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500 DICAS: DELEGADO PC-RN 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

DICA 1 - NATUREZA, DEFINIÇÃO E OBJETO 

A Constituição é a “norma marco”, segundo Konrad Hesse, de forma que apresenta um conjunto de 
princípios e de elementos que norteiam a organização de uma determinada comunidade. 

Nessa espreita, o Direito Constitucional é o ramo do direito interno público destinado a estudar as normas 
supremas e estruturantes do Estado. Dedica-se à interpretação das normas constitucionais e tem por função 
regulamentar e delimitar o poder estatal, além de garantir os direitos considerados fundamentais. Pode ser 
classificado em direito constitucional positivo, em direito constitucional comparado e em direito 
constitucional geral. 
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Positivo

estudo uma determinada constituição

estudo de direitos e garantias fundamentais e 
da organização político-administrativa de um 

dado Estado

Comparado

compara duas ou mais Constituições

estudo comparativo e crítico das normas 
constitucionais positivadas de distintos Estados

Geral

tenta vislumbrar elementos e conceitos que 
devem estar presentes em todas as 

constituições

identificação de pontos comuns concernentes 
às matérias tipicamente constitucionais, a partir 
da análise de distintos ordenamentos jurídicos
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DICA 2 - FONTES DO DIREITO CONSTITUCIONAL 

Norberto Bobbio (BOBBIO, 1996):  

(1) originárias: a própria constituição; 

(2) derivadas: os frutos da competência atribuída pelo Poder Originário ao Poder Derivado para legislar 

e para interpretar as normas jurídicas.  

Dirley da Cunha Júnior (CUNHA, 2008): 

(1) imediatas: Constituição escrita e os costumes constitucionais. 

(2) mediatas: jurisprudência e doutrina.  

Há ainda os que enumeram fontes: 

(1) formais: Constituição Federal e os Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos. 

(2) complementares: a jurisprudência e a doutrina. 

O costume constitucional, associado à Constituição escrita, tem um papel de destaque na interpretação das 
normas jurídicas, mormente em relação às omissões constitucionais. A prática reiterada de certos atos cria 
em determinada comunidade uma convicção quanto à obrigatoriedade de seu cumprimento. No entanto, 
quando contrário a uma norma constitucional formal (contra constitutionem), não deve ser aceito como 
fonte nem para criação e nem para negação de normas jurídicas. Só são admitidos como origem do Direito 
Constitucional quando utilizados para interpretação de dispositivos constitucionais positivados ou para 
preencher eventuais lacunas deixadas pelo legislador constituinte. 

Vale dizer ainda que o Judiciário atua como legislador negativo quando declara a inconstitucionalidade de 
uma lei, já que no momento que uma lei é anulada, uma norma jurídica geral e coercitiva é criada. 

Na doutrina, tem-se a descrição do direito vigente, sua análise conceitual e a apresentação de propostas 
para a solução de problemas jurídicos, embora não possua caráter vinculante, contribui para aplicação e 
interpretação de normas jurídicas e para a formação dos atributos judiciais. 

Assim, podemos concluir que a Constituição não é a única fonte do Direito Constitucional, mas é a suprema. 
Costumes, doutrina e jurisprudência, de modo secundário, também produzem normas e regras jurídicas 
organizadoras do Estado. 

DICA 3 - CONSTITUCIONALISMO 

O Direito Constitucional surgiu da necessidade de se organizar uma sociedade, com regras e condutas 
predeterminadas, visto que o homem primitivo vivia segundo as suas próprias razões, baseado na defesa 
própria (a chamada autotutela), que perpetuava a lei do mais forte, na qual o direito era imposto por aqueles 
que detinham maior força física e estratégias de guerra. 
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A inexistência de codificação desses ditames causava injustiças, porque não havia equidade. Surgiu, então, 
um movimento destinado a romper com esse desmando: o Constitucionalismo. 

Dirley da Cunha Júnior (JUNIOR, 2006) define Constitucionalismo como “um movimento político 
constitucional que pregava a necessidade da elaboração de Constituições escritas que regulassem o 
fenômeno político e o exercício do poder, em benefício de um regime de liberdades públicas.” 

Marcelo Novelino (NOVELINO, 2015), por sua vez, admite dois conceitos de Constitucionalismo, no mais 
amplo, é empregado para apontar que não há Estado sem Constituição, mesmo os absolutistas e os 
totalitários, já que todos tiveram normas básicas (expressas ou tácitas) que legitimaram o poder do 
soberano. Nesses termos, toda civilização, desde o passado remoto, possuiu Constituição. Um bom exemplo 
para aplicarmos é o Código de Hamurabi, escrito no ano 1772 antes de Cristo. 

No sentido mais restrito, o Constitucionalismo está associado à ideia de separação de poderes e à garantia 
de direitos fundamentais. Diz respeito a um movimento que impôs a positivação dos Direitos Humanos 
(Século XVIII) e a extinção de um poder soberano no Estado. Trata-se de movimento político-jurídico 
inspirado em teorias liberalistas. 

DICA 4 - EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

Constitucionalismo Antigo, entre a antiguidade e o séc. XVIII: 

● Estado hebreu: Costumes, dogmas religiosos e leis não escritas eram a principal fonte do direito do 

povo hebreu. 

● Grécia: adotou a democracia constitucional, mas não adotou a Constituição escrita. 

● Roma: editadas normas jurídicas: constitutio. 

● Inglaterra: o poder político passou a ser limitado por lei. Respeitados os direitos e garantias 

individuais. Instituída a Magna Carta. 

Constitucionalismo Moderno, entre as revoluções liberais do final do Séc. XVIII até a promulgação das 
constituições pós-bélicas, meados do Séc. XX: Constituição escrita, rígida e solene. Proteção aos direitos 
fundamentais. Garantia da Separação de Poderes. Constituições Liberais pautadas na liberdade: Estados 
Unidos e França. Constituições Sociais pautadas na igualdade: México e Alemanha 

Constitucionalismo Contemporâneo, (Após a 2ª Guerra Mundial): Dignidade da pessoa humana passou a ter 
força normativa. Surgiram direitos fundamentais de 3ª, 4ª e 5ª dimensões. Início do Estado Democrático de 
Direito. 

Constitucionalismo do futuro: Verdade, solidariedade, consenso, continuidade, participação, integração e 
continuidade. 
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DICA 5 - NEOCONSTITUCIONALISMO OU CONSTITUCIONALISMO 
CONTEMPORÂNEO 

O fim da Segunda Guerra Mundial trouxe significativas mudanças para o constitucionalismo europeu, de 
forma que a Constituição passou a ser concebida como sistema aberto no sistema social. O nazismo e toda 
a barbárie da guerra despertaram um novo pensar, uma necessidade de resguardar a própria condição 
humana, de assegurar a existência da humanidade. A dignidade da pessoa humana deixou de ter natureza 
meramente filosófica para ter força normativa, já que passou a ser um consenso teórico universal. 

Os direitos e garantias fundamentais deixaram de ser norteadores apenas da relação Estado-indivíduo e 
passaram a permear a relação entre indivíduo-indivíduo (eficácia horizontal dos direitos fundamentais). 

As Constituições surgidas a partir do final do século XX, ainda no que concerne aos direitos fundamentais 
passaram a incluir direitos de terceira dimensão (direitos difusos relacionados à ideia de fraternidade), de 
quarta dimensão (democracia, pluralismo político) e de quinta dimensão (paz). 

DICA 6 - PRINCIPAIS ASPECTOS DO NEOCONSTITUCIONALISMO 

Daniel Sarmento (2007) aponta três marcos fundamentais do neoconstitucionalismo:  

 

Neoconstitucionalismo é a superação do positivismo jurídico, representa o movimento do Direito que 
objetiva a proteção aos direitos fundamentais por meio da reestruturação do ordenamento jurídico, que não 
mais tem as suas bases no estrito cumprimento da lei, mas na aplicação valorativa da Constituição. 

Marcos

Histórico
surgimento do Estado Constitucional de Direito, pós a 

Segunda Guerra Mundial

Filosófico

pós-positivismo

integração entre direito e ética

valorização dos direitos fundamentais

Teórico
extraído essencialmente do pensamento de Konrad Hesse, 

encontrado na obra Força Normativa da Constituição
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No neoconstitucionalismo, tem-se a transição do Estado de Direito para o Estado Democrático de Direito. 

DICA 7 - CONCEITOS DE CONSTITUIÇÃO: 

Sentido Sociológico 
(Ferdinand Lassalle) 

Constituição é a soma dos fatores reais de poder. Existe no Estado uma 
Constituição real e efetiva e uma escrita (folha de papel). 

Sentido Político 
(Carl Schmitt) 

Constituição é uma decisão política. Há diferença entre Constituição e leis 
constitucionais. As últimas se sujeitam às primeiras, pois apenas têm forma 
de Constituição. 

Sentido Material 
A Constituição apenas trata de assuntos essenciais, fundamentais para a 
existência do Estado. Pode ter a forma escrita ou não escrita. 

Sentido Formal 
A Constituição é um documento solene dedicado à organização do Estado. 
Pode conter qualquer assunto. 

Sentido Jurídico 
(Hans Kelsen) 

A Constituição é a lei suprema do Estado, o fundamento de validade do 
ordenamento jurídico. É concebida no campo lógico-jurídico e no jurídico-
positivo. No primeiro, busca alicerce na norma fundamental. No segundo, 
a própria Constituição sustenta o ordenamento jurídico. 

Sentido Pós-
positivista 

A Constituição é a lei suprema do Estado, mas não pode ser apenas “norma 
pura”, porque deve apresentar correspondência com a realidade, deve 
equilibrar direito e justiça; norma jurídica e ética. 

Força normativa da 
Constituição 

(Konrad Hesse) 

A Constituição tem valor normativo, validade jurídica e, por isso é capaz de 
fixar ordem e conformação à realidade política e social. 

Sentido Culturalista 
Trata-se uma Constituição Total, influenciada por questões sociológicas, 
políticas, filosóficas e jurídicas. 

DICA 8 - CLASSIFICAÇÕES DAS CONSTITUIÇÕES 

Quanto ao conteúdo: Material (matérias tipicamente constitucionais) ou Formal (assuntos variados, no 
mesmo documento solene). 
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supremacia da Constituição

proteção aos direitos fundamentais

força normativa dos princípios constitucionais

constitucionalização do Direito

ampliação da jurisdição constitucional
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Quanto à forma: Escrita (um documento solene) ou Não-escrita (leis esparsas, costumes, jurisprudências). 

Quanto ao modo de elaboração: Dogmática (órgão constituinte que reuniu os dogmas de estruturação do 
Estado em um único documento) ou Histórica (fruto da lenta evolução histórica de um povo, por isso 
encontrada em variados documentos). 

Quanto à extensão: Analítica (texto é extenso) ou Sintética: (texto é conciso). 

Quanto à finalidade: Garantia: (limitar poderes e organizar a estrutura mínima do Estado) ou Dirigente 
(dirigir o Estado acerca de variados assuntos). 

Quanto à origem: Outorgada (imposta ao povo), Promulgada (feita por representantes do povo), Cesarista 
(submetida à consulta popular) ou Pactuada (fruto do acordo entre duas ou mais forças políticas). 

Quanto à estabilidade: Imutável: (não admite atualizações), Rígida (atualizada por meio de processo 
legislativo mais rigoroso que o da lei), Flexível (atualizada da mesma forma que a lei comum) ou Semirrígida 
(dois procedimentos de modificação: um mais rígido que a lei e outro igual). 

Quanto à correspondência com a realidade: Semântica (não tem valor jurídico, é apenas instrumento de 
legitimação de poder), Nominal (embora tenha valor jurídico, ainda não apresenta completa 
correspondência com a realidade) ou Normativa (legitimamente criada e guarda correspondência com a 
realidade). 

Quanto à ideologia: Ortodoxa (admite apenas uma ideologia) ou Eclética (admite ideologias opostas). 

Quanto à origem da decretação: Autoconstituição (criada por órgão constituinte do próprio Estado) ou 
Heteroconstituição (Criada por órgão constituinte de outro Estado ou por órgão internacional). 

Quanto ao objeto: Liberal (pautada na liberdade individual e na proibição de agir para o Estado) ou Social 
(pautada na igualdade e na obrigatoriedade de que o Estado desenvolva políticas públicas em defesa dos 
hipossuficientes). 

Quanto ao sistema: Principiológica (normas de alta abstração, enumera valores que precisam ser 
perqueridos pelo Estado) ou Preceitual (prima por regras jurídicas e não por princípios jurídicos). 

DICA 9 - ELEMENTOS DA CONSTITUIÇÃO 

Na perspectiva do Direito Constitucional Contemporâneo, o objeto da Constituição ganha dimensões amplas, 
pois além de estabelecer a estrutura do Estado (organização político-administrativa) e os direitos e garantias 
fundamentais, também se propõe a fixar os fins socioeconômicos do Estado e os objetivos a realizar. 

Em decorrência dessa ampliação, as Constituições contemporâneas contêm variados assuntos, que estão 
sistematizados em um mesmo documento, mas são classificados em títulos e capítulos, conforme o conteúdo 
tratado. 
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A partir da finalidade de cada agrupamento (títulos e capítulos), têm-se os denominados elementos das 
Constituições. A doutrina diverge sobre o assunto, mas a definição adotada por José Afonso da Silva foi a que 
ganhou maior expansão, cuja estrutura normativa da Constituição pode ser definida em cinco categorias de 
elementos: orgânicos, limitativos, socioideológicos, de estabilização e de aplicabilidade. 

 

orgânicos regulam a estrutura do Estado e do poder

limitativos
normas protetoras dos direitos e garantias fundamentais (excluídos os 

direitos sociais, porque fazem parte da próxima categoria)

socioideológicos
compromisso constitucional entre o Estado individualista (liberal) e o 

Estado intervencionista (social)

estabilização
defesa do Estado e de suas instituições democráticas, bem como à 

solução de conflitos constitucionais, com vistas a garantir a paz social.

aplicabilidade
o § 1º do artigo 5º, segundo o qual “as normas definidoras de direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata
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DICA 10 - CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS 

 

DICA 11 - PODER CONSTITUINTE 

Poder Constituinte é a manifestação da vontade política soberana de um povo, que está organizado 
juridicamente e socialmente. É o poder utilizado para criar uma Constituição e para atualizar os seus 
dispositivos. 

A titularidade do poder constituinte é do povo, mas seu exercício é dos representantes do povo, escolhidos 
democraticamente ou não. 

Para a doutrina clássica, há duas espécies de poder constituinte: originário e derivado. 
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1824 - Brasil 
Império

Outorgada, Monarquia constitucional, autocrática, quatro poderes 
(moderador), mulheres não votam, sem liberdade de crença e 

semirrígida

1891 - Brasil 
República

Promulgada (liberal), República Federativa democrática, 
presidencialista, três poderes, voto aberto, HC, controle difuso de 

constitucionalidade, direitos de 1 ª geração

1934 - Brasil 
República

Promulgada (Estado Social), voto secreto e mulheres podem votar, 
direitos de 2ª geração, MS e ação popular, representação interventiva 

e recurso extraordinário

1937 - Constituição 
Polaca - Estado 

Novo

Outorgada (Nazifascista), autoritários e centralista, sem direito 
fundamentais , criadas pena de morte e censura prévia

1946 - Quarta 
República

Promulgada (Liberal), Democrática, ampliação dos direitos 
fundamentais, direito de greve, sufrágio universal, mandados de 5 

anos, sem reeleição.

1967/Emenda 1 de 
1969 - Ditadura 

Militar

Outorgada, excesso de poder ao Presidente, modificação de normar 
por AI, voto indireto, restrição de direitos, criação de  pena de 

confisco, morte e prisão perpétua.

1988 - Constituição 
Cidadã

Promulgada, direitos e garantis fundamentais, HD e MI, Concurso 
Públicos, voto direto, secreto e universal, meio ambiente equilibrado, 

ADI, ADC e ADPF
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A PEC deve ser votada em dois turnos em cada Casa do Congresso Nacional, aprovada por 3/5. Matéria 
constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta 
na mesma sessão legislativa. 

A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de defesa, estado de sítio ou de intervenção 
federal e as emendas não podem abolir a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e 
periódico; a separação de Poderes; os direitos e garantias individuais. Esses assuntos são denominados 
cláusulas pétreas. 

DICA 12 - PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO 

O Poder Constituinte Originário é um poder político, supremo, incondicionado e ilimitado, destinado a 
estabelecer a Lei Maior do Estado, não havendo um procedimento previamente estabelecido para a sua 
atuação, de maneira que pode atuar tanto por convenção (processo democrático) quanto por imposição (de 
um grupo revolucionário). 

Quando a Constituição resulta do trabalho de um órgão constituinte que se reúne para a elaboração de um 
documento escrito, tem-se o poder concentrado, mas quando a Constituição é consuetudinária, tem-se o 
poder Difuso, inspirada em Carl Schmitt.  

A concepção positivista é a adotada no Brasil, tanto pelo Supremo Tribunal Federal, quanto por boa parte da 
doutrina. Assim sendo, o Poder Constituinte Originário não é um poder jurídico, porque não encontra 
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Cria a constituição

ilimitado, incondicionado, 
insubordinado, inicial, 

autônomo, permanente

Derivado

Reformador
atualiza a Constituição 

Federal por meio de 
emendas

Revisor

atualizar a Constituição 
Federal em sessão 

unicameral do Congresso 
Nacional; quórum de 

maioria absoluta

Decorrente
cria a Constituição 

Estadual
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fundamento em ordem jurídica precedente, é um poder inicial, porque instaura uma nova ordem jurídica e 
cria o Estado.  

Agora, todo o cuidado, prezado leitor, precisa ser tomado nas provas, quando forem apresentadas outras 
duas características (aliás, são as mais cobradas pelas bancas examinadoras): permanente e ilimitado. 

Não se pode confundir o Poder Originário com a Constituição e nem com a assembleia constituinte. Poder 
Originário é o poder do povo para criar Constituição.  

Nesses termos, podemos afirmar que o Poder Originário é permanente, pois não se esgota quando a 
Constituição surge, ele subsiste e pode se manifestar a qualquer momento. Uma vez elaborada a 
Constituição, o Poder Originário fica em condição de latência e aguarda uma futura manifestação. Para 
exemplificar, podemos pensar na atual situação do Brasil. Por último, o Poder Constituinte Originário é 
juridicamente ilimitado, pois não se sujeita ao direito anterior, nem mesmo a cláusulas pétreas. De igual 
modo, não se admite o controle de constitucionalidade de normas constitucionais originárias, porque são 
frutos de um poder político ilimitado, que não reconhece a existência de normas jurídicas precedentes. 

De acordo com a concepção positivista, o Poder Originário é ilimitado de modo absoluto, ou seja, tem plena 
liberdade para definir o conteúdo a ser consagrado no texto constitucional. Já para a concepção 
jusnaturalista, a característica de ilimitado é relativa. 

Jorge de Miranda (2000) ensina que fora do direito positivo interno, existem três categorias de limitações 
materiais estabelecidas ao Poder Originário: 

❖ limitação transcendente: imposta pelo direito natural, em que uma nova Constituição não poderia 

provocar o retrocesso social e nem afrontar a dignidade da pessoa humana; 

❖ limitação heterônoma: que relativiza a soberania do Poder Constituinte, tendo em vista que normas 

do direito internacional impõem ao Poder restrições, mormente aquelas fundadas em direitos 

humanos; 

❖ limitação imanente: de ordem lógica, que assegura a continuidade do Estado e garantia de sua 

soberania. 

DICA 13 - PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

O Poder Constituinte Derivado é o que atualiza a Constituição Federal, por meio de emendas, e o que cria a 
Constituição estadual. Sua natureza é jurídica, como indica o nome “derivado”, porque criado pelo Poder 
Originário, de forma que está previsto expressamente ao longo do texto da Constituição. 

A relação entre Poder Derivado e Poder Originário é a de criatura - criador. Dessa forma, o Poder Constituinte 
Derivado é limitado e subordinado ao criador, pois sofre restrições de ordem material, circunstancial e 
formal. É também secundário, dependente e condicionado, de modo que sua atuação deve seguir 
firmemente as regras previamente estabelecidas pelo texto constitucional. 
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Poder Constituinte Derivado, em que pese alguma divergência doutrinária, pode ser classificado como 
Reformador, Revisor e Decorrente.  

DICA 14 - PODER DERIVADO REFORMADOR 

A Constituição Federal é rígida, de modo que admite atualizações em seu texto, mas exige para tal um 
processo legislativo bem mais complexo do que o utilizado para modificação das demais leis. Esse processo 
rigoroso é o de reforma constitucional. 

No Brasil, o Poder Reformador está expresso no artigo 60 e no artigo 5º, parágrafo terceiro, da Lei Maior 
(artigo que trata do processo legislativo especial das emendas). 

As emendas constitucionais têm espécie de processo legislativo especial e rigoroso, cuja iniciativa é apenas 
de: a) um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados; b) um terço, no mínimo, dos membros 
do Senado Federal; c) o Presidente da República; d) mais da metade das assembléias Legislativas, 
manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. 

Orientamos a seguir a literalidade do texto constitucional e o posicionamento da maioria: não há iniciativa 
reservada (privativa) no processo de reforma da Constituição Federal. 

No processo legislativo destinado à alteração da Constituição dos estados-membros, não há nenhum óbice 
à iniciativa popular, não obstante esta não exista no processo de reforma da Constituição Federal. 

DICA 15 - PROCESSO DE APROVAÇÃO DAS EMENDAS 
CONSTITUCIONAIS  

O Legislativo da União é composto por duas Casas (Câmara e Senado) e ambas atuam no processo de criação 
de diferentes espécies normativas. 

