que o empresário brasileiro, em 
contraposição ao resto do mundo desenvolvido e emergente, não se sinta 
seguro para produzir, gerar emprego e renda. Como resultado, o Brasil figura 
em 150º posição no ranking de Liberdade Econômica da Heritage Foundation/Wall 
Street Journal, 144º posição no ranking de Liberdade Econômica do Fraser Institute, 
e 123º posição no ranking de Liberdade Econômica e Pessoal do CatoInstitute. 
(...) O objetivo desta Medida Provisória diferencia-se das tentativas do passado por 
inverter o instrumento de ação, ao empoderar o Particular e expandir sua proteção 
contra a intervenção estatal, ao invés de simplesmente almejar a redução de 
processos que, de tão complexos, somente o mapeamento seria desgastante e indigno, 
considerando que os mais vulneráveis aguardam por uma solução. 
9. Assim, dez direitos para situações concretas foram elaborados no corpo de 
uma Declaração de Liberdade Econômica, com o objetivo de alterar em caráter 
emergencial a realidade do Brasil. São os direitos do brasileiro contra um 
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Estado irracionalmente controlador. Eles primeiramente afetam relações 
microeconômicas específicas, que repercutirão macroeconomicamente, 
especialmente em favor dos mais vulneráveis, por sua expansividade por todos os 
setores: nada foi enunciado de maneira a privilegiar um em detrimento do outro, 
como o espírito da verdadeira economia de mercado demanda.” 

Nessa linha, na dúvida quando se deparar com questões a respeito da Lei nº 
13.874/19 (MP nº 881/19), lembre-se dos seus 3 (três) pontos principais: 
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DIREITO TRIBUTÁRIO 

69 - MITIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

A partir de agora, vamos direcionar a atenção para os dispositivos constitucionais que 
mitigaram o princípio da legalidade tributária, autorizando que um ato infralegal 
alterasse a alíquota de um tributo para majorá-lo. Eis os dispositivos legais: 

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 

§ 1º É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos 
em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V  

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: (...) 

b)  reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, (...) 

Art. 155, § 4º. Na hipótese do inciso XII, “h”, observar-se-á o seguinte: (...) 

IV – as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e 
Distrito Federal, nos termos do § 2º, XII, “g”, observando-se o seguinte: (...) 

Como se observa, 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.  
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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.16 

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: 

 

 
16 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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70 - O QUE NÃO PRECISA SER VEICULADO POR LEI. 

Chamamos a atenção para três circunstâncias bastante cobradas em provas de concurso. 

A primeira delas diz respeito às obrigações acessórias. 

Observe o que diz o artigo 113 do CTN: 

 

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. [...] 

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as 
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da 
fiscalização dos tributos. 

Obrigações acessórias são aqueles deveres instrumentais exigidos no interesse da 
arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Podem ser materializadas por um fazer, 
como entregar a Declaração do Imposto de Renda; ou por um não fazer, como não opor 
embaraços à fiscalização. 

Como se viu acima, o artigo 113 expressamente consigna que “a obrigação acessória 
decorre da legislação tributária”, o que significa afirmar que cabe a ela, à legislação 
tributária, criar obrigações acessórias. A expressão legislação tributária não foi 
empregada por acaso. Trata-se de um conceito técnico, definido pelo Código Tributário 
Nacional no artigo 96: 

Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as 
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no 
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. 

Portanto, abarca-se ao conceito de legislação tributária não apenas as leis, mas também 
os decretos e as normas complementares. 

Ambos, os decretos e as normas complementares – estas últimas conceituadas pelo artigo 
100 do CTN17 - são instrumentos secundários, ou seja, atos hierarquicamente inferiores 

 

17 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais 

e dos decretos: 

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; 

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua 

eficácia normativa; 

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas; 
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à lei. Desta forma, o Código Tributário Nacional é claro: Tratando-se de obrigação 
acessória, sua veiculação pode ser realizada por meio de um ato infralegal, sendo 
dispensável a edição de lei. 

A segunda circunstância que dispensa a edição de lei é a alteração na data de vencimento 
do pagamento. 

Como vimos, trata-se de circunstância que não integra nenhum dos elementos da regra-
matriz de incidência tributária. Assim, a alteração na data do vencimento não importa na 
instituição de um novo tributo ou no aumento do valor da tributação, não atraindo a 
incidência do disposto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal. 

A terceira circunstância é a atualização monetária da base de cálculo de um tributo. 

O artigo 97, § 2º, do CTN, afirma que “Não constitui majoração de tributo, para os fins do 
disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de 
cálculo”. 

Portanto, o que dispositivo diz é que pode um ato infralegal proceder a atualização 
monetária para recompor a inflação. 

Assim, dispensa lei em sentido formal a criação de obrigação acessória, a alteração na 
data de vencimento do pagamento e a atualização do valor monetário da base de cálculo. 

71 - EXCEÇÕES ÀS ANTERIORIDADES ANUAL E NONAGESIMAL. 

Iniciamos agora a análise das exceções ao princípio da anterioridade. 

Comecemos com a anterioridade anual. 

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: 

 

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 
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§ 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;   

 

Art. 155 [...] 

[...] 
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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 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 291 
451 

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.  

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: 

 

 

 O gráfico a seguir, por sua vez, relaciona as exceções aos princípios da anterioridade com 
as mitigações ao princípio da legalidade.  
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72 – IMUNIDADE DOS CORREIOS 

Trata-se de empresa pública que exerce atividades nas quais tem o monopólio – 
tipicamente postais, como a entrega de cartas e telegramas – e atividades econômicas, 
em regime concorrencial – como transporte de encomendas. 

Pela lógica desenvolvida pelo STF, seria o caso de se entender como imunes as atividades 
tipicamente postais – já que se trata de serviço público prestado em regime de 
privilégio/monopólio – e afastar a imunidade no desenvolvimento de atividades 
econômicas. 

Não foi, no entanto, o que ocorreu. 

Com relação aos Correios, o Supremo Tribunal Federal entendeu que existiam 
particularidades que justificavam a ampliação da regra da imunidade a todas as 
atividades exercidas pela empresa, mesmo com relação aquelas não prestadas sob 
monopólio. 
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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. 
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Ambas as teses decorrem da primeira, a de número 235, que analisamos anteriormente.  

Com efeito, se a ECT tem imunidade ampla, inclusive com relação às atividades não 
desenvolvidas em regime de monopólio, a consequência natural é reconhecer-lhe o 
benefício da imunidade com relação ao ICMS sobre os serviços de transporte de 
encomendas, assim como do IPTU sobre seus imóveis, independentemente da sua 
utilização ser destinada ao serviço postal ou ao exercício de atividade econômica. 

Por fim, uma advertência: 

A imunidade recíproca não se aplica no caso de franqueados dos correios, conforme se 
observa da decisão do STJ abaixo colacionada: 

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENTIDADE E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. 

FRANQUIA DOS CORREIOS. SERVIÇO NÃO RELACIONADO COM OS OBJETIVOS 
INSTITUCIONAIS. INAPLICABILIDADE DO ART 150, VI, "C", DA CF.(...) 

4. No caso, a imunidade em relação ao ICMS - pretendida pela recorrente - não pode 
ser concedida, porquanto a atividade econômica de fraqueada dos Correios foge dos 
seus fins institucionais, ou seja, o serviço prestado não possui relação com seus 
trabalhos na área de assistência social, ainda que o resultado das vendas seja 
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) 

 

73 - 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 
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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.  

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: 

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

74 - IMUNIDADE DE IMPRENSA 

6.1 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.  
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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: 

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.  
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6.2 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: 

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. 

75 - 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): 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 300 
451 

 

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: 

 

76 - 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 fabricante, esta última deve arcar, como responsável 
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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 
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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. 

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”. 

77 - 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. 
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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 transformação18 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.  

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.  

 
18 A rigor, a transformação não é uma hipótese de sucessão, porque a pessoa jurídica continua 

existindo. 
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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. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

78 - TERCEIRO SETOR 

 

1. Setores da Economia: 

 

 

2. Organização Não Governamental – ONG: sentido amplo (segundo e terceiro setores) 
– engloba todas as entidades que não sejam do Poder Público; sentido estrito (apenas 
terceiro setor) – pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que realizam 
atividades de interesse coletivo nas mais diversas áreas (saúde, educação, assistência 
social, meio ambiente, cultura, segurança, entre outros) 
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3. Terceiro Setor: entidades privadas que realizam 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. 
 
✓ Exemplos: os serviços sociais autônomos, as Organizações Sociais – OS (Lei nº 9.637, 

de 1998), as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP (Lei nº 
9.790, de 1999), as Organizações da Sociedade Civil -  OSC (Lei nº 13.019, de 2014) 
e as entidades de apoio (Lei nº 8.958, de 1994). 

 
INSTRUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA COM AS ORGANIZAÇÕES  

Nome 
Tipo de 
Organização 
envolvida 

Definição 
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Contrato de Gestão OS 

Firmado entre o Poder Público e a 
entidade qualificada como 
Organização Social - OS, com vistas 
à formação de parceria entre as 
partes para fomento e execução de 
atividades relativas às áreas 
relacionadas ao ensino, à pesquisa 
científica, ao desenvolvimento 
tecnológico, à proteção e 
preservação do meio ambiente, à 
cultura e à saúde. 

 

Termo de Colaboração OSC 

Instrumento por meio do qual são 
formalizadas as parcerias 
estabelecidas pela administração 
pública com organizações da 
sociedade civil para a consecução 
de finalidades de interesse público 
e recíproco propostas pela 
administração pública que 
envolvam a transferência de 
recursos financeiro. 

 

Termo de Fomento OSC 

Instrumento por meio do qual são 
formalizadas as parcerias 
estabelecidas pela administração 
pública com organizações da 
sociedade civil para a consecução 
de finalidades de interesse público 
e recíproco propostas pelas 
organizações da sociedade civil, 
que envolvam a transferência de 
recursos financeiros. 

 

Termo de Cooperação OSC 

Instrumento por meio do qual são 
formalizadas as parcerias 
estabelecidas pela administração 
pública com organizações da 
sociedade civil para a consecução 
de finalidades de interesse público 
e recíproco que não envolvam a 
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transferência de recursos 
financeiros. 