No processo legislativo das leis, a Casa que primeiro recebe o projeto é chamada de “iniciadora” e que a 
recebe depois de “revisora”. Tanto Câmara quanto Senado podem atuar como Casa iniciadora ou como Casa 
revisora, a depender de quem foi a iniciativa. 

No processo de emenda à Constituição Federal, não há propriamente Casa revisora, uma vez que a segunda 
Casa não estará revisando o trabalho da primeira, mas agindo em total condição de igualdade. Assim sendo, 
se a segunda Casa emendar o texto da PEC, esta deverá retornar à primeira Casa, que poderá aprová-lo, 
rejeitá-lo ou novamente modificar o texto. Em caso de modificação, o projeto deverá retornar à segunda 
Casa, que poderá exercer as mesmas ações anteriormente enumeradas. Esse “pingue e pongue” só será 
encerrado quando houver a concordância das duas Casas. 

Tem prevalecido a ideia de que se a PEC for do Presidente da República, seu início deve ser na Câmara; e se 
for de mais da metade das Assembleias, no Senado (artigo 212 do Regimento Interno do Senado). 
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Se um projeto de lei for de iniciativa do Presidente da República e sua tramitação tiver início no Senado, 
haverá inconstitucionalidade formal, por ofensa ao disposto no artigo 64 da Constituição Federal. Todavia, 
se uma proposta de emenda for apresentada pelo Chefe do Executivo e sua tramitação tiver início no Senado 
Federal, não será possível afirmar existir inconstitucionalidade, pois a CF não trata desse assunto. 

DICA 16 - TURNOS E QUÓRUM DE VOTAÇÃO DAS EMENDAS 
CONSTITUCIONAIS 

Em regra, as proposições são discutidas e votadas em cada Casa do Congresso Nacional em um turno de 
votação e com quórum de maioria simples. As propostas de emenda, lado outro, devem ser votadas em dois 
turnos em cada Casa legislativa e devem atingir, para serem aprovadas, em cada Casa e em cada turno de 
votação, o quórum qualificado de três quintos do total dos membros. 

Para ilustrar, suponha que uma proposta de emenda tenha iniciado a sua tramitação na Câmara dos 
Deputados. Submetida à votação, atingiu o quórum de aprovação: 3/5 do total de membros. Nesse caso, 
agora a PEC deve ser submetida, na Câmara ainda, ao segundo turno de votação. Perceba que a dificuldade 
do processo legislativo está em votar a PEC duas vezes na Casa e aprová-la, pois, do contrário, o texto será 
rejeitado e a proposta arquivada, de forma que não seguirá para a outra Casa legislativa. 

Se a PEC for rejeitada no primeiro turno, será arquivada; se aprovada, submetida ao segundo turno de 
votação. Caso rejeitada no segundo turno, arquivada; se aprovada, encaminhada à segunda Casa, em que 
todo o procedimento se repetirá. Assim, uma proposta de emenda só segue para promulgação depois de ter 
sido votada quatro vezes, sendo duas consecutivas em cada Casa legislativa. 

Em se tratando de PEC, o interstício é o definido no Regimento Interno das Casas Legislativas. No caso da 
Câmara, o interstício é de cinco sessões (artigo 202, parágrafo 6º, do Regimento Interno). No Senado, de 
cinco dias úteis (artigo 362 do Regimento Interno). Como a Constituição Federal não fixou um intervalo 
temporal mínimo entre os dois turnos de votação, é permitida, inclusive, a "quebra de interstício”, isto é, a 
votação antecipada dos turnos, sem haver obediência aos prazos regimentais, conforme a vontade política. 

A antecipação dos turnos resulta de ato interna corporis e não encontra impedimento constitucional (ADI 
4.425/DF). 

DICA 17 - PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE DAS EMENDAS 
CONSTITUCIONAIS 

Nos termos do parágrafo 5º, do artigo 60, da Constituição Federal, “a matéria constante de proposta de 
emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão 
legislativa.” 

Entende-se por sessão legislativa o período de trabalho do Congresso Nacional, que tem início no dia 02 de 
fevereiro e segue até 22 de dezembro, com um recesso entre o dia 18 de julho e 31 de julho (artigo 57, caput, 
da CF). Nesse período, caso uma PEC seja apreciada e rejeitada, por qualquer das Casas legislativas, em 
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qualquer dos turnos de votação, ou mesmo caso reste prejudicada, o mesmo assunto não poderá retornar, 
noutra PEC, ainda dentro da sessão legislativa. 

A irrepetibilidade da PEC é absoluta, diferente da irrepetibilidade aplicada aos projetos de lei (artigo 67 da 
CF) que é relativa. 

Não se pode confundir a votação de substitutivos com a votação da PEC. Uma vez apresentada uma proposta 
de emenda, é possível que seja apresentado um substitutivo ao texto original da PEC e este deverá ser, 
evidentemente, votado antes da proposição. Caso seja rejeitado, a proposta de emenda original será votada 
e tudo isso poderá ocorrer dentro da mesma sessão legislativa.  

Esse é o posicionamento do STF, conforme se pode notar abaixo: 

“ (...) II - Mérito. (...). 2. É de ver-se, pois, que tendo a Câmara dos Deputados apenas rejeitado o 
substitutivo, e não o projeto que veio por mensagem do Poder Executivo, não se cuida de aplicar 
a norma do art. 60, § 5º, da Constituição. Por isso mesmo, afastada a rejeição do substitutivo, 
nada impede que se prossiga na votação do projeto originário. O que não pode ser votado na 
mesma sessão legislativa é a emenda rejeitada ou havida por prejudicada, e não o substitutivo 
que é uma subespécie do projeto originariamente proposto. (...)” (STF, Pleno, MS 22.503/DF, 
Relator: Ministro Marco Aurélio, Publicação em 06/06/1997). 

DICA 18 - DOS LIMITES MATERIAIS AO PODER DE REFORMAR 

No que tange às limitações materiais podem ser classificadas como expressas (cláusulas pétreas) ou 
implícitas.  

Não obstante parte da doutrina utilize a expressão “cláusula de imutabilidade” para fazer referência às 
cláusulas pétreas, na verdade, essas últimas não são intangíveis propriamente, porque poderão ser objeto 
de reforma, desde que a emenda não tenha o propósito de suprimir a cláusula pétrea nem o de prejudicar o 
seu campo de proteção,  ou seja, o assunto que não pode ser suprimido, retirado, destruído, banido.  

Uma cláusula pétrea pode ser modificada, nos termos da jurisprudência do STF, em três situações: a) para 
ampliar; b) para reduzir, desde que não prejudique o núcleo essencial; c) para alterar a expressão literal, a 
redação da cláusula pétrea, desde que não afete o núcleo de proteção. 

A doutrina aponta, ainda, uma série de limitações materiais implícitas ao poder de reforma da Constituição. 
Apesar de não constarem do texto constitucional expressamente, a interpretação da Lei Maior possibilita a 
conclusão de que outros assuntos também não poderão ser abolidos nem por emenda, pois do contrário, 
haveria uma subversão da própria Constituição. São eles: (1) a titularidade do Poder Constituinte; (2) o 
exercício do Poder Constituinte, assim, seria inconstitucional, por exemplo, uma emenda que delegasse ao 
Presidente a prerrogativa de alterar a Constituição, conforme a sua conveniência, como aconteceu na 
Alemanha nazista; e (3) o próprio processo de modificação da Constituição; os Princípios Fundamentais 
contidos entre o artigo 1º e o 4º da Constituição; e forma republicana e sistema presidencialista de governo. 
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DICA 19 - DOS LIMITES CIRCUNSTANCIAIS, FORMAIS E TEMPORAIS 
AO PODER DE REFORMAR 

A fim de dar ao texto constitucional maior proteção e, consequentemente, ao Estado maior estabilidade, o 
artigo 60, parágrafo 1º, da CF, proíbe a modificação da Lei Maior enquanto perdurar o estado de defesa, o 
estado de sítio e a intervenção federal. Essas são as chamadas limitações circunstanciais ao Poder de 
Reforma da Constituição, evitando uma grande instabilidade ou mesmo precipitação por parte do legislador, 
razão por que foi instituída a vedação. 

Uma vez tendo o Presidente decretado o estado de defesa, o estado de sítio ou a intervenção federal, 
propostas de emenda não poderão ser votadas, promulgadas e nem publicadas, pois a Constituição não pode 
sofrer reforma nesse período. Noutro giro, não há impedimento de que PEC seja apresentada ao Congresso 
Nacional, o que se veda é apenas a modificação da Constituição. 

As limitações formais (ou processuais) dizem respeito ao processo legislativo especial das emendas. Se uma 
emenda à Constituição não observar as restrições quanto à iniciativa, turnos de votação, quórum de 
aprovação, tramitação, promulgação, irrepetibilidade, ainda que tenha conteúdo perfeito, padecerá de 
inconstitucionalidade formal. 

De início, cumpre dizer que a atual Constituição brasileira não adotou limitação temporal ao Poder de 
Reforma. Com isso, cuidado para não confundir limitação temporal com limitação circunstancial. As 
primeiras fixam um prazo mínimo a ser aguardado até que a Constituição possa ser modificada. A segunda 
(circunstancial) é momentânea, pode ocorrer a qualquer tempo, resulta não de um prazo, mas de uma 
situação (estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal). 

DICA 20 - CLÁUSULAS PÉTREAS 

Forma federativa de 
Estado 

De acordo com o STF, a forma federativa de Estado deve ser conceituada a partir do 
modelo adotado, de fato, pelo Poder Constituinte Originário e não de um modelo 
ideal de federação (ADI 2.024/DF). 

Os princípios federativos não poderão ser afetados por emenda. Dessa forma, seria 
inconstitucional a retirada de autonomia de qualquer dos entes federativos; a 
admissão da secessão; a extinção do órgão que representa os estados (Senado); a 
tomada da função de guarda da Constituição do STF; a transformação da nossa 
Constituição rígida em flexível. 

Voto direto, 
secreto, universal e 

periódico 

O que se ampara aqui é o direito de votar, o sufrágio. Note que a cláusula pétrea não 
é o dever de votar, mas o direito. Dessa forma, pode perfeitamente uma emenda à 
Constituição abolir o dever fundamental de votar e transformar o alistamento 
eleitoral e o voto em facultativos. 

Separação de 
Poderes 

Tem o objetivo de limitar o poder do Estado por meio da repartição das funções 
estatais (legislar, administrar e julgar) entre órgãos distintos. Dessa forma, um órgão 
fiscaliza o outro e proporciona equilíbrio à federação. Embora as funções estatais 
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não sejam exclusivas, mas típicas, há inconstitucionalidade quando um órgão invade 
a atribuição de outro. 

Direitos e garantias 
individuais 

Os direitos e garantias individuais estão espalhados na Constituição e não se 
restringem ao artigo 5º. 

O STF já reconheceu como cláusulas pétreas os seguintes direitos e garantias: a) 
legalidade tributária (artigo 150, I, da CF) e legalidade administrativa (artigo 37, 
caput); b) anterioridade e irretroatividade tributária (artigo 150, III, “a”/”b”, da CF); 
c) anterioridade eleitoral (artigo 16 da CF).  

Vale dizer que, respeitadas as divergências doutrinárias, as cláusulas pétreas não se 
restringem a direitos e garantias individuais (artigo 5º), mas alcançam os direitos e 
garantias fundamentais como um todo (Título II da CF). Esse é o posicionamento que 
tem prevalecido na doutrina (MENDES, 2007 e BRANDÃO 2007). 

DICA 21 - GRAU DE APLICABILIDADE DA CONSTITUIÇÃO 

 

DICA 22 - HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL 

➢ a interpretação constitucional deve ser realizada de maneira a evitar contradições entre suas normas 
(Princípio da Unidade da Constituição); 

➢ na resolução dos problemas jurídicos-constitucionais, deverá ser dada maior primazia aos critérios 
favorecedores da integração política e social, bem como ao reforço da unidade política (Princípio do efeito 
integrador); 

➢ a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe conceda (Princípio da 
máxima efetividade); 

Norma Plena Imediata Direta Integral

Norma Contida Imediata Direta
Possivelmente não 

integral

Norma Limitada Mediata Indireta
Depende de 

regulamentação
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➢ os órgãos encarregados da interpretação da norma constitucional não poderão chegar a uma posição que 
subverta, altere ou perturbe o esquema organizacional constitucionalmente estabelecido pelo legislador 
constituinte originário (Princípio da conformidade funcional); 

➢ exige-se a coordenação e a combinação dos bens jurídicos em conflito de forma a evitar o sacrifício total 
de uns em relação aos outros (Princípio da harmonização); 

➢ entre as interpretações possíveis, deve ser adotada aquela que garanta maior eficácia, 

aplicabilidade e permanência das normas constitucionais (Interpretação conforme a Constituição); 

➢ O intérprete deve dar à Constituição máxima aplicabilidade (Princípio da força normativa da Constituição); 

➢ Na interpretação de direitos fundamentais, quando houver colisão de valores, o intérprete deverá analisar 
o caso concreto, para selecionar o direito aplicado e relativizar o outro, a partir da ponderação de bens 
jurídicos (Princípio da razoabilidade); 

➢ A validade de qualquer norma jurídica é extraída da Constituição (Princípio da Supremacia da 
Constituição); 

➢ As leis são presumidas constitucionais, de forma que a declaração de inconstitucionalidade deve ser 
evitada (Presunção de Constitucionalidade das leis). 

DICA 23 - MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO 

O método jurídico (hermenêutico clássico) define os cânones tradicionais de hermenêutica, os mesmos 
utilizados para a interpretação das demais leis, porque a Constituição é uma espécie do gênero “lei”. O texto 
constitucional é o ponto de partida e o limite do trabalho do intérprete, de modo que o hermeneuta não 
poderá ultrapassar o teor literal da Constituição. 

Por outro lado, enquanto o método jurídico busca a valorização do texto constitucional, o método tópico 
problemático dá maior relevo ao problema, isto é, a interpretação das normas constitucionais é feita a partir 
de um processo aberto de argumentação entre os vários intérpretes, de maneira a adequar a Constituição 
ao problema e este à Constituição. 

O método hermenêutico-concretizador impulsiona a interpretação da Constituição a partir de um 
movimento de “ir e vir”, do subjetivo para o objetivo e deste para o subjetivo. O intérprete tem uma pré-
compreensão da Constituição, mas quando analisa o caso concreto, é possível que seu pensamento seja 
reformulado. 

No método tópico-problemático, a norma se adequa ao problema. Por outro lado, no método hermenêutico-
concretizador, parte-se da norma para o problema. 
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No método científico-espiritual, a realidade da comunidade e os valores de um povo norteiam a atividade 
de interpretação da Constituição, de forma que as normas constitucionais se integram à realidade espiritual 
da comunidade. 

Por último, o método normativo-estruturante diferencia a norma jurídica do texto normativo. A norma 
jurídica ultrapassa o texto normativo e é formada também pela atividade jurisdicional e pela administrativa. 
Assim, deve o intérprete buscar não apenas compreender o texto literal da Constituição, mas buscar a sua 
concretização na realidade social. 

DICA 24 - DIREITOS FUNDAMENTAIS BÁSICOS 

O caput do artigo 5º da Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros - também são 
destinados aos estrangeiros não residentes no Brasil e às pessoas jurídicas, dada a característica da 
universalidade -   residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade. 

Os cinco direitos enumerados (vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade) são classificados como 
direitos fundamentais básicos (ou raízes), pois dão origem a todos os outros. Desses direitos, em conjunto 
ou separadamente, os demais direitos individuais surgem. Essa é a razão de constarem na cabeça do artigo. 

Do direito à vida, por exemplo, nascem as vedações à pena de morte e a proibição à tortura e ao tratamento 
desumano ou degradante. Do direito à liberdade advém a liberdade de crença religiosa, o direito de 
informação, o direito de reunião, a liberdade de locomoção, dentre outros. Ao tempo em que se assegura a 
propriedade, em suas variadas formas (bem móvel ou imóvel; corpóreo ou incorpóreo), também se 
determina que a propriedade cumpra a sua função social, razão por que são admitidas a desapropriação e a 
requisição. Nota-se, nesse ponto, a conjugação do direito de propriedade com o direito à igualdade. 

DICA 25 - DIREITO À VIDA 

Trata-se da proteção biológica da vida do ser humano, desde a vida uterina e tem dupla acepção, uma 
negativa (garantia de estar vivo) e uma positiva (garantia de uma vida digna). 

O direito à vida deve ser tutelado tanto em sua dimensão subjetiva (o indivíduo em face do Estado) quanto 
em sua dimensão objetiva (a comunidade em face do indivíduo e/ou do Estado). 

O direito à vida, embora seja o mais fundamental dos direitos, não é absoluto, de modo que, no caso 
concreto, em hipótese de colisão com outros bens, poderá sofrer a relativização. Vale destacar os seguintes 
exemplos: pena de morte em caso de guerra declarada; aborto, nas exceções legais; uso de células-tronco 
embrionárias para fins terapêuticas, desde que produzidos por fertilização in vitro, inviáveis ou congelados 
há três anos; lei do abate, aeronaves classificadas como hostis ou suspeitas de tráficos de drogas, após 
esgotamento dos demais meios; estado de necessidade, legitima defesa e estrito cumprimento do dever 
legal. 
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DICA 26 - PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

A primeira acepção de igualdade foi apenas formal, no sentido de exigir idêntico tratamento a todos os seres 
humanos, sem distinção oriunda de nenhuma circunstância ou condição. Trata-se de uma perspectiva apenas 
negativa, que objetiva subordinar a todos ao crivo da lei. 

A segunda acepção de igualdade teve início no século XX, com o advento do Estado Social. No período, notou-
se que a igualdade formal igualou pessoas que se encontravam em condição totalmente desigual, o que 
provocou grandes injustiças. Evidentemente, patrões e empregados não podem ser tratados da mesma 
forma, pois estes representam a parte frágil da relação, são hipossuficientes. De igual maneira, pobres e 
ricos; analfabetos e letrados; homens e mulheres não podem sempre ser igualados pela lei, pois há 
diferenças naturais entre esses grupos. 

Nesse diapasão, a igualdade material, inspirada na lógica aristotélica, buscou igualar a todos na qualidade 
de seres humanos, mas reconheceu as diferenças existenciais entre os diferentes grupos ou classes sociais. 

Daí falar-se em Estado Social, Estado que intervém na economia e busca amparar os hipossuficientes. 

Em sua dimensão objetiva, a igualdade impõe ao Poder Público a adoção de medidas que reduzam as 
desigualdades sociais e regionais e de medidas que amparem a todos quantos estiverem em situação de 
desigualdade. 

Por outro lado, em sua dimensão subjetiva, o princípio da igualdade assegura prestações negativas (o 
indivíduo tem o direito de defesa perante o Estado, de modo que este não aja arbitrariamente por meio de 
igualizações) e prestações positivas (grupos têm o direito de exigir políticas públicas que minimizem a 
desigualdade de fato, como por exemplo, quotas para negros nas universidades e quotas para deficientes na 
Administração Pública). 

DICA 27 - AÇÕES AFIRMATIVAS DO ESTADO 

Consistem em políticas públicas ou programas de ação que buscam a redução das desigualdades decorrentes 
de discriminação étnica, de gênero, de classe social, ou por deficiência física ou mental, por meio da 
concessão de uma vantagem compensatória. É o caso da “Lei Maria da Penha”, por exemplo, que reconhece 
a desigualdade histórica e física entre homens e mulheres e trata as mulheres de modo desigual. 

As ações afirmativas, em geral, são temporárias, têm prazo de duração. A partir de um estudo denso em que 
se constate a impossibilidade de, num espaço curto de tempo, um determinado grupo conseguir a sua 
inserção social, o Poder Público promove as suas ações. É de se notar que tal temporariedade tem o 
propósito de impedir que se promova a discriminação reversa, isto é, prejudicar o direito dos que não foram 
contemplados pelas ações do Estado. 

A seguir, algumas dessas ações afirmativas, à luz da legislação pátria e da jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal: 

➢ Ações em defesa das mulheres 
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➢ Ações em defesa de negros e pardos 

➢ Ações em defesa dos desfavorecidos economicamente 

DICA 28 - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

O princípio da legalidade não se confunde com o princípio da reserva legal. O primeiro assevera a submissão 
à lei e o segundo determina que determinadas matérias sejam disciplinadas por lei formal. 

Ramificação do princípio genérico da legalidade é o princípio da legalidade penal, postulado do Estado 
Democrático de Direito, segundo o qual somente a lei formal, criada por representantes do povo, para 
retratar os anseios de uma determinada sociedade, pode descrever, crimes, contravenções penais e penas. 

Nessa toada, espécies normativas secundárias não são capazes de fazer tipificação penal. Nos termos do 
artigo 62 da Constituição Federal, nem mesmo a medida provisória poderá dispor sobre matéria penal, 
apenas a lei formal (parágrafo 1º, inciso I, alínea b). 

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, as convenções internacionais, como a Convenção de Palermo, 
não são aptas a tipificar crimes e nem a fixarem penas, pois somente lei interna é fonte formal e direta de 
direito penal (RHC 121.835). 

A respeito da fixação de crimes e de penas, para criminalizar alguém, não apenas é suficiente a lei, mas é 
necessário que a lei seja anterior à conduta da pessoa (anterioridade penal), eis que ninguém pode ser 
surpreendido por uma atuação punitiva legislativa do Estado. 

DICA 29 - LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA, DE EXPRESSÃO E DE 
MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO 

A manifestação do pensamento deve ser livre, de forma que é vedado ao Poder Público condicionar a sua 
manifestação a qualquer forma de licença. De igual modo, a censura (controle de informação que pode ou 
não ser divulgada, a partir de análises de cunho moral, político ou religioso) é vedada, quer seja prévia ou 
repressiva. 