 

Termo de Parceria OSCIP 

Instrumento passível de ser 
firmado entre o Poder Público e as 
entidades qualificadas como 
Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público - OSCIP destinado 
à formação de vínculo de 
cooperação entre as partes, para o 
fomento e a execução das 
atividades de interesse público 
previstas em lei. 
 

 
✓ Chamamento Público: é o procedimento destinado a selecionar organização da 

sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de 
fomento, no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo 
e dos que lhes são correlatos. 

✓ Convênio: é uma forma de ajuste entre o poder público e entidades públicas ou 
privadas para a realização de objetivos de interesse comum, mediante mútua 
colaboração. Portanto, convênio é um acordo e não um contrato, já que os interesses 
dos convenentes são convergentes e não contrapostos. 
 

4. Características, em regra, comuns entre entidades do Terceiro Setor: não se 
enquadram na Administração Pública, direta ou indireta (1º setor), nem como agente 
do mercado (2º setor); são incentivadas pelo Poder Público; possuem vínculos 
jurídicos com o Poder Público; devem prestar contas ao Tribunal de Contas e ao Poder 
Público signatário do liame jurídico; atuam sob regime jurídico de direito privado, 
parcialmente derrogado por normas de direito público. 
 

5. Organizações Sociais: é uma qualificação, um título, concedido pelo Poder Executivo 
a uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam 
dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção 
e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos 
previstos em lei. 
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✓ A obtenção da qualificação como OS é pré-requisito para que essas pessoas jurídicas 
de direito privado possam se beneficiar de vantagens oferecidas pelo Estado 
(vantagens fiscais, como isenções e remissões; dotações orçamentárias; cessão de 
servidores públicos; utilização de bens públicos móveis e imóveis; dispensa de 
licitação para ser contratada pelo ente público; entre outras) 

✓ A OS deve publicar, no prazo máximo de 90 dias contados da assinatura do contrato 
de gestão, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a 
contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos 
provenientes do Poder Público. 

✓ O somatório de membros do Conselho de Administração representantes do Poder 
Público e de entidades da sociedade civil deve corresponder a mais de 50% do 
Conselho. 

✓ Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão devem dar 
ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária, quando 
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de 
recursos ou bens de origem pública por OS. 

✓ Além de comunicar ao Tribunal de Contas, quando assim exigir a gravidade dos 
fatos ou o interesse público, havendo indícios fundados de malversação de bens ou 
recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização devem representar ao 
Ministério Público, à Advocacia-Geral da União ou à Procuradoria da entidade para 
que requeira ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da 
entidade e o sequestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente público 
ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao 
patrimônio público, incluindo a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas 
bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no País e no exterior, nos termos 
da lei e dos tratados internacionais. 

✓ Faculta-se que o Poder Executivo realize a cessão especial de servidor para as OS, 
com o ônus permanecendo para a origem; 

✓ É dispensável a licitação para a celebração de contratos de prestação de serviços 
com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de 
governo, para atividades contempladas no contrato de gestão. 

✓ As entidades qualificadas como organizações sociais são declaradas como entidades 
de interesse social e utilidade pública, para todos os efeitos legais. 
 

6. Jurisprudência sobre OS: ADI 1923 – interpretação da Lei nº 9.637, de 1998, 
conforme a Constituição; inexistência de violação à licitação; procedimento de 
qualificação como OS configura credenciamento; competência discricionária, mas não 
arbitrária; inexistência de dever de realizar concurso público; controle pelo Tribunal 
de Contas e Ministério Público; o contrato de gestão configura hipótese de convênio; 
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procedimento público impessoal e pautado por critérios objetivos; OS não integra 
Administração Pública; não precisa licitar; seus empregados não são servidores 
públicos; previsão de percentual de representantes do poder público no conselho de 
administração das é constitucional; desqualificação depende de contraditório e ampla 
defesa;  
 

7. O Decreto Federal nº 9.190, de 1º de novembro de 2017, regulamentou o art. 20 da Lei 
nº 9.637, de 1998, para criar o Programa Nacional de Publicização - PNP, com o 
objetivo de estabelecer diretrizes e critérios para a qualificação de organizações 
sociais, a fim de assegurar a absorção de atividades desenvolvidas por entidades ou 
órgãos públicos da União. 

 
8. A Lei nº 91, de 1935, que tratava da declaração de utilidade pública às sociedades civis, 

às associações e às fundações constituídas no país com o fim exclusivo de servir 
desinteressadamente à coletividade, desde que cumpridos os seus requisitos, foi 
revogada em 2015, pela Lei nº 13.204. 

 
9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP: também é uma 

qualificação, um título, mas diferentemente da OS cuja concessão é discricionária, a 
outorgada da qualificação como OSCIP é um ATO VINCULADO ao cumprimento dos 
requisitos instituídos pela Lei nº 9.790, de 1999. 
✓ As pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que tenham sido 

constituídas e se encontrem em funcionamento regular há, no mínimo, 3 anos, desde 
que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos 
instituídos pela Lei nº 9.790, de 1999, podem se qualificar como OSCIP. 
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✓ Os servidores públicos podem participar da composição de conselho ou da diretoria 
de OSCIP, bem como ser remunerados por isso. 

✓ O Ministério da Justiça possui prazo de 30 dias, a partir do recebimento do 
requerimento, para deferir ou indeferir o pedido de qualificar a organização como 
OSCIP. 
 

o Sendo DEFERIDO o pedido, o Ministério da Justiça deve emitir, no prazo 
de 15 dias da decisão, certificado de qualificação da requerente como 
OSCIP. 
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o Sendo INDEFERIDO o pedido, por descumprimento de algum dos 
dispositivos legais, o Ministério da Justiça deve dar ciência da decisão, 
mediante publicação no Diário Oficial 

✓ A OSCIP deve publicar, no prazo máximo de 30 dias contado da assinatura do Termo 
de Parceria, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a 
contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos 
provenientes do Poder Público. 

✓ Caso a organização adquira bem imóvel com recursos provenientes da celebração 
do Termo de Parceria, este será gravado com cláusula de inalienabilidade. 

✓ Os responsáveis pela fiscalização do Termo de Parceria, ao tomarem conhecimento 
de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de 
origem pública pela OSCIP, devem dar imediata ciência ao Tribunal de Contas 
respectivo e ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária. 

✓ Havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, 
os responsáveis pela fiscalização devem representar ao Ministério Público e à 
Advocacia-Geral da União para que requeira ao juízo competente a decretação da 
indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestro dos bens dos seus dirigentes, 
bem como de agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente 
ou causado dano ao patrimônio público, incluindo a investigação, o exame e o 
bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no País 
e no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. 

✓ A perda da qualificação como OSCIP pode ocorrer a pedido ou mediante decisão 
proferida em processo administrativo ou judicial, de iniciativa popular ou do 
Ministério Público, no qual devem ser assegurados, ampla defesa e o devido 
contraditório. 

✓ Vedado o anonimato; qualquer cidadão, respeitadas as prerrogativas do Ministério 
Público, é parte legítima para requerer, judicial ou administrativamente, a perda da 
qualificação como OSCIP, desde que amparado por fundadas evidências de erro ou 
fraude. 
 

10. Entidades de Apoio: são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 
instituídas por servidores públicos, porém em nome próprio, sob a forma de 
fundação, associação ou cooperativa, para a prestação, em caráter privado de 
serviços sociais não exclusivos do Estado, mantendo vínculo jurídico com entidades 
da Administração Direta ou Indireta, em regra por meio de convênio. 
✓ As entidades de apoio realizam atividade privada, não sujeitas ao regime público, 

mas em colaboração ao ente público, por meio de convênio, sendo comum sua 
criação em hospitais públicos, instituições de educação e de pesquisa científica e 
tecnológica. 
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11. Fundação de apoio: é fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos de 

pesquisa, ensino e extensão, projetos de desenvolvimento institucional, científico, 
tecnológico e projetos de estímulo à inovação de interesse das Instituições 
Científicas, Tecnológicas e de Inovação - ICTs, registrada e credenciada no Ministério 
da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos da Lei no 
8.958, de 1994, e das demais legislações pertinentes nas esferas estadual, distrital e 
municipal. 
✓ Autorização expressa de que as Instituições Federais de Ensino Superior – IFES e as 

Instituições Científicas e Tecnológicas – ICT celebrem convênio e contratos, com 
dispensa de licitação, por prazo determinado com as fundações de apoio. 

✓ Veda-se a subcontratação total do objeto dos ajustes realizados pelas IFES e demais 
ICTs com as fundações de apoio, bem como a subcontratação parcial que delegue a 
terceiros a execução do núcleo do objeto contratado. 

✓ Desenvolvimento institucional: trata-se  dos programas, projetos, atividades e 
operações especiais, inclusive de natureza infraestrutural, material e laboratorial, 
que levem à melhoria mensurável das condições das IFES e demais ICTs, para 
cumprimento eficiente e eficaz de sua missão, conforme descrita no plano de 
desenvolvimento institucional, vedada, em qualquer caso, a contratação de objetos 
genéricos, desvinculados de projetos específicos. 
 

12. 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 a 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 315 
451 

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

79 - AGENTES PÚBLICOS 

1) 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. 

 
✓ atuam no plano fático na dimensão estratégica, na dimensão tática e na 

dimensão operacional 
✓ para Celso Antônio Bandeira de Mello, a caracterização de agente público exige 

dois requisitos: a natureza da atividade desempenhada (critério objetivo) e a 
investidura nela (critério subjetivo). 

✓ Em nosso curso, adotamos a classificação feita pela professora Maria Sylvia 
Zanella Di Pietro, a fim de abordar, senão a totalidade, a grande maioria da 
teoria necessária para que você compreenda qualquer outra classificação que 
possa ser apresentada em seus certames. 

✓ 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: 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 316 
451 

✓ Existem, claro, outros autores que propuseram classificações não só diferentes 
desta, mas conflituosas entre si, como os professores Celso Antônio, José dos 
Santos Carvalho Filho, Hely Lopes Meirelles e Marçal Justen Filho. Observe: 

o Para Hely Lopes Meirelles, os membros da magistratura, do ministério 
público e dos tribunais de contas são incluídos na espécie de agentes 
políticos, enquanto os demais autores citados não adotam essa inclusão. 

o Para este professor e para Celso Antônio Bandeira de Mello, incluem-se 
entre os agentes públicos as concessionárias e permissionárias pessoas 
jurídicas, fato que não é acolhido pela professora Maria Sylvia (nem por 
Marçal Justen Filho e nem por José dos Santos Carvalho Filho, que só aceitam 
pessoas físicas na qualidade de agentes públicos.) 