A liberdade de manifestação do pensamento também tem seu ônus e pode gerar a responsabilidade civil 
e/ou criminal para quem inadvertidamente a utilizar e ainda dá ao ofendido o direito de resposta. Essa é a 
razão de a Constituição vedar o anonimato. Deve o indivíduo identificar-se, assumir claramente a autoria do 
produto do pensamento manifestado, a fim de que, se for o caso, repare o dano causado a terceiros. 

Disso resulta a impossibilidade de o Estado, tendo por únicos fundamentos tais escritos apócrifos, dar início, 
somente por meios deles, à persecutio criminis (instaurar inquérito policial ou oferecer denúncia). 

Por outro lado, as peças apócrifas e as delações anônimas, segundo o STF (Inquérito 1.957/PR), podem até 
ser utilizadas como provas formais, quando produzidas pelos próprios acusados ou para constituir o corpo 
de delito do crime (bilhetes de pedido de resgate, cartas para ameaçar, etc). 
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As delações anônimas (“denúncias apócrifas”) não podem ser desprezadas, pois os crimes são cada vez mais 
complexos e os criminosos estão cada dia mais organizados, de modo que, por motivo de segurança, é 
natural que as pessoas comuns não queiram ser identificadas ao fazerem a comunicação de crime. 

Com efeito, em caso de “denúncias apócrifas”, a autoridade policial deverá realizar investigações 
preliminares para confirmar a veracidade da informação recebida. Uma vez sendo constata a procedência 
da informação, o inquérito poderá ser instaurado. Note que a simples delação não identificada não é 
suficiente para instaurar o inquérito. 

DICA 30 - INVIOLABILIDADE DA CASA 

A Constituição Federal, ao estabelecer que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, objetivou garantir uma 
das vertentes do direito à privacidade. Asilo é lugar de abrigo, de proteção, de maneira que a todo indivíduo 
é garantido o direito de encontrar, em sua casa, proteção à individualidade e à vida privada. 

A entrada na casa de alguém depende, em regra, de autorização, ressalvadas as hipóteses taxativamente 
descritas na Constituição Federal. O consentimento para entrada no domicílio só poderá ser dado por 
morador (não proprietário; não empregado). Deve ser sempre espontâneo e manifestado pelo titular do 
direito, pelo ocupante do local. 

Excepcionalmente, sem que haja consentimento do ocupante, é permitida a entrada na casa, a qualquer 
hora, em casos de flagrante delito (próprio ou impróprio), desastre (inundações, desmoronamentos) ou 
prestação de socorro. 

Durante o dia, sem autorização do morador, será possível ainda entrar na casa mediante ordem judicial. 

Nesta hipótese, nota-se a reserva de jurisdição: somente por ordem judicial. Autoridades administrativas, 
policiais ou membros do Ministério Público apenas poderão requerer a entrada no domicílio às autoridades 
judiciais. Determinações administrativas de buscas e apreensões de documentos, ainda que haja indícios de 
existência de provas contundentes, são inconstitucionais e geram provas ilícitas. 

Qualquer que seja a espécie de flagrante, próprio ou impróprio, é permitida a prisão, mediante entrada 
forçada na casa do indivíduo, sem ordem judicial. (RHC 91.189). 

DICA 31 - SIGILO DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA 

O sigilo de comunicação telefônica tem uma proteção mais abrangente que o sigilo de dados, de maneira 
que só poderá ser quebrado se preenchidas três exigências: 1) existência de lei que regulamente as hipóteses 
e na forma da interceptação (reserva legal), pois a norma é de eficácia limitada; 2) ordem judicial específica; 
3) investigação criminal ou instrução processual penal. 

A Lei 9.296/1996 regulamentou o dispositivo e estabeleceu que a quebra de sigilo só poderá ser feita quando 
houver indícios de autoria ou participação em crimes puníveis com pena de reclusão. É preciso individualizar 
quem sofrerá a quebra de sigilo. O prazo é de quinze dias, admitindo-se prorrogação, desde que sempre por 
ordem judicial fundamentada. 
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A autoridade policial, o Ministério Público e a CPI não têm legitimidade para autorizar quebra de sigilo. 

Imperioso também observar que a interceptação de conversa telefônica tem o objetivo de produzir prova 
para ser utilizada numa investigação criminal ou numa instrução processual penal. Note: não se admite 
quebra de sigilo de comunicação telefônica para instrução de processo civil, processo trabalhista ou processo 
administrativo. Apenas para investigação criminal ou instrução processual penal 

Lado outro, o Supremo Tribunal Federal já admitiu a utilização de interceptação telefônica, legitimamente 
produzida, na modalidade prova emprestada, a outros processos criminais, ainda que as condutas sejam 
puníveis com detenção (HC 83.515/RS), e até mesmo a processos administrativos disciplinares ou fiscais 
(RMS 28.774/DF). 

Para a doutrina, há distinção conceitual de interceptação telefônica, gravação telefônica e interceptação 
ambiental. Na primeira situação, temos a captação de diálogo entre duas pessoas, por terceira pessoa não 
autorizada. Na gravação telefônica, um dos interlocutores faz a gravação, mas sem o consentimento do 
outro. Na interceptação ambiental é feita a captação de diálogo no local em que se realiza, sem o 
consentimento de, pelo menos, um dos interlocutores. 

DICA 32 - LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO 

A liberdade de locomoção compreende o direito de ir, vir e o de permanecer em determinado local. É livre a 
locomoção no território nacional, em tempo de paz. Em situação de guerra declarada, não há falar em 
liberdade de locomoção. 

Embora a locomoção seja uma das ramificações da liberdade, como os direitos fundamentais não são 
absolutos, mesmo em tempo de paz, será possível restringir a circulação no território nacional. A decretação 
de estado de sítio pode impor a obrigação de permanência em determinada localidade (artigo 137, I, da CF). 

O estado de defesa, igualmente, limita a locomoção, dada a possibilidade de prisão por crime de Estado 
determinada pelo executor da medida (artigo 136, parágrafo 3º, inciso I, da CF). 

Acrescente-se ainda o fato de o direito de ir e vir poder ser reduzido sempre que houver uma fundamentação 
baseada em outros direitos de hierarquia constitucional, como por exemplo, a determinação de “toque de 
recolher” numa situação de calamidade pública ou o confinamento compulsório de pessoas contaminadas 
por radiação ou por epidemia, a fim de que a vida e a saúde da coletividade não sejam afetadas. 

Para combater ato ilegal ou abusivo que esteja ferindo ou que ameace ferir a liberdade de locomoção será 
cabível habeas corpus. 

DICA 33 - TRIBUNAL DO JÚRI 

A Constituição Federal reconhece a instituição do tribunal do júri como um dos princípios democráticos que 
confere ao cidadão o direito de ser julgado por seus pares, no caso de prática de crime doloso contra a vida. 
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É preciso deixar claro que a competência do júri não é absoluta, de forma que a própria Constituição a afasta 
nos casos em que define foro por prerrogativa de função a determinadas autoridades. O Presidente da 
República, por exemplo, ainda que praticasse crime doloso contra a vida, na vigência do mandato, valendo-
se da prerrogativa do cargo, não seria levado a júri, mas o processo seria da competência originária do 
Supremo Tribunal Federal. Assim, quando o foro por prerrogativa de função é dado pela Constituição 

Federal, fica afastada a competência do tribunal do júri. 

Por outro lado, se o foro por prerrogativa de função for dado unicamente pela Constituição Estadual, 
prevalecerá a competência do tribunal do júri para julgar crimes dolosos contra a vida (Súmula Vinculante 
45). 

Plenitude de defesa, sigilo das votações a soberania dos veredictos são princípios constitucionais do tribunal 
do júri. A ofensa a qualquer desses princípios gera a nulidade do veredicto. 

Interessante destacar que a decisão do júri pode ser alvo de revisão criminal, nos termos da lei, o que 
relativiza a soberania do veredicto. O Tribunal de segunda instância, ao julgar a ação de revisão criminal, 
dispõe de competência plena para formular tanto o juízo rescindente (judicium rescindens), que viabiliza a 
desconstituição da autoridade da coisa julgada penal mediante invalidação da condenação criminal, quanto 
o juízo rescisório (judicium rescissorium), que legitima o reexame do mérito da causa e autoriza, até mesmo, 
quando for o caso, a prolação de provimento absolutório, pois a soberania do veredicto representa garantia 
fundamental do acusado, e não pode, ela própria, constituir paradoxal obstáculo à restauração da liberdade 
jurídica do condenado (ARE 674.151). 

DICA 34 - CRIMES INAFIANÇÁVEIS E CRIMES IMPRESCRITÍVEIS 

Crimes Inafiançáveis Imprescritíveis 
Não admitem o 

perdão 

Racismo X X  

Ação de grupos armados X X  

Tortura X  X 

Terrorismo X  X 

Tráfico ilícito de 
entorpecentes e 
drogas afins 

X  X 

Hediondos X  X 

O STF, no MI 4.733 e na ADO 26, entendeu que houve omissão inconstitucional do Congresso Nacional por 
não editar lei que criminalize atos de homofobia e de transfobia. Nessa toada, a partir da decisão, homofobia 
e transfobia também tipificam o racismo. 
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DICA 35 - PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS PENAS 

O princípio da intranscendência das penas, também conhecido como pessoalidade da pena ou da 
personalidade da pena, preconiza que somente a pessoa do condenado poderá ser penalizada pelos seus 
atos. Trata-se de garantia de que terceiros não poderão ser punidos em razão da conduta praticada por 
aquele que foi condenado. Daí falar-se em extinção de penalidade em razão da morte do agente, 
independentemente do tipo da pena, ainda que a de multa. 

Por outro lado, é dever dos sucessores reparar o dano que o falecido causou a terceiros, até o limite do valor 
do patrimônio a eles transferido pela sucessão. 

O princípio da individualização da pena impõe que o legislador, ao regular a imposição de pena, considere as 
características pessoais do infrator e a reprovabilidade de sua conduta. Questões como primariedade, bons 
antecedentes, parentesco, crueldade, dentre outros, precisam ser considerados pelo legislador, quando da 
definição das penas. Daí a Constituição citar que “a lei regulará a individualização da pena.” 

Penas permitidas (rol exemplificativo) Penas proibidas (rol taxativo) 

Privação ou restrição da liberdade De morte, salvo em caso de guerra declarada 

Perda de bens De caráter perpétuo 

Multa De trabalhos forçados 

Prestação social alternativa Cruéis 

Suspensão ou interdição de direitos  

DICA 36 - DIREITOS DOS PRESO 

É dever do Estado, que tem a tutela do preso, preservar-lhe a incolumidade do próprio corpo e da moral e 
garantir-lhe a vida digna. 

Nesse diapasão, quando o Estado não cumpre tal dispositivo constitucional, passa a ser responsável pela 
morte do detento e tem o dever de responder civilmente, devendo indenizar os familiares do falecido (RE 
841.526). 

O preso tem o direito de permanecer calado, o direito de não ser obrigado a produzir contra si prova, quer 
seja em fase de inquérito policial ou de processo judicial. Aliás, tal garantia é estendida aos acusados e 
investigados em geral, quer seja em processo administrativo, judicial ou perante comissão parlamentar de 
inquérito, pois o ônus da prova cabe àquele que acusa. 

Agora, é preciso deixar claro que o princípio constitucional da autodefesa, seja por meio do silêncio ou de 
criação de tese não compatível com a verdade, não alcança aquele que atribui falsa identidade perante 
autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada 
pelo agente (RE 640.139). 

A Lei Maior permite apenas três espécies de prisão: a) proveniente de ordem judicial; b) flagrante; c) 
transgressão ou crime militar. Perceba que a prisão administrativa não é permitida, exceto durante o estado 
de defesa (artigo 136, parágrafo 1º da CRFB/88) e o estado de sítio (art. 139 da CRFB/88). 
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A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra deve serão comunicados imediatamente ao juiz 
competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. A prisão ilegal será imediatamente relaxada 
pela autoridade judiciária. Eis a razão de o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347 ter 
determinado a juízes e tribunais a realização de audiência de custódia, para viabilizar o comparecimento do 
preso perante a autoridade judiciária e até 24 horas contadas do momento da prisão. 

A regra, dada a presunção de inocência, é responder em liberdade, de maneira que ninguém será levado à 
prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, independentemente de fiança. 

O preso deve ser informado de seus direitos, dentre os quais o de saber a identificação dos responsáveis por 
sua prisão ou por seu interrogatório policial e de ser assistido pela família e por advogado. 

As presidiárias têm o direito de permanecer com os filhos durante o período de amamentação. 

DICA 37 - PROVAS ILÍCITAS 

Prova ilícita é a que foi obtida em desobediência ao direito material, é a que foi produzida por meio ilícito, 
como por exemplo, uma confissão obtida mediante tortura, ou uma busca e apreensão sem ordem judicial, 
ou uma interceptação telefônica feita pela polícia sem autorização do juízo competente. 

A inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos não tem o condão de invalidar todo o processo, de 
torná-lo nulo. As provas ilícitas devem ser retiradas dos autos, em qualquer fase do inquérito ou do processo. 

Se existirem outras provas, lícitas, o feito deve seguir o seu curso normal e o réu poderá ser condenado, 
evidentemente, com base em prova lícita. 

Vale destacar que a prova ilícita originária contamina todas as outras que dela derivarem, de forma que todas 
deverão ser desentranhadas dos autos. Qualquer novo dado probatório, ainda que produzido, de modo 
válido, em momento subsequente, não pode apoiar-se, não pode ter fundamento causal nem derivar de 
prova comprometida pela mácula da ilicitude originária. 

Se, no entanto, o órgão da persecução penal demonstrar que obteve, legitimamente, novos elementos de 
informação a partir de uma fonte autônoma de prova - que não guarde qualquer relação de dependência 
nem decorra da prova originariamente ilícita, com esta não mantendo vinculação causal –, tais dados 
probatórios revelar-se-ão plenamente admissíveis, porque não contaminados pela mácula da ilicitude 
originária (HC 93.050). 

A prova não poderá ser considerada ilícita quando produzida em legítima defesa (de si ou de outrem), por 
ser esta uma causa de excludente de ilicitude. É o caso, por exemplo, do filho que grava a cuidadora 
maltratando sua mãe idosa. 
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DICA 38 - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 

A presunção de não culpabilidade trata, mais do que de uma garantia, de um direito substantivo. Direito 
material que tem por conteúdo a presunção de não culpabilidade. Não pode o Estado tratar como se fosse 
culpado aquele que ainda não sofreu condenação penal irrecorrível. 

No processo penal, não pode o Estado tratar como culpado aquele que não sofreu condenação penal 
transitada em julgado. Assim, embora na fase de pronúncia prevaleça a dúvida em favor da sociedade (in 
dubio pro societate), no julgamento deve prevalecer a dúvida em favor do réu. Essa é a razão de o Supremo 
Tribunal Federal, no processo criminal, absolver o réu em caso de empate na votação (AP 470/MG). 

Nessa espreita, o STF julgou procedente o pedido formulado em arguições de descumprimento de preceito 
fundamental, para declarar a não recepção da expressão "para o interrogatório" constante do art. 260 do 
CPP, e 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, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado (ADPF 395). 

Por outro lado, a garantia da presunção de não culpabilidade não impede a decretação ou manutenção de 
prisão cautelar, desde que seja demonstrada sua necessidade concreta e estejam presentes os requisitos do 
artigo 312 do Código de Processo Penal. 

Questão controvertida tem sido a possibilidade de execução provisória da pena antes do trânsito em julgado 
da sentença penal condenatória. O Supremo Tribunal Federal já alterou a sua jurisprudência duas vezes. Em 
novembro de 2019, o Plenário, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, passou a inadmitir a execução provisória 
da pena, dependendo do trânsito em julgado de sentença condenatória. 

DICA 39 - PRISÃO CIVIL 

No Brasil, é vedada a prisão civil em decorrência de dívida, ressalvados os casos previstos na Constituição 
Federal. A prisão, normalmente, é consequência da prática de crime e resulta de flagrante ou de ordem 
judicial, exceto a prisão por indisciplina militar. 

O devedor não é um criminoso e sua insolvência não poderá ser cobrada à custa de sua liberdade. O credor 
tem outros meios de satisfação da dívida que não a prisão. Dessa feita, a Constituição Federal proíbe a prisão 
civil por dívida, exceto em dois casos: inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a 
do depositário infiel. 

A prisão em decorrência do inadimplemento de obrigação alimentícia só poderá ocorrer se a insolvência for 
voluntária e inescusável. Em caso de força maior, não há que falar em prisão. 

Quanto ao depositário infiel, não obstante o fato de a Constituição prescrever a prisão, o instituto não está 
sendo aplicado desde o ano de 2007, por força de decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 466.343-1. A 
Corte Constitucional entendeu que tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados pelo 
Congresso Nacional, por meio do processo legislativo simples do decreto legislativo, têm valor de norma 
supralegal, de modo que o Pacto de San Jose da Costa Rica, ratificado em 1992, ao não admitir a prisão do 
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depositário infiel, mas tão somente a prisão civil por dívida em razão de inadimplemento de obrigação 
alimentícia, derrogou a legislação infraconstitucional brasileira contrária. 

O texto constitucional não sofreu nenhuma alteração, pois o tratado está subordinado à Lei Maior. O que se 
tem, na verdade, é a impossibilidade de aplicação da prisão do depositário infiel, dada a inexistência de 
regulamentação do assunto. 

Para evitar controvérsia a respeito do assunto, foi editada a Súmula Vinculante 25, com a seguinte redação: 
“É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.” 

DICA 40 - HABEAS CORPUS 

Habeas Corpus é ação judicial constitucionalizada desde 1891. Todas as Constituições brasileiras posteriores 
mantiveram esse remédio, embora na vigência do Ato Institucional nº 5, a garantia tenha sido suspensa. A 
atual Constituição dispõe sobre o assunto no artigo 5º, inciso LXVIII. Os artigos de 647 a 667 do Código de 
Processo Penal regulamentam o habeas corpus. 

Trata-se de ação de natureza penal, de procedimento especial, gratuita, em defesa da liberdade de 
locomoção. É utilizada para combater ilegalidade ou abuso de poder que possam violar o direito de ir e vir 
do indivíduo. Tem prioridade sobre todas as demais ações, inclusive as ações constitucionais. 

Por se tratar de garantia individual, não poderá ser suprimido nem por emenda. Todavia, decretado o estado 
de defesa (artigo 136 da CF) e o estado de sítio (artigo 136 da CF), tal garantia tem sua abrangência diminuída 
(nunca suprimida), já que as prisões poderão ser decretadas por autoridades administrativas. 

A Constituição Federal e o Código de Processo Penal não fazem nenhuma referência à hipótese de cabimento 
de habeas corpus coletivo. Porém, em fevereiro de 2018, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, entendeu 
cabível a impetração, por parte da Defensoria Pública da União, em substituição processual, de habeas 
corpus coletivo preventivo, para determinar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar de 
todas as mulheres gestantes, puerpérias, mães de crianças ou de deficientes sob sua guarda, exceto nos 
casos de crimes praticados com emprego de violência ou grave ameaça ou contra seus descendentes. (HC 
143.641) 

DICA 41 - PROCESSO LEGISLATIVO - CARACTERÍSTICAS GERAIS  

O objeto do processo legislativo é a elaboração de leis em sentido material e formal. Nos termos do artigo 
59 da Constituição Federal, o processo legislativo compreende a elaboração de: 

I - emendas à Constituição;  

II - leis complementares;  

III - leis ordinárias;  

IV - leis delegadas;  
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V - medidas provisórias;  

VI - decretos legislativos;  

VII - resoluções. 

As espécies normativas acima são denominadas "normas primárias", porque são derivadas diretamente da 
Constituição Federal. Essas espécies normativas têm processos legislativos e finalidades diferentes, mas não 
há entre elas, ressalvadas as emendas, que produzem normas constitucionais, hierarquia e nem relação de 
vinculação ou de subordinação. 

O Brasil adota o modelo indireto de processo legislativo, de forma que o povo elege, no âmbito nacional, 
deputados e senadores para a elaboração das leis. No âmbito estadual e distrital, são eleitos deputados e, 
no âmbito municipal, vereadores. Agora, por força do princípio democrático, no Brasil, há meios de 
participação popular no processo de elaboração de leis ordinárias e de leis complementares, por meio da 
iniciativa (projeto de lei subscrito por cidadãos).  

O Princípio da Separação de Poderes rege o processo legislativo, de maneira que a função 
precípua de legislar é do Poder Legislativo, em que pese o fato de o Executivo e o Judiciário, 
atipicamente, criarem normas jurídicas. 
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DICA 42 - PROCEDIMENTOS ENVOLVENDO A ELABORAÇÃO 
LEGISLATIVA 

 

DICA 43 - PROCESSO LEGISLATIVO E MATÉRIAS DE INICIATIVA 
PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

A Constituição Federal enumera no § 1º do artigo 61 um rol taxativo de assuntos sobre os quais o projeto 
de lei é de iniciativa privativa do Presidente da República. Tal iniciativa não pode ser presumida e nem 
interpretada amplamente (ADI-MC 724/RS). 

Os assuntos de iniciativa privativa do Presidente da República são, no que couber, por força do 
princípio da simetria, de iniciativa privativa de Governadores e Prefeitos. Note que Estados, 
Distrito Federal e Municípios devem repetir obrigatoriamente em suas Constituições ou Leis 
Orgânicas o processo legislativo federal, inclusive no que tange à iniciativa privativa. 
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A não observância desse regramento constitucional implicará em declaração de inconstitucionalidade do 
diploma jurídico.  
 