✓ 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.”  

2) 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. 

3) Militares: são uma espécie do gênero “agentes públicos” que possui regramento 
constitucional e legal próprio, já que têm base em hierarquia e disciplina próprias. 
Aqui estão as principais funções dos Militares das Forças Armadas: 
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✓ Na estrutura do Poder Judiciário há uma Justiça Militar própria, formada pelo 
Superior Tribunal Militar e pelos Tribunais e juízes militares instituídos por lei. 

✓ Após a Emenda Constitucional nº 19, de 1998, houve uma segregação clara entre 
os servidores públicos em geral e os militares, de modo que há direito aos 
servidores públicos que não se aplicam aos militares, como o direito a 
sindicalização e greve. 

✓ Apenas os agentes públicos das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros 
Militares, dentre os órgãos integrantes da Segurança Pública, são considerados 
militares na acepção da palavra. 

4) Servidores Públicos: correspondem à maioria dos Agentes Públicos. 

✓ A expressão “Funcionário Público” parou de ser utilizada pela CRFB em 1988, que 
adotou “servidor público”, que é mais ampla. Antes, na Constituição de 1967, a 
expressão Funcionário Público era a empregada para designar o atual servidor 
público estatutário. 

✓ É feita a seguinte classificação: 
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✓ 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. 

 

• Mesmo sujeitos à CLT, aos empregados públicos se aplicam as normas 
constitucionais relativas a concurso público, acumulação de cargos, 
vencimentos, entre outros, tratados na disciplina da Administração Pública 
pela CRFB. 

• A legislação prevê que este tipo de contrato somente será rescindido com 
base em ato unilateral da Administração pública nas hipóteses a seguir 
indicadas (exceto para as contratações que tenham ocorrido em função da 
autonomia de gestão de que trata o §8º do art. 37 da CRFB): 
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• Já para todas as Agências Executivas e as outras contratações de pessoal 
decorrentes da autonomia de gestão pode haver a rescisão unilateral do 
contrato de trabalho sem que presente uma das hipóteses incluídas no 
último diagrama, mas havendo quebra de contrato no que diz respeito à 
forma como a autonomia será exercida, metas a serem cumpridas no prazo 
estabelecido no contrato, e controle de resultado para verificação do 
cumprimento ou não das metas estabelecidas. 

✓ Servidores Temporários: são os contratados para o exercício temporário de 
função pública, que devem se submeter a regime especial do ente da Federação. 

5) 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. 

✓ 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. 

 

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

 

7)Cargos são células dos órgãos públicos titularizados por servidores estatutários; 
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8)Empregos remetem às funções exercidas pelos empregados públicos, portanto, sob o 
regime celetista; 

 

9)Funções públicas são as atividades em si. 

 

10) “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.”, segundo José dos Santos Carvalho Filho. 

 

✓ 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). 

✓ 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 322 
451 

11) 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: 

 

 

 

✓ No caso de ser invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, ele 
deve ser reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao 
cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto 
em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Além 
disso, se extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável deve 
ficar em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até 
seu adequado aproveitamento em outro cargo.   

 

12) Há, basicamente, duas formas de Remuneração no serviço público: a formada por 
parcelas diversas como remuneração básica adicionada de vantagens, gratificações e 
demais adicionais com denominações variadas; e a por subsídio que é aquela formada por 
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parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, 
verba de representação ou outra espécie remuneratória. 

✓ “Vencimentos” a é somatória de todas as parcelas que compõem o montante global 
a ser percebido pelo servidor. “Vencimento” alude a uma das parcelas que 
compõem os vencimentos. 

✓ O direito momentâneo ou transitório a determinado adicional ou acréscimo 
pecuniário não pode compor a base para futuros novos acréscimos. 

✓  Remuneração de cargos no Poder Legislativo e no Poder Judiciário não deve 
superar concretamente a dos do Executivo.  

 

13) O Teto Remuneratório, ou limite remuneratório no serviço público, regra geral, não 
deve exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

 

✓  Estatais e suas subsidiárias não estão sujeitas ao limite remuneratório (teto ou 
subteto) desde que não sejam deficitárias e não necessitem de recursos públicos 
para pagamento de despesas de seu pessoal ou de custeio geral de suas atividades. 

✓ O subteto remuneratório único para Estados e para o DF que o adotem em suas 
Constituições ou Lei Orgânica (DF) é o subsídio mensal do Desembargado do 
Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio do STF. 
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14) 
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15) 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.” 

 

16) Pelo Regime Próprio de Previdência do Servidor Público, servidores titulares de 
cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, têm assegurado regime de previdência com as seguintes 
características: 

 

 

 

✓ Os tipos previstos de aposentadoria são: voluntária, por invalidez permanente e 
compulsória. 

✓ Na aposentadoria voluntária, é necessário que se cumpram 4 requisitos para 
aposentadoria voluntária com valor integral (idade mínima, tempo de 
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contribuição mínimo, tempo mínimo no serviço público e tempo mínimo no cargo 
em que se aposentará) e 3 requisitos para a aposentadoria voluntária com valores 
proporcionais ao tempo de contribuição (não se exige o tempo de contribuição 
mínimo). 

 

✓ Na aposentadoria por invalidez permanente os proventos da aposentadoria a que 
fará jus o beneficiário serão proporcionais ao tempo de contribuição; exceto se a 
invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave 
ou contagiosa. Então os proventos serão integrais. 

✓ A aposentadoria compulsória é independentemente da vontade do servidor, e com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição dos servidores que atingirem 
70 anos de idade ou os 75 anos de idade, na forma de lei complementar. 

✓ Casos especiais: para professores que comprovem exclusivamente tempo de 
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio o tempo de contribuição diminui em 5 anos; para portadores 
de deficiência, quem exerce atividade de risco e profissionais cujas atividades 
sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 
física, as condições de aposentadorias também são diferenciadas. 

✓ O provento da aposentadoria ou o valor da pensão, para os beneficiários, 
será, no máximo, igual ao valor percebido pelo servidor quando na ativa. 

✓ Na pensão por morte, o valor a ser concedido ao beneficiário do servidor falecido 
é o seguinte:  
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1) valor igual a totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do RGPS, acrescido de 70% da parcela excedente a 
este limite, caso aposentado à data do óbito; ou 
2) valor igual a totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se 
deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, 
acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do 
óbito. 
 

 
17)  O Regime Complementar de Previdência do Servidor Público é regulamentado pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998, que previu que a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios poderiam fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a 
serem concedidas pelo RPPS, o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, 
desde que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos 
servidores titulares de cargo efetivo.  

 
✓ são 3 as modalidades de planos de benefícios de entidades de previdência 

complementar: benefício definido, contribuição definida e contribuição variável. 
 

 

80 - PODERES ADMINISTRATIVOS 

1. 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. 

 

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

irrenunciáveis. 
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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. 

 

2. Abuso de Poder: ocorrerá o abuso de poder quando a autoridade administrativa 
se omitir ou quando desbordar dos limites de suas prerrogativas. 

• Remédios constitucionais para atacar o abuso de poder: 

INSTRUMENTO TEOR 

Direito de Petição, previsto 
no art. 5º, inciso XXXIV, 
alínea “a”, da CRFB 

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do 
pagamento de taxas: 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos 
ou contra ilegalidade ou abuso de poder; 

Habeas corpus, previsto no 
inciso LXVIII do art. 5 da 
CRFb 

LXVIII - 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; 

Mandato de Segurança, 
previsto no inciso LXIX do 
art. 5º da CRFB 

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger 
direito líquido e certo, não amparado por habeas 
corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou 
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 329 
451 

Possibilidade de 
Inelegibilidade, constante no 
§ 9º do art. 14 da CRFB 

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de 
inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a 
probidade administrativa, a moralidade para exercício de 
mandato considerada vida pregressa do candidato, e a 
normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do 
poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou 
emprego na administração direta ou indireta. 

Incompatibilidade com o 
decoro parlamentar, tratado 
no §1º do art. 55 da CRFB 

§ 1º - É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos 
definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas 
asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de 
vantagens indevidas. 

Competência do Tribunal de 
Contas para representar ao 
Poder competente quando 
apurar abusos, conforme 
consta no inciso XI do art. 71 
da CRFB 

XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou 
abusos apurados. 

 

Competência conferida ao 
Conselho Nacional de Justiça 
- CNJ para representar o 
Ministério Público quando 
constatar abuso de 
autoridade, conforme 
previsto no inciso IV do §4º 
do art. 103-B 

IV representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a 
administração pública ou de abuso de autoridade; 

 

 

 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  
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 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. 

 

• 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. 

• 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. 

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

• 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. 

 

• Origina-se de duas vertentes: 
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• 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. 

• 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 determinados. 

• 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. 

 

 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.  
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• Não há hierarquia no Poder Legislativo (entre parlamentares) e no Poder 
Judiciário (entre magistrados). 

• 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.  

 

• Pode haver delegação de algumas atividades, mas não todas: 
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• 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. 

•  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. 

 

• 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.  

 

• O inciso LV do art. 5º da CRFB garantiu o due process of law, com respeito ao 
contraditório e ampla defesa tanto para o processo judicial quanto para o processo 
administrativo, extirpando a possibilidade de aplicação sob a nova ordem 
constitucional do instituto da verdade sabida. 
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  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. 

 

• 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 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 

• 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. 

 

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.
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• Há polêmica sobre a compatibilidade do decreto com o ordenamento: a maior 
parte da doutrina aceita sua legitimidade, mas professores como José dos 
Santos Carvalho não vêem compatibilidade.  

 

  Poder de Polícia: por meio deste a Administração Pública privilegia o 
interesse coletivo em detrimento do privado, restringindo direitos e liberdades 
individuais, quando necessário. 

 

• De acordo com o CTN, considera-se regular o exercício do poder de polícia 
quando: 

 

 

 

• Não confunda: 
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• Atributos do Poder de Polícia: 

 

 

 

• 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 
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• 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 transferido a pessoas 
jurídicas de direito privado. 