Os assuntos da iniciativa privativa do Presidente da República, que por simetria, são também da 
iniciativa de Governadores e de Prefeitos, não podem ser tratados, por iniciativa parlamentar, 
nas Constituições Estaduais e nem nas Leis Orgânicas Municipais. 

No processo legislativo das emendas à Constituição Federal, não há iniciativa privativa. Entretanto, no 
processo legislativo de emenda à Constituição Estadual ou de emenda à Lei Orgânica do Município ou do 
Distrito Federal há restrição quanto à iniciativa. Isso se dá porque, sabendo que sobre um determinado 
assunto, é vedada a iniciativa parlamentar no processo legislativo das leis, algumas Assembleis Legislativas 
começaram a, por iniciativa parlamentar, emendar a Constituição do Estado. Evidentemente, essa prática 
fere a reserva constitucional de iniciativa do Chefe do Executivo. Ora, se não pode por lei, não pode por 
emenda! 

Art. 61, 

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 

II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou 
aumento de sua remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e 
pessoal da administração dos Territórios; 

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria;          

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais 
para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Territórios; 

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no 
art. 84, VI;           

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, 
estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.     
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DICA 44 - INICIATIVA POPULAR 

A iniciativa popular, nos termos do artigo 14 da Constituição Federal, é uma das formas de participação 
direta do cidadão no processo democrático brasileiro (democracia semidireta). Trata-se do direito do 
cidadão (eleitor) de propor um projeto de lei ao Legislativo. 

Note que o instituto iniciativa popular é típico de democracias semidiretas, aquela em que o povo elege 
representantes para a tomada de decisões, mas preserva mecanismos de participação direta, de que são 
exemplos o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. No caso brasileiro, a iniciativa popular foi criada 
pela atual Constituição Federal. 

 

DICA 45 - PROCEDIMENTO LEGISLATIVO ESPECIAL DAS EMENDAS 
CONSTITUCIONAIS 

A Constituição Federal é rígida, razão pela qual embora admita atualizações em seu texto, exige um processo 
legislativo bem mais complexo do que o utilizado para modificação das demais leis. Esse processo rigoroso é 
o de reforma constitucional. 
 
Também denominado por parte da doutrina de “competência reformadora”, é destinado a criar normas 
constitucionais derivadas, por meio de emendas ou de tratados internacionais sobre direitos humanos 
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incorporados ao ordenamento jurídico com valor de emendas, conforme rezam o artigo 60 e o artigo 5º, 
parágrafo terceiro, da Lei Maior (artigo que trata do processo legislativo especial das emendas). 

A tramitação de propostas de emenda à Constituição segue os seguintes passos: 

 

 

Nos termos do parágrafo 5º, do artigo 60, da Constituição Federal, “a matéria constante de 
proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta 
na mesma sessão legislativa.” 
 
A irrepetibilidade da PEC é absoluta, diferente da irrepetibilidade aplicada aos projetos de lei 
(artigo 67 da CF) que é relativa. Assim, no primeiro caso, um assunto que tramitou numa PEC que 
veio a ser rejeitada só poderá voltar a ser discutido noutra sessão legislativa. Já no segundo caso 
(projeto de lei), poderia retornar ainda na mesma sessão legislativa, caso houvesse a solicitação 
da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional. 

DICA 46 - LIMITAÇÕES AO PODER DE REFORMA 

O Poder Constituinte Derivado é limitado pelo Poder Originário, de forma que o Congresso Nacional não está 
autorizado a utilizar o processo legislativo das emendas para alterar qualquer assunto, de qualquer maneira, 
na Lei Maior. Nesses termos, a reforma da Constituição deve respeitar limitações: 
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a) materiais - assuntos da Constituição não poderão ser abolidos nem mesmo por emenda. 
 
1) Forma federativa de Estado; 
2) Voto direto, secreto, universal e periódico; 
3) Separação de Poderes; 
4) Direitos e garantias individuais. 
 

b) circunstanciais - o artigo 60, parágrafo 1º, da CF, proíbe a modificação da Lei Maior enquanto 
perdurar o estado de defesa, o estado de sítio e a intervenção federal. Essas são as chamadas 
limitações circunstanciais ao Poder de Reforma da Constituição. As circunstâncias são atípicas, 
especiais, de extrema gravidade. A reforma constitucional na vigência de qualquer delas poderia 
proporcionar uma grande instabilidade ou mesmo precipitação por parte do legislador, razão por 
que foi instituída a vedação. 
 

c) formais - dizem respeito ao processo legislativo especial das emendas. Se uma emenda à 
Constituição não observar as restrições quanto à iniciativa, turnos de votação, quórum de aprovação, 
tramitação, promulgação, irrepetibilidade, ainda que tenha conteúdo perfeito, padecerá de 
inconstitucionalidade formal. 

DICA 47 - TRATADOS INTERNACIONAIS SOBRE DIREITOS HUMANOS 

Os tratados internacionais são celebrados privativamente pelo Presidente da República (artigo 84, VIII, da 
CF), mas só passam a compor o ordenamento jurídico brasileiro após aprovação do Congresso Nacional 
(artigo 49, I, da CF), por meio de decreto legislativo. 

Tratados internacionais, regra geral, são incorporados ao ordenamento brasileiro com hierarquia de leis.  

Todavia, se o tratado internacional for sobre direitos humanos, dada a relevância da matéria, 
terá hierarquia superior à da lei. 

Nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, da Constituição Federal, se o tratado internacional for sobre direitos 
humanos (somente direitos humanos!) e se for aprovado pelo Congresso Nacional por meio do mesmo 
procedimento utilizado para aprovar PEC, isto é, votado em dois turnos em cada Casa do Congresso, com 
quórum de 3/5, terá o valor de emenda constitucional. 

Caso o tratado internacional seja sobre direitos humanos, mas tenha sido aprovado pelo Congresso por 
meio de procedimento simples, segundo o Supremo Tribunal Federal, seu valor será o de norma supralegal. 

É de se notar, então, que tratado internacional poderá produzir norma constitucional, que 
embora não conste expressamente do texto da Constituição Federal, terá o mesmo valor de 
uma emenda à Constituição. 
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DICA 48 - PROCESSO LEGISLATIVO ESPECIAL DAS MEDIDAS 
PROVISÓRIAS 

As medidas provisórias (MPs) são normas com força de lei, editadas pelo Presidente da República, em 
situações de relevância e urgência. Trata-se de ato normativo excepcional, da responsabilidade do Chefe 
do Executivo, no exercício da função atípica de legislar. 

As medidas provisórias, embora não sejam leis em sentido estrito, têm força de lei, isto é, inovam o 
ordenamento jurídico, no momento de sua edição, e criam direitos, deveres, garantias e obrigações, mesmo 
que em caráter provisório. 

A competência para editar MPs é privativa do Presidente da República (artigo 84, XXVI, da CF) e não pode 
ser delegada aos Ministros de Estados ou a qualquer outra autoridade. Nos Estados, evidentemente, a 
competência é do Governador e, nos Municípios, do Prefeito. 

 

O prazo de eficácia da medida provisória é de sessenta dias, a partir de sua edição, admitindo-
se uma prorrogação por mais sessenta dias. Como o próprio nome indica, a medida excepcional 
é provisória, tem prazo de validade. Foi editada apenas para atender a uma situação de extrema 
urgência e relevância, porque a regra no ordenamento jurídico é a lei formal, a lei em sentido 
estrito, e não a atuação unilateral do Presidente da República. 
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Para evitar que uma medida provisória perca a eficácia por esgotamento de prazo, foi criado o regime de 
urgência, em razão do qual após 45 dias contados da edição, as demais proposições da Casa em que estiver 
a MP ficarão sobrestadas, até que se ultime a votação. 

Cuidado para não confundir! Estamos agora tratando de outro prazo. Uma coisa é prazo de 
validade (60 dias + 60 dias). Outra coisa é o prazo do regime de urgência (45 dias). Se a medida 
provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação (votada 
nas duas Casas), entrará em regime de urgência, para evitar, por meio do sobrestamento de 
pauta, que a MP venha a perder a eficácia. 
A partir do 46º dia, se estiver na Câmara, sobrestará a pauta da Casa, se estiver no Senado, 
sobrestará a pauta do Senado, não obstante ainda conte com 15 dias do prazo de validade e 
ainda uma prorrogação. 

DICA 49 - PODER EXECUTIVO - IMPEDIMENTO E VACÂNCIA DO 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Compete ao Vice-Presidente da República substituir o Presidente, nos casos de impedimento, e sucedê-lo 
nos casos de vacância. 

O impedimento ocorre em situações temporárias, nos casos em que o cargo de Presidente fica 
momentaneamente desocupado. Por outro lado, a vacância se dá em situações definitivas. Nessa linha, 
substituir é assumir temporariamente a Presidência e suceder é assumir com definitividade, tornar-se o 
Presidente. 

Vejamos as hipóteses: 
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O artigo 83 da Constituição Federal dispõe que o Presidente e o Vice- Presidente da República 
não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a 
quinze dias, sob pena de perda do cargo. 
 
Para o STF, em decorrência do princípio da simetria, a Constituição estadual deve estabelecer 
sanção para o afastamento do governador ou do vice-governador do Estado sem a devida licença 
da Assembleia Legislativa (ADI 3.647). Entretanto, a exigência de autorização do Legislativo para 
a saída do Governador e do Vice, em prazo inferior ao definido pela Constituição Federal, é 
inconstitucional (ADI 307/CE). Assim, deve prevalecer o mesmo regramento constitucional: prazo 
superior a 15 dias. 

Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão 
sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado 
Federal e o do Supremo Tribunal Federal (artigo 80 da CF), nessa ordem. 

DICA 50 - RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

O Presidente da República, no exercício do mandato, poderá ser responsabilizado tanto por crime comum 
quanto por crime de responsabilidade (artigos 85 e 86 da CF). 

Segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, diferente do que se aplica aos demais agentes 
políticos, o Presidente da República não se submete à responsabilidade civil pelos atos de improbidade 
administrativa, mas tão somente a um único regime sancionatório decorrente da responsabilização político-
administrativa por crime de responsabilidade. 

Para o Tribunal, os outros agentes políticos, inclusive governadores e prefeitos, encontram-se 
sujeitos a um duplo regime sancionatório, e se submetem tanto à responsabilização civil pelos 
atos de improbidade administrativa quanto à responsabilização político-administrativa por 
crimes de responsabilidade (STF. Pet. 3240). 

Os crimes de responsabilidade são infrações político-administrativas definidas por lei federal (Lei 
1.079/1950) puníveis com perda do cargo e com inabilitação para o exercício de qualquer função pública. 

Os crimes comuns são aqueles definidos por leis federais e podem ser praticados por qualquer pessoa, 
independentemente de exercer ou não cargo ou função pública. A competência para processar e julgar o 
Presidente da República, por crime comum, é do Supremo Tribunal Federal. O Tribunal apenas poderá 
analisar o recebimento da denúncia ou da queixa após autorização da Câmara dos Deputados, por decisão 
de dois terços de seus membros. 
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DICA 51 - CRIME DE RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA 

O Presidente da República pratica crime de responsabilidade quando os seus atos atentam contra a 
Constituição Federal (artigo 85, caput, da CF). Não por caso, no momento da posse, o Presidente jura cumprir 
a Lei Maior. A traição aos pressupostos constitucionais acarreta a sua responsabilização e pode gerar a perda 
do cargo. 

O parágrafo único do artigo 85 da Constituição Federal assevera que os crimes de responsabilidade serão 
definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. A Lei 1.079/1950 dispõe 
sobre a matéria. Embora muito anterior à Constituição Federal, a maioria de seus dispositivos foi 
recepcionada pela atual Constituição, dada a compatibilidade material com o novo texto constitucional. 

São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República atentam contra: 

I   a existência da União; 

II   o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder 
Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes 
constitucionais das unidades da Federação; 

III   o exercício dos direitos políticos, individuais e 
sociais; 

IV   a segurança interna do País; 

V   a probidade na administração; 

VI   a lei orçamentária; 

VII   o cumprimento das leis e das decisões judiciais. 

Além dos casos citados no artigo 85 da Constituição Federal, o artigo 4º da Lei 1.079/1950 ainda incluiu a 
guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos. Essas condutas são especificadas pela Lei dos Crimes de 
Responsabilidades. A Constituição Federal elenca apenas um exemplificativo de condutas. 

Segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, a definição das condutas típicas configuradoras do 
crime de responsabilidade e o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e julgamento dos 
agentes políticos federais, estaduais ou municipais envolvidos são da competência legislativa privativa da 
União e devem ser tratados em lei nacional especial. Nessa linha, foi editada a Súmula Vinculante 46: 

"A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de 
processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União." 

A competência para processar e julgar o Presidente da República por crime de responsabilidade é do Senado 
Federal. Entretanto, cabe à Câmara dos Deputados admitir, por dois terços de seus membros, a acusação.  

Assim, o pedido de impeachment é feito à Câmara dos Deputados, que autorizará ou não o 
processo. Se não autorizar, o pedido será arquivado. Se autorizar, seguirá ao Senado. 
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Qualquer cidadão poderá denunciar o Presidente da República, por crime de responsabilidade, perante a 
Câmara dos Deputados. A denúncia só poderá ser recebida enquanto o denunciado não tiver, por qualquer 
motivo, deixado definitivamente o cargo. 

O Supremo Tribunal Federal entende que a renúncia ao cargo, apresentada na sessão de 
julgamento, quando já iniciado este, não paralisa o processo de impeachment (MS 21.689). 

DICA 52 - IMUNIDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Diferente do que se aplica a Deputados e Senadores, o Presidente da República não tem imunidade material, 
isto é, não tem inviolabilidade por manifestação de opinião e nem de palavras. Dessa forma, poderá vir a 
responder civilmente (perante juízo de primeiro grau) e penalmente (perante o STF) por manifestação de 
opiniões e de palavras.  

Por outro lado, o Presidente da República possui a chamada imunidade formal (ou processual), dividida em 
três possibilidades:  

1) PRISÃO - o § 3º do artigo 86 da Constituição Federal dispõe que o Presidente da República não estará 
sujeito à prisão, nas infrações comuns, enquanto não sobrevier sentença condenatória. A proteção 
constitucional impede que o Chefe do Executivo venha a ser preso em flagrante, ainda que por crime 
inafiançável, ou que seja submetido às demais prisões cautelares, independentemente do motivo. 

A única prisão aplicável ao Presidente da República é a decorrente de sentença judicial condenatória 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 

2) PROCESSO - o Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por 
atos estranhos ao exercício de suas funções (artigo 86, § 4º, da CF). 

Durante o mandato, o Presidente só poderá ser processado e julgado por crimes que tenham sido praticados 
em razão do cargo, isto é, crime comum praticado no exercício da Presidência (in officio) ou em razão dele 
(propter officium). 

3) AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA PARA SER JULGADO - o Presidente da República não pode ser processado e 
nem julgado pelo Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, sem a autorização da Câmara dos 
Deputados, por decisão de dois terços de seus membros. 

Com efeito, para que o Supremo Tribunal Federal possa fazer análise da denúncia feita pelo Procurador-
Geral da República, nas ações penais públicas, ou de queixa-crime feita pela vítima, nas ações penais 
privadas, será necessário ter primeiro a autorização da Câmara dos Deputados. 

DICA 53 - REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS 

Os precatórios judiciais são requisições de pagamento de valor que a Fazenda Pública, por meio de processo 
judicial, foi condenada a pagar a alguém. 
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Os bens públicos são impenhoráveis e insuscetíveis de expropriação, razão pela qual, diferente dos litígios 
entre particulares, as demandas em face da Fazenda Pública que têm o propósito de obtenção de valores 
pecuniários (execução por quantia certa) apresentam um procedimento próprio sob o regime dos 
precatórios. 

Uma vez tendo sido proferida a sentença condenatória definitiva, a requisição de pagamento é 
encaminhada pelo Juiz da execução ao Presidente do Tribunal. 

 

Nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, 
Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão por precatórios e à conta dos 
créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos 
créditos adicionais abertos para este fim. 

O regime de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno 
valor. Cabe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, por leis próprias, segundo suas 
diferentes capacidades econômicas, fixar o que é considerado pequeno valor, observado o mínimo 
estipulado pela Constituição Federal: o valor do maior benefício do regime geral de previdência social (§ 4º 
do artigo 100 da CF). 

Nos termos do artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, serão considerados de pequeno 
valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, os débitos 
ou obrigações consignadas em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a:  

1) 40 salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal;  
2) 30 salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios. 

A finalidade do regime constitucional de precatórios reside em dois objetivos essenciais:  
 
a) possibilitar aos entes federados o adequado planejamento orçamentário para a quitação de seus débitos 
e,  
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b) a submissão do poder público ao dever de respeitar a preferência jurídica de quem dispuser de 
precedência cronológica.  

O sistema de precatórios não se aplica à execução provisória de obrigação de fazer contra a 
Fazenda Pública, como no caso de uma implementação de pensão instituída por militar (RE 
573.872). Vale acrescentar que não se afigura possível, a partir da Emenda Constitucional nº 
30/2000, a execução provisória contra Fazenda Pública da prestação de pagar quantia certa 
(exige-se trânsito em julgado). 

 

O regime de precatórios também não se aplica aos Conselhos de Fiscalização Profissional, 
porque estes não têm orçamento público e não recebem verbas dos entes federativos (RE 
938.837/SP). 

DICA 54 - ORDEM DE PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS 

 

DICA 55 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRINCIPAIS 
APONTAMENTOS 

O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão de cúpula do Poder Judiciário ao qual compete, 
precipuamente, a guarda da Constituição, conforme disposto no artigo 102 da Constituição Federal.  
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Suas principais competências são julgar:  

1) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual;  

2) a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;  

3) a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da própria Constituição;  

4) o mandado de injunção;  

5) a extradição solicitada por Estado estrangeiro. 

O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, nomeados pelo Presidente da República, após 
aprovação do Senado Federal, por maioria absoluta, em votação secreta, após arguição pública. 

Os critérios exigidos pela Constituição Federal, para que alguém se torne Ministro do Supremo Federal são: 

✓ nacionalidade primária (brasileiro nato); 

✓ ser cidadão, no pleno exercício dos direitos políticos; 

✓ ter idade entre 35 e 65 anos; 

✓ reputação ilibada; 

✓ notável saber jurídico. 

Em relação aos remédios constitucionais, o STF é competente para processar e julgar, originariamente (102, 
I, da CF): 
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Não faz parte da competência originária do Supremo Tribunal Federal julgar ação popular, 
ainda que ajuizada contra seus Ministros e autoridades sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal 
(Pet. 7.054). 

DICA 56 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PRINCIPAIS 
APONTAMENTOS 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi criado, em 2004, pela EC 45, para fazer o controle da atuação 
administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Trata-
se de órgão do Judiciário, embora nem todos os seus membros integrem esse mesmo Poder. 
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O CNJ é órgão administrativo destinado a promover o controle interno do Poder Judiciário. O órgão não 
exerce jurisdição, de maneira que a legalidade de suas decisões poderá ser apreciada pelo Supremo Tribunal 
Federal. 

Cabe ao CNJ promover a fiscalização administrativa e financeira do Judiciário e controlar o 
cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Não cabe ao CNJ intervir na atuação 
jurisdicional dos juízes, sendo-lhe vedado interferir, fiscalizar, reexaminar ou suspender os 
efeitos de qualquer ato de conteúdo jurisdicional, até porque o órgão não exerce jurisdição (STF. 
MS 28.611). 

O Conselho Nacional de Justiça atua também na fiscalização dos serviços auxiliares, dos serviços notariais e 
dos registros. Entretanto, não tem atribuição para instaurar processo administrativo contra os servidores do 
Poder Judiciário e nem aplicar-lhes penalidades, uma vez que os servidores têm os seus próprios regimes 
jurídicos (no caso dos servidores públicos federais, por exemplo, aplica-se a Lei 8.112/1990). 

Estão sujeitos à fiscalização do Conselho Nacional de Justiça os juízes e Tribunais integrantes da estrutura 
dos Estados e da União, exceto o Supremo Tribunal Federal, uma vez que cabe ao este Tribunal processar e 
julgar as ações contra o CNJ.  

DICA 57 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRINCIPAIS 
APONTAMENTOS 

O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros, nomeados pelo Presidente 
da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal (artigo 104 da CF). 

Os requisitos para ser Ministro do STJ são: 

✓ nacionalidade brasileira (não precisa ser brasileiro nato); 

✓ idade entre trinta e cinco e sessenta e cinco anos; 

✓ notável saber jurídico; 

✓ reputação ilibada. 

Diferentemente do que se dá na escolha dos Ministros do STF, o Presidente da República não poderá 
livremente escolher cidadãos que preencham os requisitos, pois a Constituição define que a escolha deverá 
recair: 

a) um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio 
Tribunal; 

b) um terço dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo 
próprio Tribunal; 

c) um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do 
Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados na forma utilizada para o quinto constitucional. 
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Dentre as principais competências do STJ está o processo e julgamento do Recurso Especial, vocacionado, 
no campo de sua específica atuação temática, à tutela do direito objetivo infraconstitucional da União. A 
sua apreciação jurisdicional compete ao STJ, porque é o órgão que detém a qualidade de guardião do direito 
federal comum. 

Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em 
recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou 
pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: 

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 

b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; 

c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. 

DICA 58 - FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA 

São funções essenciais à Justiça: 

✓ Ministério Público; 

✓ Advocacia Pública; 

✓ Advocacia Privada; 

✓ Defensoria Pública.  

 

Organização:  
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DICA 59 - MINISTÉRIO PÚBLICO - PRINCIPAIS APONTAMENTOS 

Nos termos do artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é instituição permanente, essencial 
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis. 