 

• O poder de polícia é uma atividade negativa. 
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• 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 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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81 - ATOS ADMINISTRATIVOS 

1. Segundo a professora Maria Helena Diniz: “fatos jurídicos seriam os 
acontecimentos, previstos em norma de direito, em razão dos quais nascem, se 
modificam, subsistem e se extinguem as relações jurídicas” 

• Atos jurídicos em sentido amplo são aqueles que produzem os efeitos jurídicos 
desejados pelos agentes, amparados pelo ordenamento jurídico.  

• Atos jurídicos em sentido estrito são aqueles nos quais os resultados jurídicos 
decorrem da vontade do agente, mas em linha com o previamente fixado pelo 
ordenamento. 

 

• O negócio jurídico, também espécie do ato jurídico em sentido amplo, é aquele 
pelo qual são produzidas novas regras para atender, em regra, à composição de 
interesses das partes. 

 

 

 

 

2. Fatos da administração são aqueles acontecimentos praticados pela 
Administração Pública que não apresentam nenhuma repercussão no âmbito do 
Direito Administrativo. 
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3. Fato administrativo tem três interpretações: 

• Para o professor José dos Santos Carvalho Filho, é a materialização da atividade 
administrativa. 

• Para a professora Maria Sylvia, é aquele descrito em lei ou no ordenamento que, 
quando realizado, traz repercussão no campo do direito administrativo. 

• Para o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, é caracterizado como o 
silêncio ou inércia da Administração pública, do qual decorram efeitos 
jurídicos. 

 

4.  
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5.  
6. 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. 

 

7. Ato administrativo inclui apenas os atos praticados no exercício da função 
administrativa em concreto. 
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8. 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. 
 

9. É polêmico na doutrina se o silêncio pode caracterizar ou não manifestação da 
vontade da Administração Pública. 
• Para a professora Maria Sylvia o silêncio pode acarretar em manifestação da 

vontade da Administração, sobretudo quando a lei fixa que o silêncio significará 
concordância ou discordância. 

• Para o professor José dos Santos Carvalho Filho, o silêncio administrativo não é 
manifestação formal de vontade, mas que configura fato jurídico 
administrativo, acarretando, por conseguinte, a produção de efeitos jurídicos. 

• O professor Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que o silêncio não é ato 
jurídico e sim fato jurídico. 

• Raimundo Márcio Ribeiro Lima considera silêncio administrativo como espécie 
de inatividade administrativa em sentido amplo, aquele decorrente da 
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inatividade formal da Administração Pública, quer dizer, por conta da 
inobservância de um dever legal de prestar/controlar/regulamentar. 

 

10. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello crava 120 dias como o prazo razoável 
para manifestação por parte da Administração, mas cabe ao Poder Judiciário 
avaliar a razoabilidade do prazo. 

11.  

• O silêncio eloquente é incompatível com o Direito Público. 

 

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

13. 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. 
 

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

15. Exequibilidade: a disponibilidade que a Administração tem para executar um ato 
em sua inteireza. 
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16.  
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17.  

• 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.  
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18.     

 
 
• Uma das espécies de abuso de poder é o desvio de finalidade. 

 

19.  
 
• Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada 

senão quando a lei expressamente exigir. 
• Em respeito ao paralelismo das formas, a mesma forma utilizada para a 

produção do ato deve ser aquela utilizada para sua modificação ou revogação. 
• 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. 
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20.  
 
 

21. Não é lícita ao administrador público a utilização de fundamentos genéricos e 
indefinidos para indicar o motivo do ato administrativo. 
 

22. Segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, o fundamento exteriorizado para 
a tomada de decisão ou para a prática de uma ação ou omissão vincula-se à 
validade do ato administrativo vinculado ou mesmo discricionário. 
• Portanto, existindo a exteriorização do motivo como o determinante a justificar 

a realização do ato administrativo, caso fique comprovado não ter este ocorrido 
ou não representar a realidade, o ato será ilegal. 
 

23. O objeto é o efeito jurídico imediato que se busca atingir com o ato administrativo. 
• Para a professora Maria Sylvia: 
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• O objeto jurídico pode ser: 
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•  
 

24. 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. 
 

25. 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. 
 
 

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

 
 

27. Presunção de Legitimidade: o ato foi produzido de acordo com o ordenamento 
jurídico. 
 

28. Presunção de Veracidade: O conteúdo do ato é verdadeiro e de fé pública. 
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29. Para a professora Maria Sylvia são estes os fundamentos utilizados pelos 
administrativistas para justificar o atributo da presunção da legitimidade: 

 

30. A professora também apresenta 3 decorrências da presunção de veracidade: 
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31. Autoexecutoriedade: o ato administrativo pode ser executado de ofício e 
imediatamente pela Administração Pública sem necessidade de autorização do 
Poder Judiciário.Esse atributo garante a celeridade e a eficiência na atuação 
administrativa para atingir a finalidade pública. Só está presente quando 
autorizada por lei. 

 

32. Tipicidade: Os atos administrativos devem decorrer de tipos previamente 
definidos em lei a serem utilizados para se atingir a determinada finalidade 
pública. Deriva do princípio da legalidade e juridicidade. 
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33. Imperatividade: Decorre do Poder de Império do Estado de, por meio de atos 
unilaterais, como os administrativos, impor aos particulares o cumprimento de 
determinada ação ou de impor a eles obrigações ou restrições. 

 

34.  A classificação dos Atos Administrativos, segundo Hely Lopes Meirelles: 
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35.  Agrupamento dos Atos Administrativos em Espécie: 
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36.  
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• Cassação: A Adm. Pública retira a juridicidade e produção dos efeitos porque 
deixaram de ser atendidos os requisitos necessários para sua manutenção. 

• Caducidade: a Adm. Pública retira a juridicidade e produção dos efeitos do ato 
anterior porque sobreveio norma jurídica que o torna incompatível com a nova 
disciplina jurídica. 

• Contraposição: a Adm. Pública expede novo ato em sentido contrário ao 
anterior. 
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• 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. 
 

37. Vícios quanto à competência do ato administrativo: será viciado o ato praticado 
por autoridade incompetente ou incapaz. 

   

 
 

38. Vícios quanto à forma: será viciado o ato praticado sem a forma prevista em lei 
ou por cuja forma pela qual foi expedida não se atinge a finalidade pretendida. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 364 
451 

39. Vícios quanto à finalidade do ato administrativo: será viciado o ato praticado 
com o desvio de finalidade (espécie do gênero abuso de poder), ou seja, ato que 
não vise ao interesse público. 
 

40. Vícios quanto ao motivo do ato administrativo: será viciado o ato praticado com 
o motivo inexistente ou ainda em que ocorra falsidade. 
 

41. Vícios quanto ao objeto do ato administrativo: será viciado o ato praticado com 
objeto ilícito, impossível, imoral ou indeterminado. 
 

42. Atos nulos são aqueles que possuem vício insanável, ou seja, não podem ser 
convalidados. 
 

43. Atos anuláveis são aqueles que apresentam vício, mas que este poderá ser 
convalidado. 
 

44. A convalidação (também denominada saneamento) é o ato pelo qual a 
Administração Pública ou, excepcionalmente, o administrado regulariza 
determinado vício existente em um ato administrativo com efeitos retroativos à 
data em que praticado (ex tunc). 
 

45. Somente podem ser convalidados atos com vícios nos elementos forma e 
competência, e essa convalidação só se aplica se a forma não for essencial e a 
competência não for exclusiva ou em razão da matéria. 
 

46. Para o professor José dos Santos Carvalho Filho: 
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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, 
 

47. 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. 

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

 

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

49. Extinção de Ato Ineficaz: O ato administrativo ineficaz poderá ser extinto por sua 
mera retirada (se for por mérito – conveniência e oportunidade - pode ser 
englobado na revogação; se for por incompatibilidade com a lei pode ser 
englobado na anulação). 

• Poderá ser extinto também o ato ineficaz quando houver a recusa do beneficiário 
e o ato dependia da concordância dele para sua produção dos efeitos. 
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82 - INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE 
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INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE... 

José dos Santos Carvalho Filho 

... 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. 

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 requisição, a servidão 
administrativa, a desapropriação e o 
parcelamento e edificação compulsórios.   

Segundo Hely Lopes Meireles 

... todo ato do Poder Público que, fundado em 
lei, compulsoriamente retira ou restringe 
direitos dominiais privados ou sujeita o uso 
de bens particulares a uma destinação de 
interesse público. 

 

5. 

Terminologias associadas aos tipos de ingerência do Estado na propriedade 
privada 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 368 
451 

Necessidade Pública: Trata-se de um tipo de desapropriação em que 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. 

Utilidade Pública: Também é um tipo de desapropriação na qual o Estado, para atender 
situações de interesse da coletividade, tem de adquirir o domínio e o uso de bens de 
outrem (Decreto-Lei n. 3.365/41, art. 5º).  

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 às benfeitorias, serão sempre indenizadas as necessárias, 
feitas após a desapropriação, e as úteis, se realizadas com autorização do expropriante.  
Indenização prévia: significa que o expropriante deverá pagar ou depositar o preço 
antes de entrar na posse do imóvel. 
Indenização em dinheiro: o expropriante há de pagar o expropriado em moeda 
corrente (art. 5º, XXIV, CRFB), salvo exceção constitucional que permite o pagamento 
em títulos especiais da dívida pública (para os imóveis urbanos que não atendam ao 
Plano Diretor Municipal – art. 182, parágrafo 4º, CRFB) e da dívida agrária (para os 
imóveis rurais desapropriados para fins de reforma agrária - art. 184, CRFB). 
Via Administrativo (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. 

 

6. 
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7. Dizendo 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.  

8. 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).  

 

9.   

Elementos indutores do cumprimento da função social da propriedade 
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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 
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” 

 

10.  O controle do cumprimento da função social dos imóveis da cidade é de 
responsabilidade da Prefeitura. Cabe a ela identificar, monitorar e aplicar as devidas 
sanções aos proprietários dos imóveis ociosos, a partir das determinações legais da 
Constituição Federal, do Estatuto da Cidade, do Plano Diretor Estratégico, das leis e 
decretos específicos e demais regulamentações. 
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11. 

 

12. 
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13. 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.  

14. 

CARACTERÍSTICAS DA SERVIDÃO ADMINISTRATIVA, SEGUNDO A DOUTRINA DO PROF. CARVALHO 

FILHO: 

Fundamentos 

O fundamento geral da servidão administrativa é o mesmo que 
justifica a intervenção do Estado na propriedade: de um lado, a 
supremacia do interesse público sobre o interesse privado e, de 
outro, a função social da propriedade, marcada nos arts. 5º, XXIII, e 
170, III, da CRFB. O sacrifício da 
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propriedade cede lugar ao interesse público que inspira a atuação 
interventiva do Estado. 