Com efeito, o MP não integra nenhum dos Poderes do Estado, embora exerça uma série de atividades 
administrativas. Também não é um quarto Poder do Estado, embora tenha garantia de independência, 
autonomia funcional e orçamento próprio. Trata-se de instituição constitucional, de atuação autônoma e 
independente, destinada a fiscalizar o cumprimento da Constituição e das leis, a fim de resguardar a ordem 
democrática e os direitos fundamentais. 

 

DICA 60 - PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Conforme disposto no § 1º do artigo 127 da Constituição Federal, são princípios institucionais do Ministério 
Público: 

▪ a unidade 
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Os membros de cada ramo do Ministério Público integram um só órgão, sob direção de um mesmo 
procurador. Trata-se de unidade funcional, uma vez que dentro do Ministério Público Federal, por exemplo, 
cada membro atua como MPF, como instituição. Por outro lado, não se fala de unidade orgânica, porque o 
MP está organizado em Ministério Público da União (MPF, MPDFT, MPM, MPT) e Ministério Público dos 
Estados. 

Os membros do Parquet não devem ser considerados em sua individualidade, mas como integrantes de uma 
só instituição, sujeitos administrativamente a uma única chefia. A unidade deve ser considerada em cada 
Ministério Público, de modo que membro de determinado ramo não pode exercer as atribuições que são de 
outro ramo. 

▪ a indivisibilidade 

Os membros do Ministério Público não ficam vinculados aos processos em que atuam, de forma que 
podem ser substituídos uns pelos outros, conforme o regramento legal. 

Nota-se que a indivisibilidade é uma decorrência da unidade, pois sendo o Ministério Público uno, não pode 
ser subdividido em outros órgãos autônomos; antes, todos os membros integram um mesmo órgão, todos 
são o Ministério Público. 

Com efeito, os atos processuais devem ser atribuídos ao Parquet como instituição e não ao agente que o 
praticou. Assim, um membro pode se fazer representar por outro, sem nenhum prejuízo para o processo e 
sem implicar em descontinuidade da atividade Evidentemente, do mesmo modo da unidade, a 
indivisibilidade deve ser considerada em cada ramo do Ministério Público. 

Vale ressaltar, ainda, que a indivisibilidade não é incompatível com o princípio do promotor natural e com 
a formação de grupos especiais de tarefa. 

▪ a independência funcional 

No exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas, cada membro do MP atua com 
liberdade de consciência, de maneira que nem mesmo dentro da instituição haverá a sujeição funcional de 
um membro em relação ao outro, uma vez que a relação de hierarquia dentro do Ministério Público é 
meramente administrativa (e não funcional).  

Em decorrência dos princípios institucionais da unidade e da indivisibilidade, nas situações em que houver a 
divergência interna entre órgãos do Ministério Público, segundo o Supremo Tribunal Federal, caberá ao 
próprio Ministério Público (e não ao Judiciário) identificar e afirmar as atribuições investigativas de cada um 
dos seus órgãos em face do caso concreto, devendo prevalecer, à luz do princípio federativo, a 
manifestação do Procurador-Geral da República (Pet. 4.863). Agora, se o desentendimento acontecer 
dentro do próprio MPE, caberá ao PGJ apresentar a solução. 
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DICA 61 - DA ORDEM SOCIAL 

A Constituição Federal reservou o Título VIII para dispor sobre a ORDEM SOCIAL, o que demonstra 
claramente a intenção do legislador constituinte de frisar a característica de Constituição Social do novo 
texto. 

A ordem social, nos termos do artigo 193 da Constituição Federal, tem como base o primado do trabalho, e 
como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. 

A ordem social não está dissociada da ordem econômica. Trabalho é direito social e está relacionado ao bem-
estar social, pois dele o indivíduo conquistará meios de acesso a outros direitos sociais, como a educação, a 
saúde, o lazer, a previdência, dentre outros. Nessa linha, é dever do Estado propiciar meios de adequados 
de trabalho, respeitando a dignidade da pessoa humana, para que o indivíduo possa produzir riqueza para o 
país e esta possa promover a justiça social. 

Direitos fundamentais e a ordem social formam a base do Estado Democrático de Direito. 

DICA 62 - DA SEGURIDADE SOCIAL: FINANCIAMENTO  

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 contribuições sociais previstas na Constituição Federal. 

A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis 
pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei 
de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. 

A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde e ações de assistência 
social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, 
observada a respectiva contrapartida de recursos. 

As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos 
respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. 

A Constituição Federal proíbe a criação, a majoração ou a extensão de benefício ou de serviço da seguridade 
social sem a correspondente fonte de custeio (§ 5º, artigo 195). 

DICA 63 - SAÚDE: FONTES DE CUSTEIO 

O sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 

A Constituição Federal determina que entes federativos apliquem, anualmente, em ações e serviços públicos 
de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais de suas receitas. 
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No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 
15%. No caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o produto da arrecadação de seus 
respectivos tributos e sobre transferências tributárias constitucionalmente previstas, recebidas de entes 
federativos de maior nível, em percentuais definidos por lei complementar, que será reavaliada a cada cinco 
anos. 

DICA 64 - PREVIDÊNCIA SOCIAL: PREVIDÊNCIA PRIVADA 
COMPLEMENTAR 

Previdência privada complementar: nos termos do artigo 202 da Constituição Federal, o regime de 
previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral 
de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício 
contratado, e regulado por lei complementar. 

A lei complementar que instituir o regime de previdência privada complementar assegurará ao participante 
o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos. 

As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, 
regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de 
trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração 
dos participantes, nos termos da lei (§ 2°). 

É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras 
entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua 
contribuição normal poderá exceder a do segurado (§ 3º). 

Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas 
autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, 
enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários, e as entidades de previdência 
complementar. No que couber, a mesma legislação será aplicada às empresas privadas permissionárias ou 
concessionárias de prestação de serviços públicos. 

DICA 65 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A assistência social é parte da seguridade social e, além de direito social, constitui uma política pública 
definida pela Constituição Federal, de caráter não contributivo, para que todos possam ter os seus direitos 
básicos garantidos. 

Por meio dela, as pessoas vulneráveis ou que enfrentam dificuldades na família ou na convivência com a 
comunidade têm apoio, orientação, acolhimento e proteção, além de encaminhamento aos serviços da 
assistência social ou a outras políticas públicas, como saúde e educação. 
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A gestão da política de assistência social é compartilhada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios. As ações governamentais são realizadas com recursos do orçamento da seguridade social e por 
meio de outras fontes. 

O artigo 203 da Constituição Federal dispõe que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social. 

Perceba: 1) a assistência social é destinada a brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil; 2) para ser 
beneficiado pela assistência social não é necessário ser contribuinte, uma vez trata-se de política pública em 
benefício de vulneráveis e não de seguro social. 

DICA 66 - EDUCAÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL 

É dever do Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto 
aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. É papel da família combater a evasão escolar e promover 
a devida assistência aos educandos. 

O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, mas a Constituição Federal assegura às 
comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 
aprendizagem. 

Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica 
comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 

O ensino religioso constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, 
mas a sua matrícula será facultativa. 

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.439, conferiu interpretação conforme à Constituição ao 
art. 33, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e 
ao art. 11, § 1º, do acordo Brasil-Santa Sé aprovado por meio do DL 698/2009 e promulgado por 
meio do Decreto 7.107/2010, para assentar que o ensino religioso em escolas públicas pode ter 
natureza confessional. A rede pública, em igualdade de condições, oferecerá ensino confessional 
das diversas crenças, mediante requisitos formais de credenciamento, de preparo, previamente 
fixados pelo Ministério da Educação. O ensino deve ser ministrado por integrantes, devidamente 
credenciados, da confissão religiosa do próprio aluno, a partir de chamamento público já 
estabelecido em lei para hipóteses semelhantes e, preferencialmente, sem qualquer ônus para 
o poder público (Informativo 879). 

DICA 67 - CULTURA: PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO 

A Nos termos do artigo 216 da Constituição Federal, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 
incluem: 
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I - as formas de expressão; 
 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; 
 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico. 

DICA 68 - DESPORTO 

Quanto ao desporto, a Constituição Federal impõe que é dever do Estado fomentar práticas desportivas 
formais e não-formais, como direito de cada um, observados: 

I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e 
funcionamento; 

Em que pese a garantia de autonomia das entidades desportivas, o STF, na ADI 5.450, declarou 
válidas as condições impostas pela Lei 13.155/2015, para a adesão e manutenção de clubes e 
entidades desportivas no Programa de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, PROFUT, 
uma vez tratar-se de adesão voluntária. 
 
Por outro, o egrégio Tribunal declarou a inconstitucionalidade do artigo 40 da norma impugnada, 
na parte em que altera o art. 10, §§ 1º, 3º e 5º da Lei 10.671/2003, ao impor o atendimento de 
critérios de âmbito exclusivamente fiscal ou trabalhista para garantir a habilitação nos 
campeonatos, independentemente da adesão das entidades desportivas profissionais ao 
PROFUT, podendo acarretar o rebaixamento de divisão dos clubes que não cumprirem tais 
requisitos, porque caracteriza meio indireto e coercitivo de cobrança de tributos e outras 
obrigações. 

II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos 
específicos, para a do desporto de alto rendimento; 

III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não- profissional; 

IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. 
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DICA 69 - DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

Nos termos do artigo 219 da Constituição Federal, o mercado interno integra o patrimônio nacional e será 
incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e 
a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal. 

Cabe ao Estado estimular a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais 
entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais 
ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão 
e transferência de tecnologia (parágrafo único). 

A Constituição Federal autoriza a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a firmarem 
instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o 
compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos 
de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira 
ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei (artigo 219-A). 

O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI), para promover o desenvolvimento científico 
e tecnológico e a inovação, será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto 
privados. Cabe à União, mediante lei, dispor sobre as normas gerais do SNCTI. Os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades (artigo 219 –B). 

DICA 70 - DA COMUNICAÇÃO SOCIAL: PROPRIEDADE DE EMPRESA 
JORNALÍSTICA E DE RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E IMAGEM 

A Constituição Federal, para assegurar a defesa nacional e a soberania do Estado brasileiro, restringiu, no 
Brasil, a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, diferenciando 
até mesmo o brasileiro nato do naturalizado. 

Nos termos do artigo 222 da Lei Maior, podem ser proprietários de empresa jornalística e de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens: 

✓ o brasileiros nato; 

✓ o brasileiro naturalizados há mais de dez anos; 

✓ a pessoa jurídica constituída sob as leis brasileiras e que tenham sede no País. 

A participação de capital estrangeiro nas empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens 
será disciplinada por lei (§ 4º). As alterações de controle societário dessas empresas devem ser comunicadas 
ao Congresso Nacional (§ 5º). 
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Em qualquer caso, independentemente de quem for o proprietário, pelo menos setenta por cento do capital 
total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá 
pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos. 

Em qualquer meio de comunicação, apenas os brasileiros (natos ou naturalizados há mais de 10 anos) 
poderão: 

✓ exercer a gestão das atividades; 

✓ estabelecer o conteúdo da programação; 

✓ exercer a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada. 

DICA 71 - DO MEIO AMBIENTE 

Exploração de recursos minerais: o § 2º do artigo 225 da Constituição Federal estabelece que aquele que 
explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução 
técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 

Indubitavelmente, a atividade minerária causa dano ao meio ambiente, mas é, também, importante para o 
desenvolvimento do país. Assim, é preciso obedecer a três determinações constitucionais: 1) exploração 
sustentável; 2) que seja feito o estudo de impacto ambiental antes do licenciamento da lavra e 3) que seja 
feita a recomposição da área degradada. 

Patrimônio nacional: nos termos do parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição Federal, a Floresta Amazônica 
brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio 
nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do 
meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

DICA 72 - DA FAMÍLIA 

Violência doméstica: É dever do Estado assegurar a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 
integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações (artigo 226, § 8º, da CF/88). 

Uma das medidas tomadas pelo Estado para garantir a vida e a integridade física e moral de quem foi 
agredido em ambiente doméstico foi criação da Lei 11.340/2006, conhecida como “Lei Maria da Penha”. As 
medidas de urgência previstas nessa lei, por vezes, têm sido também aplicadas aos idosos vítimas de 
violência familiar. 

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou mais de uma vez a respeito da Lei Maria da Penha. Segundo o 
Tribunal: 

1. A lei é constitucional, uma vez que cumpre o disposto no artigo 226, § 8º, da CF/88 (“o Estado criará 
mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares”) e o previsto no caput do artigo 5º da 
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Lei Maior (“todos são iguais perante a lei”), concretizando, assim, a igualdade material por meio de uma ação 
afirmativa do Estado (ADC 19). 

2. É constitucional o dispositivo que atribui às varas criminais a competência cível e criminal para conhecer 
e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher enquanto não 
estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Decidiu-se não haver ofensa à 
autonomia da organização dos Estados, tampouco usurpação da competência normativa desses entes 
quanto à própria organização judiciária, uma vez que não há imposição ou criação desses Juizados pela lei 
federal, mas somente autorização para criação, ante a necessidade de conferir tratamento uniforme, 
especializado e célere aos casos de violência contra a mulher em todo território nacional (ADC 19). 

3. O Tribunal entendeu que, ao afastar os crimes praticados contra a mulher do rol dos crimes de menor 
potencial ofensivo (Lei 9099/1995), o legislador fez uma opção político-normativa visando conferir proteção 
especial às mulheres e tratamento distinto aos delitos praticados com violência doméstica e familiar contra 
a mulher (ADC 19). 

4. Em se tratando de lesões corporais, mesmo que consideradas de natureza leve, praticadas contra a mulher 
em âmbito doméstico, atua-se mediante ação penal pública incondicionada (ADI 4.424). 

DICA 73 - CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM 

Nos termos do artigo 227 da Lei Maior, 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. 

Nos termos do parágrafo 3º do artigo 227 da Constituição Federal, o dever do Estado e o direito das crianças, 
adolescentes e jovens à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: 

I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, 
XXXIII (condição de aprendiz até os 16 anos); 

II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 

III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; 

IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na 
relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação 
tutelar específica; 

V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de 
pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade; 
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VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos 
termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou 
abandonado; 

VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem 
dependente de entorpecentes e drogas afins. 

DICA 74 - IDOSOS 

O envelhecimento é um direito personalíssimo e sua proteção é um direito social decorrente dos princípios 
da solidariedade humana. É dever da família, da sociedade e do Estado amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o 
direito à vida (artigo 230 da CF/88). 

O Estado deve observar que os programas de amparo aos idosos, preferencialmente, precisam ser 
executados em seus lares, dadas as possíveis dificuldades de locomoção e as fragilidades de saúde. 

Por outro, em razão da necessidade de as famílias se ausentarem dos lares para o trabalho, já se fala em 
creches para idosos. Um dos casos já foi levado ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.534. 
A norma atacada foi elaborada pelo Distrito Federal, para autorizar creches privadas a também prestarem 
atendimento a pessoas idosas, desde que façam a adequação do espaço físico, das atividades e dos 
profissionais. O Tribunal entendeu não haver afronta à Constituição, uma vez que o propósito da legislação 
foi o de assegurar a participação de idosos na comunidade, por meio da integração, e de garantir-lhes 
cuidado e ocupação, no tempo em que seus familiares estiverem fora de casa para o trabalho. 

O parágrafo § 2º do artigo 230 da Constituição Federal garante aos maiores de sessenta e cinco anos a 
gratuidade dos transportes coletivos urbanos. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.768, declarou que a 
norma constitucional é de eficácia plena e aplicabilidade imediata, pelo que não depende de 
complementação infraconstitucional para ser aplicada 

DICA 75 - ÍNDIO 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Pet 3.388 assentou como marco temporal para reconhecimento de 
“terras tradicionalmente ocupadas pelos índios” a data da promulgação da Carta Constitucional 
(05/10/1988), ou seja, não se incluem no conceito de terras indígenas aquelas ocupadas por eles no passado 
remoto (seria boa parte do Brasil) e nem as que venham a ser ocupadas no futuro. 

Dito de outra forma, pra reforçar: se à data da promulgação da Constituição Federal de 1988 o aldeamento 
já estava extinto, aquela terra não será considerada indígena. Nesse sentido, tem-se a Súmula 650 do STF: 

“Os incisos I e XI do art. 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que 
ocupadas por indígenas em passado remoto.” 
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Em resumo, as “terras tradicionalmente ocupadas pelos índios” são aquelas que acumulam dois 
requisitos: 1) temporal: os índios habitavam a terra à data da promulgação da CF/88 e 2) 
tradicionalidade da ocupação: uma efetiva relação dos índios com a terra. Logo, não alcançam 
aquelas ocupadas em passado remoto. 

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, ao trazer o conceito de renitente esbulho, no julgamento do 
caso “Raposa Serra do Sol”, criou uma exceção à regra acima, de maneira que mesmo se à data de 
promulgação da CF/88 os índios não estivessem ocupando a terra porque dela foram expulsos, ainda assim 
será considerada indígena se o conflito possessório tiver iniciado no passado, mas tiver persistido até o 
marco demarcatório temporal da data da promulgação da Constituição de 1988 (Pet 3388). 

Ora, na situação descrita, os índios foram vítimas de esbulho (retirada forçada por meio de violência) e até a 
data da promulgação da CF/88 não haviam se conformado com o fato, de modo que a controvérsia 
possessória, além de motivo de conflitos frequentes, foi alvo de judicialização. Percebe-se, então, que o 
esbulho foi renitente (contumaz, insistente, repetitivo), uma vez que os índios ofereceram resistência e 
continuaram lutando pela terra, mesmo dela já tendo sido expulsos. 

Cuidado! Renitente esbulho não se confunde com ocupação passada ou com desocupação 
forçada no passado. Para que se caracterize o renitente esbulho, no momento da promulgação 
da CF/88, os índios ainda deveriam estar lutando pela terra, pois se dela tiverem desistido não 
será configurada a terra indígena. 

DIREITO PENAL 

Estatisticamente, essa é uma das matérias que mais cai em sua prova. Além disso, a teoria geral do crime 
certamente te ajudará a resolver muitas questões de parte especial e legislação penal especial. Por isso, 
tenha muito foco nessa revisão! 

DICA 1 - TEORIA GERAL DO CRIME - ESPÉCIES DE INFRAÇÃO PENAL 

O direito brasileiro reconhece dois tipos de infração penal: os crimes e as contravenções penais. Estas 
últimas, por estarem previstas em diploma normativo específico (Decreto-Lei 3.688/1941), são objeto de 
estudo da Legislação Penal Especial ou Extravagante.  
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O sistema adotado no Brasil foi o dualista ou binário, com previsão de duas espécies de infração penal, o 
crime (ou delito) e a contravenção penal (delito liliputiano, crime vagabundo ou crime-anão). A diferença 
entre ambos é de grau, ou seja, de escolha do legislador quanto à gravidade da conduta, de juízo de valor 
(axiológica). Não há diferenciação de natureza entre ambas as infrações penais, ou seja, não há diversificação 
de cunho ontológico. 

Vejamos um esquema com as principais diferenças entre crimes e contravenções penais: 

DICA 2 - TEORIA GERAL DO CRIME - CONCEITO ANALÍTICO DE 
CRIME 

O conceito analítico de crime é definido de formas diversas pelos doutrinadores, a depender da corrente que 
se adote. Os elementos que podem ser selecionados para a conceituação, conforme a teoria que se adote, 
são o fato típico, a antijuridicidade ou ilicitude, a culpabilidade e a punibilidade.  

➢ Fato Típico: é a ação, ou conduta, que se amolda àquilo que a hipótese de incidência prevê. Isto é, é 
a ação ou omissão do agente que se encaixa naquilo que dispõe a norma penal, aquela que estipula 
o que é o tipo penal. Ademais, caso haja resultado naturalístico (modificação no mundo real), é 
necessário que se constate um nexo ou um vínculo causal entre ele e a conduta praticada. 

➢ Ilicitude ou antijuridicidade: é a contrariedade da conduta em relação ao ordenamento jurídico. 
Cuida-se da ilegalidade do ato. Não basta que o agente tenha praticado a conduta que se amolda ao 
tipo penal. Para haver crime, é imprescindível que tal conduta contrarie o que o Direito dispõe. Como 
exemplo, não há ilicitude se o indivíduo assim agiu em legítima defesa. 

➢ Culpabilidade: é a possibilidade de se atribuir a conduta praticada, bem como seu resultado, ao seu 
autor, com um juízo de censura. Cuida-se da análise da conduta realizada sob o ponto de vista da 
reprovação. Não é censurável, por exemplo, a conduta de quem age por estar embriagado, 
embriaguez que seja completa e decorrente de caso fortuito ou força maior. Ainda que a conduta 
seja típica e ilícita, a situação de embriaguez completa involuntária afasta a censurabilidade da ação 
humana. No caso de haver fato típico e ilícito, há uma conduta contrária ao ordenamento jurídico, 
sendo que a ausência de culpabilidade apenas faz com que o autor não seja punível por ausência de 
reprovabilidade. No entanto, uma atuação típica e ilícita pode ensejar, por exemplo, a legítima defesa 

DIFERENÇAS CRIMES CONTRAVENÇÕES PENAIS 

PENAS 

Reclusão ou detenção com  
aplicação cumulativa ou alternativa 
com pena de multa (exceções: art. 
28 da Lei 11.343/06 e art. 4º, § 2º 

da Lei 7.716/89?) 

Prisão simples com cominação 
alternativa ou cumulativa com 
pena de multa 

TENTATIVA Punível Impunível 

EXTRATERRITORIALIDADE Prevista Não prevista 

LIMITE DAS PENAS 40 anos 5 anos 

AÇÃO PENAL 
Ação penal pública condicionada, 
ação penal pública incondicionada 

ou ação penal privada. 

Ação penal pública 
incondicionada 
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de um terceiro, já que, mesmo que não seja reprovável (ausência de culpabilidade), o fato típico e 
ilícito demonstra que o agente atua de forma oposta às normas de conduta previstas pelo Estado. 

➢ Punibilidade: este substrato diz respeito à possibilidade de o Estado aplicar ao sujeito ativo a sanção 
penal prevista para a conduta típica praticada. Há vários fatores que extinguem a punibilidade, como 
a morte do agente ou a prescrição. 

DICA 3 - TEORIA GERAL DO CRIME - TEORIAS SOBRE O CONCEITO 
ANALÍTICO DE CRIME 

Tomando como possíveis substratos do crime o fato típico, a ilicitude, a culpabilidade e a punibilidade, a 
divergência repousará em quais desses elementos devem estar presentes para se compreender que há a 
ocorrência de crime em determinado caso. Vejamos: 

Teoria bipartida: crime é o fato típico e antijurídico (ou ilícito). Cuida-se de concepção surgida com o 
finalismo. Dentre os substratos com que a teoria do crime trabalha (fato típico, antijuridicidade, 
culpabilidade e punibilidade), o causalismo entendia que o dolo ou a culpa ocupavam o substrato da 
culpabilidade, o que fazia com que esse elemento fosse imprescindível para a formação do que se entende 
por crime. 

Com o advento do finalismo, a culpa em sentido amplo (abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito) 
deixou de integrar a culpabilidade, passando a fazer parte do fato típico. Com isso, parte da doutrina passou 
a entender que crime é o fato típico e antijurídico. E a culpabilidade? Passou a ser mero pressuposto da pena, 
ou seja, requisito indispensável para que se aplique a sanção penal, mas não para que exista um crime. Para 
tal entendimento, existindo um fato típico e ilícito, teremos um crime. 

Consoante entendem os doutrinadores que defendem essa corrente, a culpabilidade não tem nenhum 
elemento que interessa à definição do crime, já que o finalismo retirou da culpabilidade a culpa em sentido 
amplo (dolo ou culpa stricto sensu). Analisa-se, apenas para fins de aplicação da sanção penal, se existe a 
culpabilidade, exigível para imposição de pena, ou a periculosidade do agente, que deve existir para 
aplicação da medida de segurança. 

Teoria tripartida: crime é o fato típico, antijurídico (ou ilícito) e culpável. Cuida-se de concepção do crime 
adotada pelas teorias causalista e neokantista da conduta, assim como por grande parte dos partidários da 
teoria finalista. É a corrente que prevalece atualmente na doutrina brasileira. Compreende-se como crime a 
ação ou omissão que consista em um fato típico, que se apresente como ilícito e que enseje um juízo de 
reprovabilidade. Com essa compreensão, a censurabilidade da conduta pratica faz parte da definição do 
delito, sendo imprescindível para sua configuração. 

Cuida-se de concepção compatível tanto com o causalismo (concepção clássica da conduta) quando com o 
finalismo. 

É adotada na obra de Nelson Hungria, Heleno Fragoso, Guilherme Nucci e Engenio Raúl Zaffaroni. 

Enfim, segundo a teoria tripartida, crime é o fato típico, antijurídico e culpável. É a concepção que prevalece 
na doutrina e na jurisprudência pátria. 
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DICA 4 - TEORIA GERAL DO CRIME - CRIMES COMETIDOS POR 
PESSOAS JURÍDICAS 

Importante assunto no estudo dos sujeitos do crime é a possibilidade de a pessoa jurídica figurar como 
autora de delito. Essa discussão ganhou contornos mais relevantes com a Constituição de 1988, que prevê, 
no seu artigo 225, §3º: 

§3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação 
de reparar os danos causados. 

Da redação deste dispositivo, surgiu a celeuma. Parte dos doutrinadores passou a entender que a pessoa 
jurídica deve responder pelos crimes que praticar, entendendo que a Constituição prevê, na norma acima 
transcrita, um mandado de criminalização no que se refere às atividades lesivas ao Meio Ambiente. Por outro 
lado, outra parte da doutrina continuou entendendo inconciliável a teoria do crime com a pessoa jurídica 
como sujeito ativo. 

Veja as teorias que sustentam a possibilidade de a pessoa jurídica figurar como sujeito ativo de crimes: 

➢ Teoria da ficção: A pessoa jurídica é uma ficção jurídica, de modo que sua existência é irreal. Por sua 
existência não ser real, a pessoa jurídica não possui consciência, vontade nem finalidade. Não há 
como se configurar a sua culpabilidade, já que não se lhe pode imputar alguma conduta, nem se falar 
em potencial consciência da ilicitude. As decisões da pessoa jurídica na verdade são vontade livre e 
consciente de seus sócios ou diretores, de modo que o crime seria cometido por estes, não pela 
pessoa jurídica. Essa corrente possui base no aforismo romano societas delinquere non potest, ou 
seja, pessoa jurídica não pode delinquir. 

➢ Teoria da realidade: A pessoa jurídica possui vontade própria, além de apresentar capacidade. Ela se 
torna, com sua criação, uma entidade existente no mundo real e, por isso, possui capacidade de 
cometer delitos.  

➢ Teoria eclética: busca conciliar as duas correntes anteriores. Defende-se que às pessoas jurídicas 
devem ser aplicadas sanções administrativas, quase penais. 

Todavia, o que tem maior chances de ser cobrado na sua prova é o entendimento jurisprudencial sobre o 
tema! Tem prevalecido nas Cortes Superiores que é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica. 
Ademais, não se exige a dupla imputação, sendo possível que a pessoa jurídica seja condenada sem que 
haja a concomitante imputação de conduta a uma pessoa natural.  

DICA 5 - TEORIA GERAL DO CRIME - FATO TÍPICO 

Conforme analisamos, sob o viés do conceito analítico de crime, podemos conceituá-lo, com a maioria da 
doutrina, como fato típico, ilícito e culpável. O primeiro substrato do crime, portanto, é o fato típico. 

Fato típico é a ação ou omissão humana que se amolda à conduta prevista na norma como infração penal. 
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Revisemos agora os elementos do fato típico: 

➢ Conduta: é a ação ou omissão humana, voluntária e consciente, dotada de finalidade, cujo elemento 
subjetivo é o dolo ou a culpa. 

➢ Nexo Causal: é o vínculo etiológico, ou seja, de causa e efeito, entre a conduta e o resultado 
praticado. 

➢ Resultado: subdivide-se em normativo e naturalístico. O resultado normativo é a lesão ou ameaça de 
lesão ao bem jurídico tutelado. Resultado naturalístico, por sua vez, é a modificação realizada na 
realidade, no mundo exterior, sendo que não está presente em todos os delitos. 

➢ Tipicidade: é a correspondência entre a conduta praticada pelo sujeito ativo e a hipótese normativa 
da lei penal incriminadora, ou seja, o encaixe entre os fatos e a previsão da infração penal pela lei. 

DICA 6 - TEORIA GERAL DO CRIME - CONDUTA E ESCOLAS PENAIS 

A conduta (ou ação) é o comportamento humano voluntário, exteriorizado por uma ação ou omissão, 
dirigido a um fim. 

Um tema quente diz respeito às teorias da conduta.  

A teoria causalista, também denominada causal-naturalista, naturalística ou clássica, surgiu na época do 
positivismo e do mecanicismo das ciências naturais. Possui, portanto, base na lei da causa e efeito das 
Ciências Exatas. 

Para o causalismo, a ação humana não possui conteúdo de vontade ou finalidade. A conduta é analisada por 
si só, sem elemento subjetivo. Deste modo, a conduta não possui conteúdo de vontade, é desprovida de 
finalidade e não abarca o dolo ou a culpa. O elemento subjetivo, a culpa em sentido amplo, é parte da 
culpabilidade, devendo ser analisado neste substrato do conceito de crime. 

Como o elemento subjetivo é considerado parte da culpabilidade, o dolo é considerado normativo. Isto 
porque, na conduta, há uma análise naturalística, do que se causa com determinada ação ou omissão. Ao 
considerar que o elemento subjetivo é parte da culpabilidade, tem-se o dolo normativo. Isto porque ele 
possui como seu componente a atual consciência da ilicitude. O dolo possui conteúdo normativo (da ordem 
do “dever ser”). Não possui conteúdo meramente naturalístico (ser), como o que se faz na análise de causa 
da conduta. 

A culpabilidade pode ser dolosa ou culposa, ou seja, é composta apenas do elemento subjetivo, o que a torna 
psicológica. 

A teoria neokantista ou causal-valorativa possui base causalista. Isto quer dizer que, assim como no 
causalismo, o elemento subjetivo é analisado na culpabilidade, de modo que o dolo, por abranger a 
consciência da ilicitude, é normativo. A conduta é estudada sem conteúdo ou finalidade. Entretanto, aqui já 
se nota a detecção de elementos subjetivos do tipo, o que abre o caminho para se analisar algum conteúdo 
de vontade do agente já no primeiro substrato do crime (fato típico), e não somente na culpabilidade. 

Como inovação em relação à teoria causal, a culpabilidade passa a conter como elemento a inexigibilidade 
de conduta diversa. Deste modo, temos, na culpabilidade, o dolo ou a culpa (elemento psicológico). Ademais, 
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com a inclusão, pelos neokantistas, da inexigibilidade de conduta diversa, a culpabilidade passa a contar com 
um elemento normativo. Por isso, a culpabilidade, para a teoria neokantista, é psicológico- normativa. 

O dolo, que é normativo, possui como elemento a consciência atual da ilicitude. Assim, ao se analisar a 
intenção do agente, já se inclui a consciência atual da ilicitude. Ou seja, verifica-se se o agente atuou com 
dolo ou culpa, bem como se possuía, à época da conduta, a consciência atual da sua ilicitude. 

Além disso, a ilicitude passa a ser analisada sob o ponto de vista material, não puramente formal. Isso 
permitiu a consideração de determinadas condutas como não ilícitas, além das causas excludentes previstas 
expressamente em lei. 

 

Para a teoria finalista, a “ação humana é o exercício de atividade final”. Isto significa que toda conduta 
humana possui uma finalidade, é orientada por um objetivo. Sob essa concepção, faz parte da conduta o 
próprio elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo ou a culpa. Note-se que a vontade e a finalidade se 
fundam na conduta. 

Para a teoria final da conduta (ou da ação), a conduta se funda na sua antecipação mental e na seleção dos 
meios pelo autor, controlando-os para a realização de um objetivo seu, ou seja, com determinação de modo 
final. 

Em relação às teorias anteriores, há a migração do dolo e culpa, que deixam a culpabilidade para integrarem 
o próprio fato típico. Ou seja, o dolo e a culpa deixam de fazer parte da culpabilidade, para serem 
considerados na conduta, dentro da análise do fato típico. 

O dolo, para o finalismo, é natural, chamado, na expressão latina, de dolus bonus. Isto porque o dolo é 
analisado como elemento da conduta, de forma neutra, sem valoração. Não faz parte dele a consciência da 
ilicitude e ele não integra a culpabilidade. 

Abre-se espaço, assim, para a elaboração de uma teoria pura da culpabilidade, na qual se faz um juízo de 
valoração ou reprovação da conduta ilícita do agente. Retira-se o chamado elemento psicológico da 
culpabilidade, com a migração do dolo e da culpa para a conduta. 

Não confunda: o dolo sempre representa o elemento subjetivo do tipo. Pode ser concebido de forma natural 
ou normativa. 

Causas de exclusão da conduta 
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São causas de exclusão da conduta: a coação física irresistível, o caso fortuito ou a força maior, o estado de 
inconsciência completa e os movimentos reflexos. 

➢ Coação física irresistível, também denominada vis absoluta, representa o impedimento de o sujeito 
orientar sua conduta livremente.  

➢ Caso fortuito ou força maior: são dois institutos que a doutrina não consegue diferenciar de forma 
unânime, razão pela qual devem ser analisados em conjunto. Representam tanto as forças da 
natureza quanto algum evento decorrente de conduta humana e que seja imprevisível e inevitável.  

➢ Estado de inconsciência completa: caso o sujeito não esteja consciente, não há que se falar em 
conduta, já que um de seus elementos é a vontade. Deste modo, fica excluída a conduta, para o 
Direito Penal, do indivíduo sujeito à hipnose ou sob o efeito de sonambulismo. 

➢ Movimentos reflexos: os movimentos reflexos do corpo, involuntários, são aqueles sobre os quais 
tomamos consciência após sua ocorrência. Cuida-se de uma reação corpórea a um estímulo sensorial. 
Por serem involuntários, não há, obviamente, voluntariedade e, assim, não se considera a existência 
de conduta para o Direito Penal.  

DICA 7 - TEORIA GERAL DO CRIME - ELEMENTOS E TEORIAS DO 
DOLO 

O dolo possui como elementos a vontade e a consciência:  

➢ Volitivo: é a vontade livre do agente em relação à conduta por ele praticada. 
➢ Intelectivo: é a consciência do agente quanto a sua ação ou omissão, ou seja, o conhecimento acerca 

da forma como ele próprio age e o mundo que o cerca. 

Ademais, a doutrina formulou algumas teorias sobre sua definição. Por isso, para melhor concepção do que 
é dolo para nosso Direito Penal, é imprescindível analisar tais teorias: 

➢ Teoria da vontade: dolo é a vontade consciente de realizar a conduta e produzir o resultado. 
➢ Teoria da representação: dolo é a vontade de realizar a conduta, prevendo o resultado, sem 

necessidade de que ele seja desejado. 
➢ Teoria do assentimento ou do consentimento: dolo é a vontade de praticar a conduta, com a 

previsão do resultado e a aceitação dos riscos de produzi-lo. 

Uma crítica realizada à teoria da representação, diz respeito a sua confusão com a culpa, que representa a 
quebra de um dever objetivo de cuidado pelo agente, que por sua vez produz um resultado não desejado, 
previsível ou não. Se adotada a teoria da representação, seria de difícil diferenciação a conduta culposa e a 
dolosa. 

De todo modo, o Código Penal, no seu artigo 18, dispõe expressamente sobre a forma de se conceituar o 
crime doloso, demonstrando quais teorias adota: 

Art. 18 - Diz-se o crime: 

Crime doloso 
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I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo; 

Segundo um entendimento mais contemporâneo, aponta-se que foram adotadas as seguintes teorias pelo 
legislador, conforme a expressão utilizada no dispositivo acima mencionado. 

Como se nota da redação do dispositivo, ao mencionar que o crime é doloso quando o agente quis o 
resultado, o Código Penal adota o entendimento que deriva da teoria da vontade. Além disso, há previsão 
de que o crime é doloso quando o agente assumiu o risco da produção do resultado, demonstrando que o 
Código também encampa a teoria do assentimento, no que diz respeito ao dolo eventual.  

➢ Se o agente quis o resultado: teoria da vontade 
➢ Se o agente assumiu o risco de produzir o resultado: teoria do consentimento 

DICA 8 - TEORIA GERAL DO CRIME - ESPÉCIES DE DOLO 

A doutrina classifica o dolo em diversas espécies, conforme o enfoque dado ao elemento subjetivo do tipo. 
Vejamos as principais: 

✓ Quanto à valoração: 

Natural (neutro): é o dolo como elemento psicológico, desprovido de juízo de valor, componente da 
conduta. Possui como elementos, de acordo com o entendimento majoritário, a vontade e o conhecimento. 
Adotado pela teoria finalista. De forma mais recente, alguns dizem que o dolo, no finalismo, não tem cor, 
em contraposição ao dolo normativo, que pode ser chamado de colorido. Tal concepção, de dolo natural, é 
compatível com as teorias limitada e estrita (normativa pura) da culpabilidade. 

Normativo (híbrido ou colorido): o dolo possui os elementos: consciência sobre a realidade, vontade e 
consciência da ilicitude. É componente da culpabilidade, substrato do conceito analítico do crime em que se 
faz o juízo de censura sobre a ação típica e ilícita praticada pelo sujeito ativo. Adotado pelas teorias causal e 
neokantista, é compatível com as concepções psicológica e psicológico-normativa da culpabilidade. 
Apontam-se duas subdivisões: 

➢ Teoria Estrita do Dolo: a consciência atual da ilicitude é o elemento normativo do dolo. 
➢ Teoria Limitada do Dolo: a consciência potencial da ilicitude é o elemento normativo do dolo. (Não 

confundam teorias limitada e estrita do dolo com as teorias da culpabilidade). 
 

✓ Quanto ao elemento volitivo do agente: 

Direto (determinado, intencional, imediato): é a vontade de realizar a conduta e produzir o resultado. É 
direto, pois o agente visa a determinado resultado, que é diretamente desejado por ele. O sujeito determina 
sua conduta em função dessa finalidade.  

É o caso do agente que, planejando matar seu chefe, vai até o local, desejando sua morte, e dispara vários 
projeteis de arma de fogo, provocando o seu falecimento. 
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Indireto (indeterminado): é a vontade de realizar a conduta, sem que exista o desejo de produzir um 
resultado certo ou determinado. Subdivide-se em dolo alternativo e dolo eventual. 

Alternativo: é a vontade do agente de produzir qualquer dos resultados previstos.  

Eventual: é o elemento subjetivo presente no agente que, sem desejar o resultado, assume o risco de sua 
ocorrência.  

✓ Quanto ao resultado: 

De dano: vontade de produzir efetiva lesão ao bem jurídico. É o dolo presente nos chamados crimes de dano. 

De perigo: vontade de expor o bem jurídico a um risco de dano. É elemento subjetivo que se constata nos 
crimes de perigo. Não é necessário que o indivíduo objetive lesionar o bem jurídico, bastando sua conduta 
de expô-lo a um risco.  

✓ Quanto à natureza: 

Genérico: vontade de realizar a conduta sem um fim específico. Não é necessário que se demonstre um 
animus ou uma vontade específica do agente para que se configure o crime. Não é necessário que se 
demonstre uma determinada finalidade do agente, basta ao tipo penal o fim genérico da prática da conduta 
nele prevista.  

Específico: vontade de realizar a conduta com um fim específico, que é elementar do tipo penal. É o caso do 
delito previsto no artigo 134 do Código Penal, de exposição ou abandono de recém-nascido. O tipo prevê ser 
crime “expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar desonra própria”. Logo, se alguém abandonar 
recém-nascido por maldade, sem nenhuma ligação à desonra, não será possível a configuração de referido 
crime (sem prejuízo da responsabilização criminal por outro delito). Isto porque a expressão “para ocultar 
desonra própria” constitui fim especial do tipo, o que exige dolo específico para a configuração do crime. 

✓ Quanto a um resultado diverso: 

Geral, erro sucessivo ou aberratio causae: o agente supõe ter alcançado o resultado pretendido e, então, 
pratica nova ação que provoca tal resultado. Em razão desse erro sucessivo, a doutrina aponta que o dolo 
do sujeito ativo é geral e, assim, mesmo que ele se equivoque quanto a qual conduta sua deu causa ao 
resultado, sua vontade livre e consciente de produzi-lo é suficiente para sua responsabilização por crime 
doloso.  

Cumulativo: é o dolo que abrange mais de um resultado, na chamada progressão criminosa. Como 
estudamos no conflito aparente de normas, a progressão criminosa é uma das hipóteses em que se aplica o 
princípio da consunção. O indivíduo responde por apenas um delito se, após causar determinado grau de 
violação do bem jurídico, muda de ideia e resolve praticar delito mais grave, contra o mesmo bem jurídico, 
o que representa um maior grau de lesão.  

✓ Quanto ao critério cronológico: 
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Antecedente, inicial ou preordenado: é o dolo que existe antes da conduta. Não é suficiente para a 
responsabilização penal.  

Concomitante: é o dolo que está presente no momento da conduta, sendo o elemento subjetivo necessário 
para a configuração do crime doloso. Configura-se de forma concomitante com a realização da conduta - 
comissiva ou omissiva - do agente. É o dolo que possui relevância para o Direito Penal. 

Subsequente: é o dolo posterior à conduta. Imaginem que, sem nenhuma intenção, o sujeito atropela um 
transeunte. Após identificá-lo como um colega dos tempos da escola que contra ele praticava bullying, passa 
a desejar sua morte. Essa vontade de ver o inimigo morto, surgida após a conduta, não é apta a tornar sua 
ação dolosa. 

✓ Quanto ao grau: 

De primeiro grau: é a vontade de produzir o resultado inicialmente pretendido. É a vontade voltada ao 
resultado que o agente deseja. No caso do furto, é a subtração da coisa almejada pelo sujeito. 

De segundo grau: é a vontade que abrange os efeitos colaterais, que se estende aos meios utilizados para se 
alcançar o resultado inicialmente pretendido. Também denominado de dolo de consequências necessárias, 
é o que abrange os efeitos certos ou necessários do meio de execução escolhido pelo agente, sendo 
indiferente sua vontade em relação a eles. Ou seja, o agente aceita produzir consequências além das que 
efetivamente deseja de forma primordial, de modo que sua vontade livre e consciente abrange o resultado 
mais gravoso por ele produzido. 

DICA 9 - TEORIA GERAL DO CRIME - ELEMENTOS DO TIPO CULPOSO 

São elementos do crime culposo: a conduta humana voluntária, o resultado naturalístico, o nexo causal entre 
ambos, a tipicidade e a violação de um dever objetivo de cuidado. Vejamos: 

➢ Conduta humana voluntária: como visto, só possui importância para o Direito Penal a conduta 
humana e voluntária. 