Objeto 

A servidão administrativa incide sobre a propriedade imóvel, como 
acertadamente entendem diversos estudiosos. Cabe ressaltar que há 
autores, porém, que sustentam que a servidão pode incidir também 
sobre bens móveis. Advoga-se, ainda, tese mais ampla – a de que 
pode ser instituída sobre imóveis, móveis e até serviços. 

Formas de 
Instituição 

Primeira forma: decorre de acordo entre o proprietário e o Poder 
Público. Depois de declarar a necessidade pública de instituir a 
servidão, o Estado consegue o assentimento do proprietário para 
usar a propriedade deste com o fim já especificado no decreto do 
Chefe do Executivo, no qual foi declarada a referida necessidade. 
Nesse caso, as partes devem celebrar acordo formal por escritura 
pública, para fins de subsequente registro do direito real. 

Segunda forma: através de sentença judicial. Não tendo havido 
acordo entre as partes, o Poder Público promove ação contra o 
proprietário, demonstrando ao juiz a existência do decreto 
específico, indicativo da declaração de utilidade pública. O 
procedimento, nessa hipótese, é idêntico 

ao adotado para a desapropriação. 

Extinção 

Primeira forma de extinção: é a relativa ao fato que consiste no 
desaparecimento da coisa gravada. Desaparecendo o bem gravado, 
desaparece o próprio objeto da servidão, e esta se extingue 
naturalmente. 

Segunda forma de extinção: se o bem gravado for incorporado ao 
patrimônio da pessoa em favor da qual foi instituída. Aqui 
desaparece a relação bilateral que caracteriza o instituto. E, como 
ninguém pode impor servidão sobre seus próprios bens, o efeito é a 
extinção do direito real. 

Terceira forma de extinção: é a da situação administrativa pela qual 
fica patenteado o desinteresse do Estado em continuar utilizando 
parte do domínio alheio. Ocorre como que o fenômeno da 
desafetação, ou seja, cessa o interesse público que havia inspirado a 
servidão administrativa. A extinção da servidão, no caso, é o efeito 
natural do desinteresse público superveniente: se não há interesse 
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público no uso de bem de terceiro, desaparece o suporte jurídico 
para a prossecução do direito real. Em outras palavras: o direito real 
fica sem objeto. 

Indenização 

A servidão administrativa encerra apenas o uso da propriedade 
alheia para possibilitar a execução de serviços públicos. Não enseja a 
perda da propriedade, como é o caso da desapropriação. Aqui, a 
indenização deve corresponder ao valor do bem cuja propriedade foi 
suprimida e transferida ao Poder Público. Como na servidão 
administrativa somente há o uso de parte da propriedade, o sistema 
indenizatório terá delineamento jurídico diverso. A regra reside em 
que a servidão administrativa não rende ensejo à indenização se o 
uso pelo Poder Público não provoca prejuízo ao proprietário. 

15. 

 

16.  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. 

17. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 375 
451 

CARACTERÍSTICAS DA REQUISIÇÃO, SEGUNDO A DOUTRINA DO PROF. CARVALHO FILHO: 
O fundamento genérico das requisições é o mesmo das servidões administrativas: o 
art. 5º, XXIII, e o art. 170, III, da CRFB. Ambos qualificam a propriedade como direito 
condicionado ao atendimento da função social. Além desse fundamento, a Constituição 
trouxe à tona dispositivo específico para as requisições. Dispõe o art. 5º, XXV, da CF: 
“no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de 
propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver 
dano”. 
O objeto das requisições é bem amplo: abrange bens móveis, imóveis e serviços 
particulares. A finalidade é sempre a de preservar a sociedade contra situações de 
perigo público iminente. 
Verificada a situação de perigo público iminente, a requisição pode ser de imediato 
decretada. Significa, pois, que o ato administrativo que a formaliza é autoexecutório e 
não depende, em consequência, de qualquer decisão do Judiciário. É esse ato 
administrativo, portanto, que institui a atuação interventiva sob a modalidade de 
requisição. 
A extinção da requisição se dará tão logo desapareça a situação de perigo público 
iminente. Por essa razão, a requisição é de natureza transitória, sabido que aquela 
situação não perdurará eternamente. 
A indenização pelo uso dos bens e serviços alcançados pela requisição é condicionada: 
o proprietário somente fará jus à indenização se a atividade estatal lhe tiver provocado 
danos. Inexistindo danos, nenhuma indenização será devida. O princípio neste caso é o 
mesmo aplicável às servidões administrativas. Não obstante, deve ficar claro que a 
indenização, caso devida, será sempre a posteriori, ou ulterior, como consigna a 
Constituição. E a regra é explicável pela situação de urgência que gera a requisição, 
urgência naturalmente incompatível com o processo moroso de apuração prévia do 
quantum indenizatório. Assim como ocorre com a servidão administrativa, consuma-
se em cinco anos a prescrição da pretensão do proprietário para postular indenização 
(se for o caso) em face da pessoa responsável pela requisição, contado o prazo a partir 
do momento em que se inicia o efetivo uso do bem pelo Poder Público. A requisição, tal 
como sucede com a servidão, reflete restrição decorrente de ato do Poder Público, e é 
exatamente ela que rende ensejo ao pedido indenizatório, em havendo a ocorrência de 
prejuízos. 
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18. 

 

 

19. 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 
públicos.  

20. 

CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA, SEGUNDO A DOUTRINA DO PROF. CARVALHO 

FILHO: 

Fundamentos 

Como o instituto demonstra hipótese de atendimento à função 
social, no caso exercida pelo Poder Público em atividade de interesse 
coletivo, tem-se como fundamentos os mesmos arts. 5º, XXIII, e 170, 
III, da CRFB. Apesar da lacuna normativa sobre o instituto, podemos 
considerar como fundamento específico da ocupação temporária o 
art. 36 do Decreto-lei nº 3.365/1941, que, como mencionamos 
acima, trata da desapropriação por utilidade pública. Dispõe esse 
artigo: “É permitida a ocupação temporária, que será indenizada, 
afinal, por ação própria, de terrenos não edificados, vizinhos às 
obras e necessários à sua realização.” 

Objeto 
A ocupação temporária é instituto típico de utilização da 
propriedade imóvel, porque seu objetivo é o de permitir que o Poder 
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Público deixe alocados, em algum terreno desocupado, máquinas, 
equipamentos, barracões de operários, por pequeno espaço de 
tempo. 

Formas de 
Instituição 

Alguns estudiosos não se referem ao aspecto formal desse tipo de 
intervenção. Para alguns autores, na ocupação há 
autoexecutoriedade da decisão administrativa de utilizar a 
propriedade alheia. Para outros, é imprescindível o ato instituidor, 
considerando-se que, se o proprietário consente no uso, ou se 
dispensa retribuição, o caso 

não seria de ocupação temporária. 

Extinção 

Se a ocupação visa à consecução de obras e serviços públicos, segue-
se que a propriedade deve ser desocupada tão logo esteja concluída 
a atividade pública. Prevalece, pois, o princípio de que, extinta a 
causa, extingue-se o efeito. Se o Poder Público, porém, extrapolar os 
limites legais de ocupação, sua conduta será abusiva e suscetível de 
invalidação na via judicial. 

Modalidades e 
Indenização 

Primeira modalidade: é a ocupação temporária para obras públicas 
vinculadas ao processo de desapropriação, estando prevista no 
citado art. 36 da lei expropriatória.  

Segunda modalidade: é a ocupação temporária para as demais obras 
e para os serviços públicos em geral, sem qualquer vínculo com o 
processo de desapropriação executado pelo Estado. 

Em ambos os casos, diga-se por oportuno, presente está o núcleo 
central do instituto, qual seja, a utilização transitória de bem imóvel 
privado pelo Estado para a consecução de uma finalidade pública. A 
questão da indenização, em nosso entender, deve levar em conta 
essas duas modalidades. 

A primeira delas implica o dever do Estado de indenizar o 
proprietário pelo uso do imóvel. O referido dispositivo da lei 
expropriatória estabelece 

que a ocupação “será indenizada, afinal”. Nota-se aqui que a 
utilização estatal se consuma por período de tempo mais extenso, 
gerando, em consequência, o dever indenizatório. 
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Na ocupação desvinculada da desapropriação, a regra é a mesma que 
vale para a servidão administrativa, ou seja, em princípio não haverá 
indenização, mas esta será devida se o uso acarretar comprovado 
prejuízo ao proprietário. Por isso é que os casos que citamos, de 
obras em estradas e de serviços eleitorais, não rendem, como regra, 
ensejo a qualquer indenização. 

Em qualquer caso, contudo, ocorre em cinco anos a prescrição da 
pretensão para que o proprietário postule indenização pelos 
prejuízos decorrentes da ocupação temporária, que, tanto como a 
servidão administrativa e a requisição, se caracteriza como restrição 
à propriedade. É o fato em si da ocupação que constitui o termo 
inicial da contagem do referido prazo prescricional. 

 

21. 
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22.  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.  

23.  

Características das Limitações Administrativas, segundo a doutrina do Prof. Carvalho 
Filho: 
Fundamentos A propriedade deve atender a sua função social, dando 

prevalência ao interesse público sobre os interesses particulares. 
É de invocar-se novamente os arts. 5º, XXIII, e 170, III, da CRFB. 
Em relação, porém, às limitações administrativas, é de toda a 
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oportunidade invocar outro fundamento, normalmente apontado 
pelos estudiosos: o exercício do poder de polícia. 

Indenização Sendo imposições de ordem geral, as limitações administrativas 
não rendem ensejo à indenização em favor dos proprietários. 

 

24. 

 

25. 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. 

26.  

CARACTERÍSTICAS DO TOMBAMENTO, SEGUNDO A DOUTRINA DO PROF. CARVALHO FILHO: 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 381 
451 

Fundamentos 

O tombamento tem por fundamento a necessidade de adequar o 
domínio privado às necessidades de interesse público. Mais uma vez se 
pode encontrar de modo notório o princípio de que o interesse público 
deve prevalecer sobre os interesses dos particulares. É por esse motivo 
que, ainda em relação ao presente instituto, podem ser invocados os 
arts. 5º, XXIII, e 170, III, da CRFB, os quais, como já visto, garantem o 
direito de propriedade, desde que esta atenda à função social. 