➢ Resultado naturalístico involuntário e previsível: caso o resultado naturalístico (a mudança no 
mundo exterior) seja voluntário, o caso será de crime doloso. Ademais, é necessário que o resultado 
seja ao menos previsível. É possível que o resultado não tenha sido previsto pelo agente, o que 
configura a culpa inconsciente. Por outro lado, admite-se, ainda, que o resultado tenha sido previsto 
pelo agente, que não aceita sua ocorrência, o que configura, como veremos, a culpa consciente. 

➢ Nexo Causal: é o vínculo de causa e efeito entre a conduta praticada e o resultado causado. 
➢ Tipicidade: é a adequação entre a conduta praticada e a lei penal incriminadora. 
➢ Violação de um dever objetivo de cuidado: necessária nos crimes culposos, a violação de um dever 

objetivo de cuidado é o que caracteriza a culpa em sentido estrito. Pode ocorrer por meio de atuação 
negligente, imprudente ou imperita do sujeito ativo. 
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DICA 10 - TEORIA GERAL DO CRIME - CRIMES QUALIFICADOS PELO 
RESULTADO 

Podemos dividir o tipo qualificado pelo resultado em dois elementos: 

➢ Fato antecedente: conduta que se amolda ao tipo penal do delito, configurando-o e já tornando 
possível a imposição de sanção penal; 

➢ Fato consequente: o agente produz um resultado que enseja a imposição de uma sanção penal mais 
gravosa que aquela prevista para o fato antecedente. 

Vejamos as espécies de crime qualificado pelo resultado: 

ANTECEDENTE CONSEQUENTE HIPÓTESE 

Dolo Dolo 
Art. 129, § 2º, I, CP (lesão e incapacidade  
permanente para o trabalho) 

Dolo Culpa 
Crime preterdoloso. 
Art. 129 § 3º, CP (lesão seguida de morte) 

Culpa Culpa 
Arts. 250, §2º, e 258, CP (incêndio com resultado 
morte) 

Culpa Dolo 
Arts. 303, par. Único, e 302, §1º, II, CTB (lesão 
culposa com omissão de socorro) 

Há, portanto, quatro espécies de crimes qualificados pelo resultado, cuja diferença reside no elemento 
subjetivo presente no fato antecedente e naquele contido no fato consequente. 

Devemos nos atentar para o fato de que o crime preterdoloso é uma dessas hipóteses e, devido à sua maior 
cobrança e nomenclatura própria, estudaremos essa espécie separadamente a seguir. Portanto, não 
confundam crime qualificado pelo resultado (gênero) com crime preterdoloso (espécie). 

DICA 11 - TEORIA GERAL DO CRIME - CRIME PRETERDOLOSO 

Crime preterdoloso é aquele composto de um fato antecedente, praticado a título de dolo, e de um resultado 
culposo, o qual possui o efeito de tornar a sanção penal mais gravosa. De forma simplificada, preterdolosa é 
a conduta criminosa que apresenta dolo no antecedente e culpa no consequente. 

Portanto, o crime preterdoloso é apenas uma das espécies de crime qualificado pelo resultado. 

Em razão de o resultado não ser desejado pelo agente, já que é provocado a título de culpa (própria), não se 
admite tentativa de crime preterdoloso. 
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O latrocínio pode ou não ser preterdoloso, a depender de o resultado morte ser provocado a título de culpa 
ou dolo, sendo que ambas as formas configuram esse crime qualificado pelo resultado. 

Assim, há latrocínio no caso de o agente, com a violência, praticar a morte da vítima, desejando-a ou 
assumindo o risco de tal resultado. Neste caso, o latrocínio não é preterdoloso, já que houve dolo no fato 
antecedente e dolo quanto ao resultado. 

Por outro lado, também se configura o latrocínio se o agente, para efetuar a subtração, age com violência 
para conseguir se apropriar da bolsa da vítima. Entretanto, perde a medida da força necessária e acaba 
empurrando-a, o que a faz cair no chão e bater a cabeça em uma pedra pontiaguda. Com isso, a vítima falece. 
Temos, então, um latrocínio preterdoloso, pois o resultado foi praticado por culpa em sentido estrito (no 
caso, imprudência). 

DICA 12 - TEORIA GERAL DO CRIME - ESPÉCIES DE CRIME OMISSIVO 

A doutrina classifica os crimes omissivos em omissivos próprios e impróprios. Parte da doutrina entende, 
ainda, existir uma terceira modalidade, denominada crime omissivo por comissão. 

➢ Próprio ou puro 

É o crime cometido em virtude do descumprimento de norma imperativa. O dever jurídico de agir surge da 
própria previsão da conduta omissiva como crime, da qual decorre a imposição de uma conduta virtuosa a 
todos que, se descumprida, enseja a punição pelo crime. O dever jurídico de agir não existe, aqui, de forma 
genérica, mas decorre da expressa previsão de um tipo penal, de natureza mandamental, que determina a 
punição por omissão em determinados casos. 

➢ Impróprio, impuro ou comissivo por omissão 

O crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão é aquele cujo dever jurídico de agir decorre de uma 
cláusula geral, que, no Código Penal Brasileiro, está previsto em seu artigo 13, parágrafo segundo. O dever 
jurídico abrange determinadas situações jurídicas e se refere a qualquer crime comissivo. Por isso, tais delitos 
são chamados comissivos por omissão. São crimes naturalmente comissivos (praticados por um 
comportamento positivo, uma ação), como é o caso do homicídio, mas que podem ser praticados por uma 
conduta omissiva, no caso de o sujeito ter o dever jurídico de agir previsto na cláusula geral. 

Também podem ser chamados de crimes de omissão de ação, denominação mais rara. Vejamos o que diz o 
Código Penal: 

Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe 
deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. 
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(...) 

Relevância da omissão 

§2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o 
resultado. O dever de agir incumbe a quem: 

a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; 

b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; 

c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. 

Nestes casos, portanto, o agente possui um dever específico de agir, decorrente de uma das hipóteses da 
cláusula geral, presente na norma acima transcrita. 

O dispositivo legal faz menção a dois requisitos relevantes para a configuração do delito omissivo impróprio, 
o dever de agir e o poder de agir, ou seja, deve haver possibilidade real e efetiva de o agente evitar o 
resultado, sob pena de não responder pelo delito. O dever de agir e o poder de agir são referentes à evitação 
de um resultado naturalístico, como diz o próprio dispositivo legal (evitar o resultado). 

DICA 13 - TEORIA GERAL DO CRIME - ERRO DE TIPO ESSENCIAL 

Erro de tipo é a falsa percepção, pelo agente, da realidade que o cerca, incidindo sobre as circunstâncias 
fáticas. Ocorre, portanto, quando o sujeito ativo se equivoca quanto ao mundo exterior, interpretando-o de 
forma incorreta. 

O erro de tipo recai sobre elementares ou circunstâncias do tipo ou outros dados acessórios. Trata-se de erro 
sobre uma situação da realidade que está descrita em um tipo penal. 

O erro de tipo pode ser essencial ou acidental, a depender do elemento sobre o qual recai. 

O erro de tipo essencial recai sobre os elementos principais do tipo penal (elementares e circunstâncias). Ele 
impede o agente de saber que está cometendo um crime. 

 

Erro de tipo essencial invencível, inevitável, desculpável ou escusável: trata-se do erro imprevisível, aquele 
que não poderia ter sido evitado pelo agente. O erro de tipo essencial escusável exclui o dolo e a culpa do 
agente. 
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Erro de tipo essencial vencível, evitável, indesculpável ou inescusável: é o erro previsível, que poderia ter 
sido evitado pelo agente com emprego de certa diligência. Exclui apenas o dolo, respondendo o agente por 
crime culposo, se previsto em lei. Neste caso, pune-se a culpa, caso haja previsão da figura culposa.  

DICA 14 - TEORIA GERAL DO CRIME - ERRO DE TIPO ACIDENTAL 

Recai sobre dados da figura típica que são irrelevantes para a configuração ou não do delito. 

Pode incidir sobre o objeto material (error in persona e error in objecto); sobre o seu modo de execução 
(aberratio ictus e aberratio criminis) ou sobre o nexo causal (aberratio causae, dolo geral).  

• Erro de tipo sobre o objeto (error in objecto): é aquele em que o agente confunde o objeto material, 
atingindo um que é diverso daquele pretendido. Não há previsão legal, sendo tratado pela doutrina. 

• Erro de tipo sobre a pessoa (error in persona): é aquele em que o agente queria atingir determinada 
pessoa, denominada vítima virtual, mas vem a atingir outra, chamada de vítima real. Há um erro na 
representação, ou seja, o agente vê alguém e pensa se tratar de pessoa diversa. 

• Erro de tipo sobre a execução (aberratio ictus): é aquele em que o agente não erra na representação, 
sabendo exatamente quem quer atingir com sua conduta delituosa. Entretanto, ele falha na execução 
do crime, por acidente ou erro relacionado ao meio de execução. 

• Resultado diverso do pretendido (aberratio criminis ou aberratio delicti): é aquele em que o agente, 
por erro na execução, provoca lesão em bem jurídico diverso do pretendido. 

• Erro sobre o nexo causal: é aquele em que o agente pratica o resultado pretendido, mas com outro 
nexo de causalidade. O sujeito ativo pratica uma conduta visando à produção do resultado, mas não 
o atinge como imaginava. A doutrina aponta duas hipóteses: 
- Erro sobre o nexo causal em sentido estrito: o agente só pratica um ato, mas atinge o resultado 

por causa diversa da que pretendia. 
- Dolo geral ou aberratio causae: há uma pluralidade de atos. O agente imagina que atingiu o 

resultado com sua conduta, sendo que, após, pratica outra conduta e somente assim atinge o 
resultado. Responde pelo resultado da mesma forma, pois se entende que o dolo é geral, isto é, 
abrange qualquer conduta praticada pelo sujeito que está imbuído do animus da prática do 
delito, da intenção livre e consciente de praticar o resultado. 

 

Erro de tipo essencial

Inevitável

Evitável
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DICA 15 - TEORIA GERAL DO CRIME - DESCRIMINANTES PUTATIVAS 

Descriminante é uma causa excludente de ilicitude. São descriminantes previstas no Código Penal: a legítima 
defesa; o estado de necessidade; o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. 

Putativo, por sua vez, deriva do latim putare. O verbo latino significa supor, imaginar. Putativo, portanto, é 
algo que se imagina, que se supõe. 

Visto isto, podemos conceituar a descriminante putativa como uma imaginação do agente de que existe 
uma causa que exclui a ilicitude do seu comportamento. O indivíduo supõe estar acobertado por uma 
excludente de ilicitude, mas não está. Isto deriva de sua imaginação, ou seja, ele age sob o efeito de um erro. 

A descriminante putativa por erro de tipo ocorre quando o agente imagina que está acobertado por uma 
excludente de ilicitude por interpretar de modo equivocado a realidade, o mundo que o cerca.  

A descriminante putativa por erro de proibição se configura quando o agente imagina, equivocadamente, 
estar agindo sob a incidência de uma excludente de ilicitude, mas porque interpreta a norma, que prevê tal 
excludente, de forma errada.  

 

Erro de tipo acidental

Sobre o objeto

Sobre a pessoa

Sobre a execução

Resultado diverso do pretendido

Sobre o nexo causal

Descriminante putativa

Por erro de tipo Por erro de proibição
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DICA 16 - TEORIA GERAL DO CRIME - DESCRIMINANTE PUTATIVA 
POR ERRO DE TIPO 

Descriminante putativa por erro de tipo ocorre quando o agente imagina um fato que lhe permitiria agir 
sob uma excludente de ilicitude. O agente possui uma interpretação equivocada de um pressuposto fático 
de uma descriminante, ou seja, ele interpreta mal a realidade e, por isso, imagina que estão presentes as 
condições que configuram a excludente de ilicitude. 

Está previsto no artigo 20, §1º, do Código Penal: 

§1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe 
situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro 
deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. 

O agente pode ter se equivocado de forma inevitável ou evitável. Se seu equívoco se deu de modo inevitável, 
afastam-se o dolo e a culpa, razão pela qual ele não pode ser responsabilizado penalmente (não se admite 
responsabilidade penal objetiva). Este é o “erro plenamente justificado pelas circunstâncias”.  

Se o equívoco podia ser evitado, chamamos de um erro evitável, inescusável ou indesculpável, 
possibilitando a sua punição pela modalidade culposa do crime, se houver. Neste caso, diz-se que agiu com 
culpa imprópria. Não se trata propriamente de culpa, pois ele age de forma intencional, mas imaginando 
estar acobertado por uma causa que justifica sua ação, que a tornaria conforme o ordenamento jurídico. 
Este é a situação denominada pelo Código como o “erro que deriva de culpa”. 

É um erro de tipo essencial sobre um tipo permissivo, possuindo o mesmo tratamento, portanto. Parte da 
doutrina denomina tal erro, por conseguinte, de erro de tipo permissivo. Vale lembrar que a norma que 
prevê uma excludente de ilicitude, como a legítima defesa, é uma norma permissiva. O agente, nesta 
hipótese, se equivoca sobre a realidade, não sobre os elementos que configuram o crime (erro de tipo), mas 
sobre os fatos que configuraram a própria excludente de ilicitude (erro de tipo permissivo ou descriminante 
putativa por erro de tipo). 

DICA 17 - TEORIA GERAL DO CRIME -  DESCRIMINANTE PUTATIVA 
POR ERRO DE PROIBIÇÃO 

Por outro lado, há a descriminante putativa por erro de proibição, que ocorre quando o agente interpreta a 
norma de forma errada, pensando que está acobertado, sem efetivamente estar. 

Este erro pode recair sobre: 

• a própria existência da excludente de ilicitude; 

• os limites da excludente de ilicitude. 
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Se inevitável (desculpável ou escusável) o erro, o agente não responde criminalmente, ficando afastada 
totalmente a sua culpabilidade (falta de potencial consciência da ilicitude). Se evitável (indesculpável ou 
inescusável), deve ter sua pena diminuída de um sexto a um terço. 

Parte da doutrina denomina a situação de erro de permissão ou erro de proibição indireto. Isto porque o 
agente se equivoca não quanto à norma que prevê o crime (o típico erro de proibição), mas sim sobre a 
norma que prevê a excludente de ilicitude, a descriminante. Ele interpreta mal a norma que dispõe sobre a 
legítima defesa; o estado de necessidade; o exercício regular de um direito ou o estrito cumprimento do 
dever legal. 

O erro de proibição direto, por sua vez, seria aquele em que o agente interpreta a própria norma penal 
incriminadora de forma incorreta, imaginando que sua conduta não é alcançada pela proibição, como a dona 
de casa que, muito idosa e acostumada a um tempo patriarcal, usa o CPF do marido como se dela fosse, por 
não ser costume, antigamente, que mulheres portassem referido documento. Neste caso, a má 
interpretação se refere à norma penal incriminadora, ou seja, aquela que prevê a infração, que traz o tipo 
penal. 

Voltando ao erro de proibição indireto, erro de permissão ou descriminante putativa por erro de proibição, 

podemos citar um exemplo típico: é a chamada “legítima defesa da honra”, que para a maioria da doutrina 
não existe, não sendo situação acobertada pela excludente de ilicitude, a legítima defesa. Nesta expressão, 

compreende-se o uso de agressões para “lavar a honra”. Ou seja, o agente interpreta mal a norma que 
prevê a excludente de ilicitude, imaginando que está acobertado pela descriminante da legítima defesa. 
Entretanto, é um erro dele sobre a abrangência da norma que trata da legítima defesa. Por isso, podemos 
dizer que seu erro de proibição (má interpretação da norma) foi indireto (não diz respeito à norma penal 
incriminadora, mas a uma norma que prevê uma excludente de ilicitude). 
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Caros alunos, passamos a dicas de Teoria da pena, uma vez que o tema tem alta incidência nas provas, sendo 
o terceiro tema mais cobrado nas últimas provas! Corresponde à cerca de 11% das questões de direito penal, 
tendo sido cobrado em 110 questões. 

DICA 18 - TEORIA GERAL DA PENA - SANÇÃO PENAL 

O Direito Penal é a disciplina que estuda as infrações penais - crimes e contravenções penais - e regulamenta 
as respectivas sanções, consistentes nas penas e nas medidas de segurança. Portanto, sanção penal é gênero, 
do qual são espécies a pena e a medida de segurança. 

Sanção penal, portanto, é a coação ou a resposta do Estado imposta àqueles que violam as normas penais 
incriminadoras. Cuida-se de gênero, do qual são espécies as penas, aplicadas aos indivíduos imputáveis que 
cometem crimes ou contravenções penais, e as medidas de segurança, impostas para os sujeitos 
inimputáveis, que cometem crimes (teoria bipartida) ou injusto penal (fato típico e ilícito - teoria tripartida). 

 

DICA 19 - TEORIA GERAL DA PENA - PENA X MEDIDA DE 
SEGURANÇA 

Pena: é a sanção imposta pelo Estado ao condenado pela prática de infração penal, que consiste 
na privação ou restrição de determinados bens jurídicos do agente. 
 
Medida de segurança: é a sanção imposta pelo Estado ao agente não imputável, pela violação 
da norma penal incriminadora, com finalidade exclusivamente preventiva. Pode ser imposta, 
ainda, ao semi-imputável. 

Portanto, penas e medidas de segurança são espécies de sanção penal, a coação utilizada pelo Estado como 
resposta a quem pratica um ilícito penal, ou seja, para os indivíduos que violam as normas penais. 

DICA 20 - TEORIA GERAL DA PENA - TEORIAS DA FINALIDADE DA 
PENA 

Em relação à finalidade que possuem as penas, surgiram diversas teorias que procuram fundamentá-las e 
dar-lhes significado: 

TEORIA ABSOLUTA OU DA RETRIBUIÇÃO A FINALIDADE DA PENA É A PUNIÇÃO DO AGENTE. 

SANÇÃO PENAL

Pena

Medida de 
segurança
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Teoria relativa, finalista, utilitária ou 
da prevenção 

A pena é um meio para se alcançar determinados resultados, que 
variam conforme a vertente adotada (prevenção geral positiva; 
prevenção geral negativa; prevenção especial positiva; 
prevenção especial positiva e prevenção unificada) 

Teoria mista, eclética, intermediária 
ou conciliatória 

A pena busca punir o agente, ao mesmo tempo em que visa a 
coibir a prática de crimes, por meio da ressocialização e da 
intimidação. 

Teoria negativa ou agnóstica da pena 
A pena não é capaz de cumprir nenhuma das funções que lhe são 
atribuídas, além do fato de não serem totalmente conhecidas as 
suas funções latentes. 

Atualmente, as vertentes da teoria relativa podem ser assim esquematizadas: 

Prevenção geral negativa: a pena deve coagir toda a sociedade, psicologicamente.  

Prevenção geral positiva: a pena visa a demonstrar a todos a eficácia da lei.  

Prevenção especial negativa: a pena busca evitar que o agente volte a delinquir.  

Prevenção especial positiva: a pena visa à ressocialização do agente.  

Prevenção unificada (teoria unificadora preventiva): Roxin defende uma teoria que unifica as ideias da 
prevenção especial e geral, considerando-as fins simultâneos da pena. A ressocialização, só funciona com a 
colaboração do agente, de modo que, se o agente não coopera, resta a prevenção geral.  

Pode-se mencionar, também, como teoria relativa da pena, a correcionalista, que preconiza que a pena tem 
como função a correção ou melhora do indivíduo. 

DICA 21 - TEORIA GERAL DA PENA - FINALIDADE DA PENA NO 
BRASIL 

No Brasil, hoje, a doutrina majoritária entende que a pena tem as seguintes finalidades: 

• Retributiva 

• Preventiva 

• Reeducativa 

Deste modo, a pena representa tanto uma resposta estatal para o caso de descumprimento da norma, 
quanto busca prevenir o cometimento de novos delitos e reeducar os condenados. 
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DICA 22 - TEORIA GERAL DA PENA - PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS QUE 
ORIENTAM E DISCIPLINAM A TEORIA DAS PENAS 

Existem princípios específicos que orientam e disciplinam a teoria das penas e influenciam a aplicação das 
regras correlatas.  

Princípio da legalidade: determina que as penas se submetem à reserva legal, bem como à anterioridade. 

Princípio da Anterioridade: preconiza que a pena já deve estar prevista, em lei, ao tempo do crime, para que 
possa ser aplicada ao agente. Só pode retroagir a lei penal que prevê nova pena se for benéfica ao réu. 

Princípio da Personalidade: determina que as penas não podem passar da pessoa do réu. Também chamado 

de princípio de intranscendência da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLV da Constituição, que traz exceções 
à regra. Nos termos da norma constitucional, a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento 
de bens podem ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do 
valor do patrimônio transferido. 

Princípio da Individualização: a pena deve ser individualizada para cada caso, não podendo o legislador 
estabelecer uma sanção penal para todos que cometerem determinado crime, nem padronizar a forma de 
execução. 

Princípio da Inderrogabilidade: explicita que a pena deve obrigatoriamente ser aplicada, se for cometido um 
crime ou uma contravenção penal. Como exceções, pode-se apontar o perdão judicial e a transação penal. 

Princípio da Proporcionalidade: refere-se à necessidade que as penas observem a legitimidade do fim a que 
elas visam, à legitimidade da sua forma de aplicação e sua dosimetria, a necessidade das penas, a sua 
adequação e a proporcionalidade estrita ou ponderação.  

Princípio da Humanidade: consiste na vedação a que o legislador adote sanções penais violadoras da 
dignidade da pessoa humana, atingindo de forma desnecessária a incolumidade físico-psíquica do agente. 