Objeto 

O tombamento incide sobre bens móveis e imóveis. Esse objeto consta 
do art. 1º do Decreto-lei nº 25/1937, que, ao definir patrimônio 
histórico e artístico nacional, considera-o composto de bens móveis e 
imóveis existentes no país. 

Formas de 
Instituição 

O tombamento é sempre resultante de vontade expressa do Poder 
Público, manifestada por ato administrativo do Executivo. 

Desfazimento 

Embora não seja comum, é possível que, depois do tombamento, o 
Poder Público, de ofício ou em razão de solicitação do proprietário ou 
de outro interessado, julgue ter desaparecido o fundamento que deu 
suporte ao ato. Reconhecida a ausência do fundamento, desaparece o 
motivo para a restrição ao uso da propriedade. Ocorrendo semelhante 
hipótese, o efeito há de ser o de desfazimento do ato, promovendo-se o 
cancelamento do ato de inscrição, fato também denominado por alguns 
de destombamento. 

Espécies 

Tombamento voluntário: quando o proprietário consente no 
tombamento, seja por meio de pedido que ele mesmo formula ao Poder 
Público, seja concordando voluntariamente com a proposta de 
tombamento que lhe é dirigida pelo Poder Público. 

Tombamento compulsório: ocorre quando o Poder Público realiza a 
inscrição do bem como tombado, mesmo diante da resistência e do 
inconformismo do proprietário. 

O tombamento é provisório enquanto está em curso o processo 
administrativo instaurado pela notificação do Poder Público, e 
definitivo quando, depois de concluído o processo, o Poder Público 
procede à inscrição do bem como tombado, no respectivo registro de 
tombamento. 
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27. 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.  

28. 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. 

29.  

IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE, SEGUNDO A DOUTRINA DO PROF. CARVALHO FILHO: 

Pressupostos 

Dois são os pressupostos que permitem ao expropriante a imissão 
provisória na posse: o primeiro é que seja declarada a urgência, e o 
segundo, que seja depositado valor de acordo com o que a lei 
estabelecer. 

Urgência 

Em primeiro lugar, os fatores administrativos que geram a 
caracterização da urgência quanto à imissão na posse se configuram 
como privativos do 

expropriante, que é, como sabido, o gestor dos interesses públicos. É a 
ele, exclusivamente, que compete essa avaliação. Outro aspecto é que 
a lei fixa o prazo de 120 dias, a partir da alegação da urgência, para que 
o expropriante requeira ao juiz a imissão na posse (art. 15, § 2º, do 
Decreto-lei nº 3.365/1941); se não o fizer nesse prazo, o juiz não mais 
deferirá a imissão. A urgência normalmente é declarada no próprio 
decreto expropriatório, mas pode sê-lo após esse ato, inclusive quando 
já em curso a ação de desapropriação. Importante é que, se for 
declarada e o expropriante não requerer a imissão, impossível lhe será 
renovar a alegação. 

Depósito 
Prévio 

Além da urgência, constitui também pressuposto da imissão 
provisória na posse o depósito arbitrado pelo juiz após instrução 
sumária processada inicialmente. 
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Levantamento 
Parcial do 
Depósito 

Embora o depósito judicial efetuado pelo expropriante no caso de 
imissão liminar na posse tenha caráter provisório, o expropriado 
sofreria grande injustiça se, além de ter perdido a posse do bem, ainda 
tivesse que aguardar o desfecho do processo para receber a 
indenização. Para enfrentar essa situação, a lei admite que o 
expropriado requeira ao juiz o levantamento parcial do depósito 
prévio feito pelo expropriante, equivalente a até 80% da importância 
depositada (art. 33, § 2º, Decreto-lei nº 3.365). O direito ao 
levantamento independe da concordância do expropriado quanto ao 
valor oferecido ou depositado. Assim, pode exercer seu direito sem 
prejuízo de sua discordância quanto àqueles valores e sem que haja 
repercussão sobre a marcha normal do processo, prosseguindo este 
normalmente até a prolação da sentença definidora da indenização 
definitiva. 

 

30. 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. 

 

 

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA 

Fundamentos 

Constitui fundamento da desapropriação indireta o art. 35 
do Decreto-lei nº 3.365/1941, que dispõe: “Os bens 
expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, 
não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada 
em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer 
ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.” 

Proteção possessória 

A desapropriação indireta somente se consuma quando o 
bem se incorpora definitivamente ao patrimônio público. É 
a incorporação que ocasiona a transferência da 
propriedade para o Poder Público. Veja-se, porém, que o 
citado art. 35 se referiu à incorporação, situação que, como 
vimos, retrata verdadeiro fato consumado. Esse fato, 
porém, não tem qualquer relação com a situação jurídica da 
posse. Esta deve ser inteiramente garantida ao 
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proprietário, porque a ameaça à posse é situação que 
antecede à incorporação patrimonial prevista na lei. 

Ação do expropriado 

A lei expropriatória deixou claro que a desapropriação 
indireta provoca 

o efeito de permitir ao expropriado postular perdas e 
danos. O pedido a ser formulado, portanto, pelo 
prejudicado é o de indenização pelos prejuízos que lhe 
causou a perda da propriedade. Trata-se, desse modo, de 
ação que deve seguir o procedimento comum, ordinário ou 
sumário conforme a hipótese. 

 

31. 

 

32. Dispõe o 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, 
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ou não for utilizada em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado direito de 
preferência, pelo preço atual da coisa.” 

33. 

RETROCESSÃO 

Natureza jurídica 

Há controvérsia sobre a natureza da retrocessão. Para 
alguns especialistas, a retrocessão constitui um direito real, 
oponível erga omnes, ao passo que para outros tem 
natureza de direito pessoal, cabendo ao ex-proprietário 
apenas o direito à indenização pelos prejuízos causados 
pelo expropriante. 

Aspectos especiais 

Tredestinação: significa destinação desconforme com o 
plano inicialmente previsto. A retrocessão se relaciona com 
a tredestinação ilícita, qual seja, aquela pela qual o Estado, 
desistindo dos fins da desapropriação, transfere a terceiro 
o bem desapropriado ou pratica desvio de finalidade, 
permitindo que alguém se beneficie de sua utilização. Esses 
aspectos denotam realmente a desistência da 
desapropriação. 

Demora na Utilização do Bem: há algumas controvérsias 
sobre a questão da não utilização do bem pelo 
expropriante. Segundo alguns, se o Poder Público não 
utilizasse o bem no prazo de cinco anos, presumir-se-ia ter 
havido a desistência, gerando para o ex-proprietário, em 
consequência, o direito à retrocessão. O prazo nesse caso 
seria adotado de forma analógica ao que dispõe o art. 10 da 
lei geral, pelo qual se consuma a caducidade do decreto 
expropriatório se a desapropriação não for efetivada em 
cinco anos. 

Outro entendimento é o de que inexiste essa presunção de 
desistência, já que a lei nada estabelece a respeito de prazo 
para a implementação do fim expropriatório. 

Prescrição: Sendo direito de natureza pessoal, a prescrição 
da ação respectiva deve consumar-se no prazo de cinco 
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anos, como estabelece o Decreto nº 20.910/1932, que 
consignou a prescrição quinquenal a favor do Estado. 

Alienação por Acordo: é possível que, antes da ação judicial, 
o Poder Público e o proprietário cheguem a acordo quanto 
ao preço do bem sobre o qual aquele tem interesse. Nesse 
caso, as partes celebram verdadeiro contrato de compra e 
venda, muito embora denominado por muitos de 
desapropriação amigável. Se a alienação do bem se tiver 
consumado através desse negócio jurídico bilateral e 
amigável, não tem o particular direito à indenização no caso 
de o Poder Público ter destinado o bem a fim diverso do que 
pretendia. O acordo, na hipótese, supre o caráter de 
coercitividade que reveste a desapropriação, prevalecendo 
a natureza negocial e livre do contrato. 

 

34. Diz o art. 5º, XXIV, da CF: a indenização tem que ser prévia, justa e em dinheiro. 
Indenização prévia significa que deve ser ultimada antes da consumação da transferência 
do bem. Na prática, o pagamento da indenização e a transferência do bem se dão, como 
vimos, no mesmo momento. Já a indenização justa, segundo Celso Antônio Bandeira de 
Mello, “é aquela que corresponde real e efetivamente ao valor do bem expropriado, ou 
seja, aquela cuja importância deixe o expropriado absolutamente indene, sem prejuízo 
algum em seu patrimônio”. 

35. Juros moratórios são aqueles devidos pelo expropriante em decorrência da demora 
no pagamento da indenização; 

36. Juros compensatórios são aqueles devidos pelo expropriante a título de compensação 
pela ocorrência da imissão provisória e antecipada na posse do bem. No campo civilista, 
são os frutos do capital empregado. A compensação funda-se no fato de que a imissão na 
posse a acarreta. É viável a cumulatividade dos juros moratórios e compensatórios.  

37. Segundo o STJ: “A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações 
expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei”. 
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83 - LICITAÇÕES 

1. A CRFB, em seu art. 37, foi a primeira constituição brasileira que expressamente 
passou a exigir, como regra, que qualquer contratação de obra, de serviço, de 
compra ou para alienação realizada pela Administração Pública fosse precedida 
por um processo denominado licitação pública.  
 

2. 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. 
 

3. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e 
contratação. 
 

4. 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 CRFB. O procedimento licitatório próprio das 
Empresas Estatais que foi fixado pela Lei nº 13.303, de 2016 (Lei das 
Estatais). 
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5. 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. 
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6. Outro princípio da Licitação é o do formalismo moderado: 
 

7. 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.” 

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

 

9. 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.  
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10. 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 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. 

 

DEFINIÇÕES TRAZIDAS PELA LEI GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: 

Adimplemento da 
obrigação: 

considera-se como adimplemento da obrigação 
contratual a prestação do serviço, a realização da obra, a 
entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer 
outro evento contratual a cuja ocorrência esteja 
vinculada a emissão de documento de cobrança 

Administração: 
órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 
Administração Pública opera e atua concretamente 

Administração Pública: 

a administração direta e indireta da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo 
inclusive as entidades com personalidade jurídica de 
direito privado sob controle do poder público e das 
fundações por ele instituídas ou mantidas 

Alienação: toda transferência de domínio de bens a terceiros 

Compra: 
toda aquisição remunerada de bens para fornecimento 
de uma só vez ou parceladamente 

Comissão: 

comissão, permanente ou especial, criada pela 
Administração com a função de receber, examinar e 
julgar todos os documentos e procedimentos relativos às 
licitações e ao cadastramento de licitantes 
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Contratante: 
é o órgão ou entidade signatária do instrumento 
contratual 

Contratado: 
a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a 
Administração Pública 

Execução direta: 
a que é feita pelos órgãos e entidades da Administração, 
pelos próprios meios 

Execução indireta: 

a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob 
qualquer dos seguintes regimes:    

 

a) empreitada por preço global 

b) empreitada por preço unitário  

c) empreitada integral 

d) tarefa  

Imprensa Oficial: 

veículo oficial de divulgação da Administração Pública, 
sendo para a União o Diário Oficial da União, e, para os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, o que for 
definido nas respectivas leis 

Notória Especialização: 

possuinotória especialização o profissional ou a empresa 
cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente 
de desempenho anterior, estudos, experiência, 
publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica 
ou outros requisitos relacionados com suas atividades, 
permita inferir que o seu trabalho é essencial e 
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do 
objeto do contrato 

Obra: 
toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou 
ampliação, realizada por execução direta ou indireta 

Obras, serviços e 
compras de grande vulto: 

aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 vezes o 
limite para realização de licitação pela modalidade 
concorrência 
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Produtos manufaturados 
nacionais: 

produtos manufaturados, produzidos no território 
nacional de acordo com o processo produtivo básico ou 
com as regras de origem estabelecidas pelo Poder 
Executivo federal 

Produtos para pesquisa e 
desenvolvimento: 

bens, insumos, serviços e obras necessários para 
atividade de pesquisa científica e tecnológica, 
desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, 
discriminados em projeto de pesquisa aprovado pela 
instituição contratante 

Projeto Básico: 

conjunto de elementos necessários e suficientes, com 
nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou 
serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da 
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental 
do empreendimento, e que possibilite a avaliação do 
custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de 
execução. 

Projeto Executivo: 

o conjunto dos elementos necessários e suficientes à 
execução completa da obra, de acordo com as normas 
pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
– ABNT 

Seguro-Garantia: 
o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações 
assumidas por empresas em licitações e contratos 

Serviço: 

toda atividade destinada a obter determinada utilidade 
de interesse para a Administração, tais como: demolição, 
conserto, instalação, montagem, operação, conservação, 
reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação 
de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-
profissionais 

Serviços nacionais: 
serviços prestados no País, nas condições estabelecidas 
pelo Poder Executivo federal 
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Sistemas de tecnologia de 
informação e 
comunicação 
estratégicos: 

bens e serviços de tecnologia da informação e 
comunicação cuja descontinuidade provoque dano 
significativo à administração pública e que envolvam 
pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados às 
informações críticas: disponibilidade; confiabilidade; 
segurança; e confidencialidade. 

 

11. Margens de preferência: A Lei Geral de Licitações e Contratos prevê 
expressamente que nos processos de licitação podem ser definidas pelo Poder 
Executivo federal margens de preferência por produto, serviço, grupo de 
produtos ou grupo de serviços, não podendo a soma delas ultrapassar o montante 
de 25% sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros, 
para: 

produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas 
brasileiras 

bens e serviços 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 

 

12. Deve ser divulgada na internet anualmente (a cada exercício financeiro) a 
relação de favorecidas com as margens de preferências, com indicação do 
volume de recursos destinados a cada uma delas.  

 

13. Todos os participantes de licitação têm direito público subjetivo à fiel 
observância do pertinente procedimento por ela estabelecido, podendo 
qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de 
modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

 

14. A licitação é ato administrativo formal. 
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REQUISITOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS: 

haver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame 
dos interessados em participar do processo licitatório 

existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os 
seus custos unitários 

haver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações 
decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, 
de acordo com o respectivo cronograma 

o produto esperado pela licitação deve estar contemplado nas metas estabelecidas no 
Plano Plurianual de que trata o art. 165 da CRFB, quando for o caso 
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15. Agentes vedados de participar: Não podem participar na execução de obra ou 
serviço ou, ainda, no fornecimento de bens a eles necessários, direta ou 
indiretamente: 
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REGIMES DE EXECUÇÃO INDIRETA DE OBRAS E SERVIÇOS: 
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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 

 

 

16.  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. 
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17. As compras devem observar: 

 

 

18.  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro 
geral em razão de incompatibilidade com o preço vigente no mercado. 
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19. 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. 

 

20. 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 

 

 

 

21.  

DEFINIÇÕES DO DECRETO Nº 7.892, DE 2013, QUE REGULAMENTA O SISTEMA DE REGISTRO DE 

PREÇOS NO ÂMBITO DO GOVERNO FEDERAL: 

ata de registro de 
preços 

documento vinculativo, obrigacional, com característica de 
compromisso para futura contratação, em que se registram os 
preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem 
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento 
convocatório e propostas apresentadas 
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compra nacional 

compra ou contratação de bens e serviços, em que o órgão 
gerenciador conduz os procedimentos para registro de preços 
destinado à execução descentralizada de programa ou projeto 
federal, mediante prévia indicação da demanda pelos entes 
federados beneficiados 

órgão 
gerenciador 

órgão ou entidade da administração pública federal responsável 
pela condução do conjunto de procedimentos para registro de 
preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele 
decorrente 

órgão 
participante 

órgão ou entidade da administração pública que participa dos 
procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a 
ata de registro de preços 

órgão não 
participante 

órgão ou entidade da administração pública que, não tendo 
participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os 
requisitos da lei, faz adesão à ata de registro de preços 

órgão 
participante de 
compra nacional 

órgão ou entidade da administração pública que, em razão de 
participação em programa ou projeto federal, é contemplado no 
registro de preços independente de manifestação formal 

 

22. 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. 

 

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

 

24. 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. 
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25. 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. 

 

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

 

27. Compete ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços optar pela 
aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que: 

 

 

 

28. As aquisições ou contratações adicionais por adesão não podem exceder, por 
órgão ou entidade, a 50% dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ARP para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 

   

29. Na hipótese de compra nacional, as aquisições ou contratações adicionais 
por adesão não podem exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos 
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quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ARP 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

30.   

 

31.  

 

 

32. A alienação de bens imóveis da Administração Pública é subordinada à: 
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33. A alienação de bens móveis da Administração Pública é subordinada à: 

 

 

 

 

34. 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. 
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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 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 
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objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado 

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

 

 

 

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

 

 

37. 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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38. 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. 
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39. 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. 

 

 

40. 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).  

 

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

 

42. 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.    



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 408 
451 

 

 

43. Prazos mínimos entre a divulgação do instrumento convocatório e o recebimento 
das propostas ou a realização do evento:  
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44. A Administração deve julgar e responder à impugnação em até 3 dias úteis. 

 

45. Quando se tratar de procedimento licitatório de âmbito internacional, o edital deve 
ser ajustado às diretrizes da política monetária e do comércio exterior, bem como 
atender às exigências dos órgãos competentes. 

 

46.  Fases do Procedimento e Julgamento: 
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47. SICAF: A Lei Geral de Licitações e Contratos fixou que os órgãos e entidades da 
Administração Pública que realizarem frequentemente licitações devem manter 
registros cadastrais para efeito de habilitação, na forma regulamentar, válidos 
por, no máximo, 1 ano. 
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48. 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. 

 

49. 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. 
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50. Permanecendo o empate, deve ser realizado sorteio. 
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51. 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. 

 

52. 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. 

 

53. 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. 

 

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

 
 

55. 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. 

 

56. 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. 
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CRIMES E PENAS NA LEI Nº 8.666, DE 1993: 

Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada 
para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato 
dela decorrente: 

 

a) elevando arbitrariamente os preços; 

b) vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada 
ou deteriorada; 

c) entregando uma mercadoria por outra; 

d) alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria 
fornecida; 

e) tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a 
proposta ou a execução do contrato: 

detenção, de 3 a 6 
anos, e multa 

Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, 
ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou 
à inexigibilidade: 

Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente 
concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da 
dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o 
Poder Público. 

detenção, de 3 a 5 
anos, e multa 

Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violência, grave 
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo: 

Na mesma pena incorre quem se abstém ou desiste de licitar, em 
razão da vantagem oferecida. 

detenção, de 2 a 4 
anos, e multa, além 
da pena 
correspondente à 
violência 

Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer 
outro expediente, o caráter competitivo do procedimento 
licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, 
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação: 

detenção, de 2 a 4 
anos, e multa 
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Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou 
vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do 
adjudicatário, durante a execução dos contratos celebrados com 
o Poder Público, sem autorização em lei, no ato convocatório da 
licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, 
pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua 
exigibilidade, observado o disposto no art. 121 da Lei nº 8.666, 
de 1993: 

Na mesma pena incorre o contratado que, tendo 
comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, 
obtém vantagem indevida ou se beneficia, injustamente, das 
modificações ou prorrogações contratuais. 

detenção, de 2 a 4 
anos, e multa 

Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento 
licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo: 

detenção, de 2 a 3 
anos, e multa 

Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 
Administração, dando causa à instauração de licitação ou à 
celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo 
Poder Judiciário: 

detenção, de 6 
meses a 2 anos, e 
multa 

Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de 
procedimento licitatório: 

detenção, de 6 
meses a 2 anos, e 
multa 

Admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou 
profissional declarado inidôneo 

Na mesma pena incorre aquele que, declarado inidôneo, venha a 
licitar ou a contratar com a Administração. 

detenção, de 6 
meses a 2 anos, e 
multa 

Obstar, impedir ou dificultar, injustamente, a inscrição de 
qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover 
indevidamente a alteração, suspensão ou cancelamento de 
registro do inscrito: 

detenção, de 6 
meses a 2 anos, e 
multa 
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RECURSOS ADMINISTRATIVOS EM SENTIDO AMPLO: 

prazo de 10 dias úteis da 
intimação do ato na imprensa 
oficial para: 

pedido de reconsideração de decisão de Ministro de 
Estado ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o 
caso, na hipótese de declaração de inidoneidade 

prazo de 5 dias úteis a contar da 
intimação do ato ou da lavratura 
da ata para:  

 

recurso contra a habilitação ou a inabilitação do licitante 

A Lei Geral de Licitações e Contratos fixa que este recurso 
terá efeito suspensivo. 

A intimação deve ser realizada pela imprensa oficial, 
salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato em 
que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por 
comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

recurso contra o julgamento das propostas 

A Lei Geral de Licitações e Contratos fixa que este recurso 
terá efeito suspensivo. 

A intimação deve ser realizada pela imprensa oficial, 
salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato em 
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que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por 
comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

recurso contra a anulação ou revogação da licitação 

A Lei Geral de Licitações e Contratos prevê a possibilidade 
de a autoridade competente, motivadamente e presentes 
razões de interesse público, atribuir a este recurso 
interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 

A intimação deve ser realizada pela imprensa oficial. 

recurso contra o indeferimento do pedido de inscrição em 
registro cadastral, sua alteração ou cancelamento 

A lei Geral de Licitações e Contratos prevê a possibilidade 
de a autoridade competente, motivadamente e presentes 
razões de interesse público, atribuir a este recurso 
interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 

recurso contra a rescisão do contrato por ato unilateral e 
escrito da Administração 

A Lei Geral de Licitações e Contratos prevê a possibilidade 
de a autoridade competente, motivadamente e presentes 
razões de interesse público, atribuir a este recurso 
interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 

A intimação deve ser realizada pela imprensa oficial. 

recurso contra a aplicação das penas de advertência, 
suspensão temporária ou de multa 

A Lei Geral de Licitações e Contratos prevê a possibilidade 
de a autoridade competente, motivadamente e presentes 
razões de interesse público, atribuir a este recurso 
interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 

prazo de 5 dias úteis da 
intimação da decisão relacionada 
com o objeto da licitação ou do 
contrato, de que não caiba 
recurso hierárquico: 

representação 
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Interposto o recurso, deve ser encaminhado comunicado aos demais licitantes, que 
poderão impugná-lo no prazo de 5 dias úteis, sendo este prazo reduzido para 2 dias 
úteis em se tratando de carta-convite. 

57. Súmula 274/TCU: É vedada a exigência de prévia inscrição no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF para efeito de habilitação em 
licitação. 

 

58. Súmula 248/TCU: Não se obtendo o número legal mínimo de três propostas aptas 
à seleção, na licitação sob a modalidade Convite, impõe-se a repetição do ato, com 
a convocação de outros possíveis interessados, ressalvadas as hipóteses previstas 
no parágrafo 7º, do art. 22, da Lei nº 8.666/1993 (§7º Quando, por limitações do 
mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do 
número mínimo de licitantes exigidos no § 3o deste artigo, essas circunstâncias 
deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite). 

 

84 - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 420 
451 

 

 

 

 

 

4. 
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5.  
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6.  
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7. 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. 

 

8. 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. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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9. 

 

10. 
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11. 
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12. 

 

13. 
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14. 

 

 

§
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15. 

 

 

16. 
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17. 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;  

 

18. 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.  

 

19. 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.  

 

20. 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.  

 

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

 

22. § 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”.  

 

23.  
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85 - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

1. 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. 
 
 
 
 

2.  
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RESPONSABILIDADE CIVIL... 

José dos Santos Carvalho 
Filho 

... aquela que decorre da existência de um fato que atribui 
a determinado indivíduo o caráter de imputabilidade 
dentro do direito privado. 

Maria Sylvia Zanella Di 
Pietro 

... 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. 

Hely Lopes Meirelles 

... é, pois, a que impõe à Fazenda Pública a obrigação de 
compor o dano causado a terceiros por agentes públicos, 
no desempenho de suas atribuições ou a pretexto de 
exercê-las. É distinta da responsabilidade contratual e da 
legal. 

Celso Antônio Bandeira de 
Mello 

... responsabilidade patrimonial extracontratual do 
Estado a obrigação que lhe incumbe de reparar 
economicamente os danos lesivos à esfera juridicamente 
garantida de outrem e que lhe sejam imputáveis em 
decorrência de comportamentos unilaterais, lícitos ou 
ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos. 

 

3. Diagramação da evolução histórica 
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4.  
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5.  

 

 
 
 
 
 
 

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 

Falta do serviço/culpa da Administração; 
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afastava-se nos prejuízos resultantes de 
atos de império; 

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 todos aqueles praticados 
pelo Estado na administração do 
patrimônio público e na prestação de seus 
serviços. 

Falta de serviço pode apresentar-se sob 
três modalidades: inexistência do serviço, 
mau funcionamento do serviço ou 
retardamento do serviço. 

 

6.  
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7.  

 

8.  

 
9.   

§
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10.  

 

11.  

§
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12.  
 

 

 

13.  

 

 

14. O Estado tem responsabilidade objetiva pelos danos que os seus 
agentes causem aos particulares. Já o agente público tem responsabilidade 
subjetiva. 
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15. 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 

 

16.  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. 
 
 
 
 
 
 
 

17.  

 

18.  

Elementos necessários para caracterização da Responsabilidade Civil:    

Ação: diz respeito a um ato praticado no mundo concreto que causa um efeito sensível.  

Dano: é um mal ou prejuízo causado por um ato praticado. 

Nexo de causalidade: é a relação lógica e perceptível entre a prática do ato e o resultado 
deste. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 439 
451 

Culpa: é uma imputação feita a alguém que pratica um ato de certa forma reprovável, 
sendo que existem diversos tipos de culpa. 

 

19.  

 

 

20.  

Derivações da culpa:    

Negligência: é a hipótese na qual o agente não observa os deveres básicos de cuidado e 
diligência razoáveis, ocorrendo por este motivo, um dano. Imaginemos a empregada 
doméstica, que, ao limpar um porcelanato às pressas, derruba-o no chão por apoia-lo 
em superfície instável. 

Imperícia: é o caso de o agente não estar apto a realizar o ato que está praticando com 
a necessária perfeição e habilidade, causando assim um dano – é caso do médico que 
executa operação para a qual não está preparado devidamente. 

Imprudência: o agente sabe do risco da sua ação possivelmente causar um dano, porém 
ainda assim decide por realiza-la, e então o dano ocorre – temos como exemplo o 
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manobrista que sabe que seu movimento ao volante não é o mais seguro e certeiro, 
porém o realiza achando que nada acontecerá, porém este acaba por danificar o veículo. 

 

 

21.  

 

25.  

 

 

22. Havendo julgamento penal, podem ocorrer quatro hipóteses, a saber: 

1ª) condenação criminal do servidor;  

2ª) absolvição pela negativa da autoria ou do fato;  

3ª) absolvição por ausência de culpabilidade penal;  
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4ª) absolvição por insuficiência de provas ou por outros motivos que veremos 
adiante. 

 

23.  A Exposição de Motivos do Código de Processo Penal esclarece: "Não será 
prejudicial da ação cível a decisão que, no juízo penal: 

1) absolver o acusado sem reconhecer, categoricamente, a inexistência material do 
fato;  

2) ordenar o arquivamento do inquérito ou das peças da informação, por 
insuficiência de prova quanto à existência do crime ou sua autoria;  

3) declarar extinta a punibilidade; ou  

4) declarar que o fato imputado não é definido como crime". 

 

24. O mecanismo procedimental de pagamento das dívidas de uma pessoa de 
direito público, que hajam sido reconhecidas em juízo, tem início com as 
determinações, chamadas “precatórios”, que os magistrados expedem 
ordenando ao devedor que inclua na previsão orçamentária do próximo exercício 
a verba necessária para satisfazer os precatórios que hajam sido apresentados até 
1º de julho, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente na data do 
pagamento. 

 

25. O Poder Executivo, para fins de pagamento de seus débitos, poderá optar 
por uma dentre estas suas formas: 

a) por fazer, mensalmente, em conta especial, um depósito de 1/12 avos de valor 
calculado sobre suas receitas correntes líquidas, em percentual variável conforme 
se trate de Distrito Federal, Estado ou Município e conforme a região em que 
estejam localizados, durante todo o período em que valor dos precatórios devidos 
for superior ao valor total destes recursos vinculados; ou 

b) pela adoção do regime especial pelo prazo de até 15 anos, caso em que o 
percentual a ser depositado na conta especial supra referida corresponderá, 
anualmente, ao saldo total dos precatórios devidos, acrescido do índice oficial de 
remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples. 
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XX – DIREITO AMBIENTAL 

86 – CONCEITO DE MEIO AMBIENTE 

Atentar para a diferenciação entre meio ambiente natural, cultural, artificial e do 
trabalho 
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“A ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO PODE SER EXERCIDA EM DESARMONIA COM 
OS PRINCÍPIOS DESTINADOS A TORNAR EFETIVA A PROTEÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE. - A incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida 
por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole 
meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade 
econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está 
subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a "defesa 
do meio ambiente" (CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e 
abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente 
cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente 
laboral...” (STF, ADI 3540) 
laboral...” (STF, ADI 3540) 

87 – 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 
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: 
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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. 

88 – 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 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. 
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89 – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

Em relação à responsabilidade em matéria ambiental tomar cuidado com as 
características de cada um dos tipos de responsabilidades (civil, administrativa e penal), 
que são independentes entre si. 

RESPONSABILIDADE CIVIL 
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 

89 – SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

O Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza – SNUC é o conjunto de 
diretrizes e procedimentos que permite à Administração Pública federal, estadual e 
municipal, além da iniciativa privada, a criação, implantação e gestão de espaços 
protegidos denominados Unidades de Conservação – UC, com vista a uma proteção 
ambiental mais eficiente. O grande objetivo do SNUC foi criar uma rede integrada de 
Unidades de Conservação, em que são levadas em conta as peculiaridades de cada espaço, 
de forma a garantir a diversidade biológica, a pesquisa científica, o desenvolvimento 
sustentável e a proteção das populações tradicionais. O SNUC foi instituído pela Lei 
9.985/2000, e regulamentado pelo Decreto 4.340/2002. 
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(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; 

e) Reserva de Fauna; 

f) Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e 

 

 

→ 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. 
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g) Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

 

90 – LEGISLAÇÃO FLORESTAL 

Em relação à legislação florestal importante diferenciar área de reserva legal (RL) de área 
de preservação permanente (APP). 

 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. 

 

 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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91 – 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. 

 

 

 

 

 

 

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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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 renúncia, 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 
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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. 
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