Previsto no artigo 5º, XLVII, da Constituição, o princípio da humanidade veda as penas de morte, salvo em 
caso de guerra declarada; de caráter perpétuo; de trabalhos forçados; de banimento e as cruéis. 

DICA 23 - TEORIA GERAL DA PENA - JUSTIÇA RESTAURATIVA 

A Justiça Restaurativa busca estudar o crime como evento que afeta autor, vítima e sociedade. Busca-se 
assistir à vítima, representando, assim, uma terceira via na função da pena. Traz-se a ideia de 
responsabilidade social pelo crime. 

Pode ser definido como um processo de colaboração para sanar o conflito gerado pelo cometimento de um 
delito. Com origem no Canadá e na Nova Zelândia, busca uma participação do infrator e da vítima como 
forma de se amenizar os efeitos do delito e de se buscar a reeducação do criminoso. 
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Nas experiências feitas no Brasil, temos vários casos em que há, em um ambiente controlado, a oportunidade 
de o autor do delito ouvir a sua vítima, entendendo os efeitos que ela sofreu e a forma como ela vivenciou 
o fato criminoso. Não é adequado para todas as espécies de crimes, mas há relatos de êxito nos casos de 
delitos patrimoniais, por exemplo. 

A Justiça Restaurativa visa à reparação do dano, especialmente o chamado dano emocional. Sua experiência 
pode se tornar mais ampla, por exemplo, nos casos de disponibilidade da ação penal, ou seja, dos delitos de 
ação penal privada, em que pode haver transação entre o réu e a vítima. 

O Superior Tribunal de Justiça já se referiu à Justiça Restaurativa em alguns precedentes. No caso, o STJ 
entendeu como expressão da chamada Justiça Restaurativa as inovações da Lei 13.257/2016, que 
determinam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar no caso de mulheres grávidas. 

DICA 24 - TEORIA GERAL DA PENA - ESPÉCIES DE PENA 

As penas podem ser de diversas espécies, sendo que a Constituição Federal já prevê as penas possíveis em 

seu artigo 5º, inciso XLVI, que trata da individualização da pena: 

Art. 5º XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: 

a) privação ou restrição da liberdade; 

b) perda de bens; 

c) multa; 

d) prestação social alternativa; 

e) suspensão ou interdição de direito 

O artigo 32, do Código Penal, por sua vez, traz as espécies de pena, classificando-as em três grupos: 

Art. 32 - As penas são: 

I - privativas de liberdade;  

II - restritivas de direitos; 

III - de multa. 

DICA 25 - TEORIA GERAL DA PENA - ESPÉCIES DE PENA - 2 

As penas privativas de liberdade podem ser de reclusão e de detenção, reguladas no Código Penal, e de 
prisão simples, prevista na Lei das Contravenções Penais. 
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Quanto às penas restritivas de direitos, podemos mencionar a prestação pecuniária, a perda de bens e 
valores, a limitação de fim de semana, a prestação de serviço à comunidade ou a entidades pública, a 
interdição temporária de direitos e a limitação de fim de semana. O Código Penal prevê o rol das penas 
restritivas de direitos em seu artigo 43. 

Por fim, há as penas pecuniárias, chamadas, mais frequentemente, de penas de multa. Não confundir com a 
pena restritiva de direitos denominada de prestação pecuniária. 

Importante mencionar que, as penas privativas de liberdade são manifestação do Direito Penal Tradicional 
ou da Primeira Velocidade, as penas restritivas de direitos, também chamadas de alternativas, são 
consideradas parte da chamada Segunda Velocidade do Direito Penal, na classificação do jurista Jesús- María 
Silva Sanchez. 

DICA 26 - TEORIA GERAL DA PENA - TEMPO DA PENA 

Vale lembrar que as penas têm sua duração reguladas pelo artigo 10 do Código penal. Isto porque são prazos 
penais a contagem do início e do término de cumprimento das sanções. 

Quanto à duração de cada pena, isso é determinado de acordo com a sua espécie. 

O "Pacote Anticrime" alterou uma série de leis brasileiras, merecendo destaque para o presente trabalho a 
mudança relativa ao art. 75, do Código Penal Brasileiro, no qual houve o aumento de 10 anos no tempo 
máximo de cumprimento de pena, totalizando 40 anos. 

DICA 27 - TEORIA GERAL DA PENA - PENAS VEDADAS 

A Constituição Federal apresenta a lista das penas que são vedadas, isto é, aquelas que não podem ser 
estipuladas pelo legislador. As vedações estão previstas no artigo 5º, XLVII da CRFB. 

Art. 5º, XLVII - não haverá penas: 

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; 

b) de caráter perpétuo; 

c) de trabalhos forçados; 

d) de banimento; 

e) cruéis; 
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DICA 28 - TEORIA GERAL DA PENA - PENA DE MORTE 

A única exceção que a Constituição faz é em relação à pena de morte, para a qual se admite a aplicação em 
caso de guerra declarada.  

A pena de morte, portanto, é proibida em regra. A exceção é o caso de declaração de guerra, nos termos do 
artigo 84, XIX, da Constituição da República, que assim prevê: 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou 
referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas 
condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional; 

Portanto, a guerra é declarada pelo Presidente da República, após autorização do Congresso Nacional, no 
caso de agressão estrangeira. A pena de morte está prevista, para situações em que permitida, no Código 
Penal Militar, que determina que seja executada por fuzilamento. Sua previsão está no artigo 55, "a", de 
referido Código, enquanto o artigo 56 prevê a forma de sua execução, pelo fuzilamento. Além desta previsão 
legal, parte da doutrina prevê como espécie de aplicação de pena de morte no Brasil o abatimento de 

aeronaves do artigo 303, § 2º, da Lei 7.565/86, o Código Brasileiro da Aeronáutica. 

DICA 29 - TEORIA GERAL DA PENA - PENAS DE CARÁTER 
PERPÉTUO 

Também não se permite, no Brasil, a imposição de penas de caráter perpétuo, razão pela qual as penas de 
reclusão e de detenção possuem como limite a duração de 40 anos, nos termos do artigo 75 do Código Penal. 
Quanto à pena de prisão simples, seu limite é de 5 anos, conforme o artigo 10 da Lei das Contravenções 
Penais. 

DICA 30 - TEORIA GERAL DA PENA - PENA DE TRABALHOS 
FORÇADOS 

A nossa Constituição também não admite a pena de trabalhos forçados. Cumpre, aqui, esclarecer que a pena 
deve ser o próprio trabalho forçado, por exemplo, cumprir tantas horas de trabalho com escolta policial para 
o cumprimento da pena. 

Distingue-se, do trabalho forçado, a prestação de serviços à comunidade, pena alternativa, ou seja, pena 
restritiva de direitos aplicada em substituição à pena privativa de liberdade. Deste modo, a prestação de 
serviços não é forçada, mas sim um benefício para o preso. Caso não cumpridas as horas a que foi condenado, 
o executado deverá cumprir a pena privativa de liberdade imposta originariamente e substituída pelo juiz. 

Por fim, a maior discussão se refere à exigência de trabalho para os presos definitivos, sob pena de 
cometimento de falta grave. A previsão está no artigo 31 da Lei de Execução Penal (LEP). O trabalho é 
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considerado um dever do condenado, de modo que seu descumprimento constitui falta grave, nos termos 
do artigo 39, inciso V, e do artigo 50, inciso VI, ambos da LEP. 

Entretanto, o trabalho previsto na Lei de Execução Penal não é pena, mas sim um dos deveres do condenado 
definitivamente à pena privativa de liberdade. Não se cuida de trabalho forçado como sanção penal, mas de 
trabalho como uma das obrigações do preso em relação à disciplina que lhe é imposta. Neste sentido, é o 
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, e também do Pacto de São José da Costa Rica que admite a 
obrigação de trabalho como decorrência do cumprimento de pena privativa de liberdade. 

DICA 31 - TEORIA GERAL DA PENA - PENA DE BANIMENTO 

Foi também vedada pelo constituinte originário a pena de banimento. O banimento é o ato de expulsar um 
brasileiro do território nacional, levando-o a viver no estrangeiro. 

Cuidado para não confundir com o banimento: a de desterro e a de degredo ou confinamento.  

Degredo é a determinação de que o indivíduo fique confinado a uma determinada parte do território 
nacional.  

Desterro é a expulsão do indivíduo do local em que vive, como, por exemplo, a Comarca em que vive a vítima. 

DICA 32 - TEORIA GERAL DA PENA - PENA DE NATUREZA CRUEL 

São vedadas as penas de natureza cruel, o que é nítida decorrência do princípio da humanidade. Esta 
vedação é mais genérica, pois envolve, de modo mais amplo, todas as penas que sejam dotadas de crueldade. 
Pode ser considerada cruel, por exemplo, a determinação de amputação de um membro do corpo do 
condenado. 

DICA 33 - TEORIA GERAL DA PENA - EFEITOS EXTRAPENAIS DA 
PENA 

Quanto aos efeitos extrapenais, previstos nos artigos 91 e 92 do Código Penal, não se aplicam à pena de 
prisão simples, segundo parte da doutrina. Entretanto, existe precedente do STJ, determinando que a perda 
dos instrumentos do crime são aplicáveis às contravenções penais. 

Os efeitos são reservados, em regra, para os casos de reclusão e detenção, exceto no que se refere à 
incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou curatela, que é reservada apenas para os crimes 
dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra filho, tutelado ou curatelado. 

Por fim, como outro elemento diferenciador, cabe lembrar que só cabe interceptação telefônica nos casos 
de crimes a que for cominada a pena de reclusão. 
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DICA 34 - TEORIA GERAL DA PENA - DOSIMETRIA DA PENA 

A aplicação da pena é chamada de dosimetria, por envolver o cálculo da pena nos termos do método 
trifásico. Começando pela pena privativa de liberdade, sua fixação, pelo juiz, deve ter como parâmetros os 
limites mínimo e máximo previstos na lei e ser realizado em três fases. 

O método trifásico se inicia com a fase das circunstâncias judiciais, prevista no artigo 59 do Código Penal. Na 
sequência, há a aplicação das agravantes e das atenuantes, com a estipulação da pena intermediária. Por 
fim, a terceira fase envolve a aplicação das causas de aumento e de diminuição de pena. 

É o que prevê o artigo 68 do Código Penal, que institui o sistema trifásico de cálculo da pena. 

Cumpre ressaltar que a jurisprudência não aceita a fixação da pena-base acima do mínimo legal com base 
em conceitos vagos, especialmente se baseados na gravidade em abstrato do próprio crime 

Na primeira fase, o juiz não se pode ultrapassar os limites mínimo e máximo da pena, conforme as balizas 
fixadas de forma abstrata pelo legislador. 

DICA 35 - TEORIA GERAL DA PENA - LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO 
PARA A QUALIFICAÇÃO 

Caso o tipo penal seja qualificado, há limites mínimo e máximo específicos para esta modalidade. Ou seja, a 
dosimetria já parte do tipo qualificado, sendo que a primeira fase do cálculo da pena já o tem como 
parâmetro. A qualificadora, portanto, define o próprio início da dosimetria, trazendo novos limites mínimo 
e máximo, ao qual o juiz se aterá na primeira e na segunda fases. 

Caso haja mais de uma qualificadora, a jurisprudência e a doutrina, de forma majoritária, indicam que, se for 
possível, o que sobejar, ou seja, não for utilizado para qualificar o delito, atuará como causa de aumento de 
pena. Subsidiariamente, caso não haja causa de aumento de pena para o caso, a circunstância que não for 
usada para qualificar o delito será usada como agravante e, por fim, a última hipótese será de sua 
consideração como circunstância judicial.  

DOSIMETRIA

1ª FASE Circunstâncias judiciais

2ª FASE Agravantes e atenuantes

3ªFASE Causas de aumento e de diminuição
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DICA 36 - TEORIA GERAL DA PENA - MAUS ANTECEDENTES 

Os maus antecedentes se referem às infrações penais cometidas anteriormente pelo agente, sendo que essa 
circunstância judicial esbarra na questão da presunção de inocência. Como a Constituição determina que 
ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, surgiu a 
discussão sobre a consideração de inquéritos e processos penais em andamento para estipulação da pena 
base pelo juiz. 

O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento consolidado sobre a vedação de utilização de 
inquéritos e processos penais em curso, conforme o verbete da Súmula 444 “É vedada a utilização de 
inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena- base”. O Supremo Tribunal Federal segue 
este mesmo posicionamento. 

Pessoal, o assunto dos crimes contra o patrimônio também é cobrado com muita frequência em provas de 
delegado! Eles dizem respeito a grande parte do dia-a-dia deste importante agente público. 

DICA 37 - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO 

O crime de furto está previsto no artigo 155 do Código Penal. A conduta incriminada é subtrair coisa alheia 
móvel.  

Subtrair é apropriar-se, pegar de outrem ou apoderar- se. A conduta pode ser realizada direta ou 
indiretamente. O objeto material é coisa alheia móvel.  

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

§1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno. 

§2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a 
pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de 
multa. 

§3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. 
Furto qualificado 

§4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: I - com destruição 
ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; 

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; III - com emprego de 
chave falsa; 

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas. 
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§4º-A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se houver emprego de explosivo 
ou de artefato análogo que cause perigo comum. 

Furto qualificado 

§5º - A pena é de reclusão de três a oito anos, se a subtração for de veículo automotor que venha 
a ser transportado para outro Estado ou para o exterior. 

§6º - A pena é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se a subtração for de semovente 
domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. 

§7º- A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se a subtração for de substâncias 
explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, 
montagem ou emprego. 

DICA 38 - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - NÃO PODE SER 
OBJETO DO FURTO 

Em regra, estão excluídas as coisas de uso comum, como o ar ou a água. Há, entretanto, possibilidade, se 
houver o seu destacamento para uso, como no caso de furto de mil litros de água mineral no estoque da 
engarrafadora. O ser humano não pode ser objeto de furto, mas o seu cadáver, se destacado para uso 
científico, pode ser subtraído. 

 

Não podem ser objeto do furto a res derelicta, a coisa abandonada, por não possuir proprietário, a res 

nullius, que é a coisa de ninguém, nem a res desperdita, que é a coisa perdida e cuja apropriação pode 

configurar o delito do artigo 169, parágrafo único, II, do Código Penal. 

DICA 39 - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - COISA ALHEIA MÓVEL 

A coisa deve ser móvel, sendo que os penalistas não se utilizam do conceito do Direito Civil. Deste modo, são 
móveis todos aqueles que podem ser transportados sem sua destruição ou desnaturação. Incluem-se os 
navios e aeronaves, considerados imóveis por ficção legal na esfera cível. Também estão abrangidos os 
semoventes, como cavalos e bois. 

A coisa também deve ser alheia. A esse respeito existem duas posições: 

1) A coisa deve ser de propriedade de outrem. Deste modo, se o sujeito se apropria de coisa sua, 
mas em poder de terceiro, pode cometer o delito do artigo 345 ou o previsto no artigo 346 do 
Código Penal. É a posição majoritária, defendida por Nelson Hungria. 
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2) A coisa pode ser do próprio sujeito ativo, pois o termo "alheio" também pode ser referir à 
legítima posse de outrem. Por isso, o proprietário que se apodera de coisa sua, que foi dada em 
penhor por exemplo, comete o crime de furto. É o entendimento de Magalhães Noronha. 

Cuidado! Se a coisa for um bem público ou um bem particular que está em poder da Administração Pública 
e for subtraída pelo funcionário público, valendo-se de suas funções, configura-se o crime de peculato. Se a 
coisa for comum, o crime será o previsto no artigo 156 do Código Penal. 

DICA 40 - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ELEMENTO 
SUBJETIVO DO FURTO 

O elemento subjetivo é o dolo. É necessário o desejo de apropriação definitiva, devido ao tipo penal exigir 
que a vontade livre e consciente de subtração seja para si ou para outrem. O desejo de se apoderar 
definitivamente da coisa alheia móvel é denominada de animus furandi. 

Em razão da exigência de referido elemento subjetivo especial do tipo, não é punível o chamado furto de 
uso. Furto de uso é a apropriação realizada com a intenção de uso meramente momentâneo, de coisa alheia 
móvel não consumível e que seja devolvida no mesmo estado. 

DICA 41 - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO FAMÉLICO 

O furto famélico, também chamado de furto necessitado, é aquele praticado por sujeito que está em 
extrema miserabilidade e precisa saciar a fome. Pode configurar a causa excludente de ilicitude consistente 
no estado de necessidade, desde que presentes os seus requisitos. Deste modo, a necessidade deve ser 
premente e a ação deve se destinar diretamente a saciar a fome, não se configurando no caso de furto de 
coisas que não servem diretamente a isso. Por exemplo, o furto de uma joia não configuraria o furto famélico, 
mesmo que o sujeito comprove estar em necessidade. 

DICA 42 - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  CRIME IMPOSSÍVEL 
DE FURTO 

Se o agente ataca bolso vazio da vítima, parte da doutrina costuma fazer uma diferenciação dos casos em 
que há tentativa e aqueles em que se tem crime impossível. Caso o agente tente retirar a carteira da vítima 
do bolso direito, enquanto ela está no bolso esquerdo, configurar-se-ia a tentativa de furto. Entretanto, se a 
vítima sequer levava carteira, haveria absoluta impropriedade do objeto, ensejando o reconhecendo da 
tentativa inidônea ou do crime impossível. 

Ainda sobre crime impossível, o STF já entendeu não se configurar no caso de haver sistema de vigilância 
para impedir o furto, por não ser o caso de ineficácia absoluta do meio, mas apenas relativa. 
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DICA 43 - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - TEORIAS SOBRE 
CONSUMAÇÃO E TENTATIVA 

 

O STF tem adotado a teoria da amotio ou aprehensio, considerando consumado o delito de furto com a 
inversão da posse 

Seguindo o mesmo entendimento, o Superior Tribunal de Justiça firmou a posição, ao julgar recurso 
representativo da controvérsia, de que o furto se reputa consumado quando o agente tem a posse de fato 
sobre o bem. 

DICA 44 - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO PRIVILEGIADO 

O artigo 155, em seu §2º, prevê a modalidade privilegiada do furto, ou seja, com causa de diminuição de 
pena ou substituição da pena privativa de liberdade pela de multa.  

A pena deve ser diminuída pela fração de um a dois terços ou substituída por pena de multa, conforme as 
circunstâncias do caso concreto, devendo haver motivação concreta exposta pelo juiz. As circunstâncias 
judiciais do artigo 59 do CP devem ser o critério a fundamentar a escolha. 

A incidência da causa de diminuição de pena, caso presentes os requisitos, é direito público subjetivo do 
réu. Exige-se a primariedade do agente e que a res furtiva, ou seja, a coisa furtada seja de pequeno valor. 

Tema também controverso na doutrina é a possibilidade de se reconhecer o privilégio no caso de furto 
qualificado. Seria o chamado furto híbrido. O STJ considera possível, especialmente se a qualificadora for de 
natureza objetiva, conforme o enunciado 511 da Súmula de sua jurisprudência. 

Súmula 511 do STJ: É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos 
de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a 
qualificadora for de ordem objetiva. 

DICA 45 - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - 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. 
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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 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. 

§2-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: 

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. 

O núcleo do tipo é o mesmo do furto, qual seja: subtrair. Subtrair é apropriar-se, pegar de outrem ou 
apoderar-se. A conduta pode ser realizada direta ou indiretamente. 
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Cuida-se de crime comum, pois qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo, menos o proprietário. Os sujeitos 
passivos, por sua vez, são tanto o proprietário, o possuidor ou o mero detentor da coisa, como a pessoa 
sobre a qual recai a violência, a grave ameaça ou que é reduzida à impossibilidade de resistência. 

DICA 46 - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ELEMENTO 
SUBJETIVO DO ROUBO 

O elemento subjetivo é o dolo, consistente na vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia móvel, 
utilizando-se de violência, grave ameaça ou redução da vítima à impossibilidade de resistência. Não há 
previsão da modalidade culposa. 

DICA 47 - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO PRÓPRIO X 
ROUBO IMPRÓPRIO 

 

Roubo próprio: o roubo próprio é aquele previsto no caput do artigo 157, com o seguinte teor:  

"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". 

A subtração, portanto, pode ser praticada mediante: 

• Violência: vis absoluta. É a chamada violência própria, consistente no emprego da força 
física, do constrangimento físico sobre a vítima. 

• Grave ameaça: vis relativa. É a promessa de mal injusto e grave. 

• Outro meio de reduzir a vítima à incapacidade de resistência: sonífero, drogas, etc. 

Roubo impróprio ou por aproximação: o parágrafo primeiro do artigo 157 traz forma equiparada do crime 
de roubo. O dispositivo prevê incorrer na mesma pena o agente que, 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. 

A violência ou grave ameaça contra a pessoa não é utilizada para a subtração da coisa. O agente usa de um 
desses meios para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa. A violência é utilizada logo após 
a subtração. Se não houve subtração, que foi frustrada, o agente deve responder por furto tentado e pela 
violência. 

Consuma-se o roubo impróprio com o emprego da violência ou grave ameaça. Em razão disto, não seria 
possível a forma tentada. Neste sentido, já decidiu o STJ. 
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DICA 48 - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - MAJORANTE DO 
EMPREGO DE ARMA (BRANCA E DE ARMA DE FOGO) 

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. 

Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, 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:  

 

DICA 49 - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - O QUE É 
CONSIDERADO ARMA DE FOGO? 

Arma de fogo é o instrumento ou artefato que lança projéteis em alta velocidade por meio de uma ação 
pneumática, provocada por uma explosão.  

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. 

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. 

DICA 50 - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - CRIME DE DANO 

O crime de dano está previsto no artigo 163 do Código Penal: 
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Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: 

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. Parágrafo único - Se o crime é cometido: 

I - com violência à pessoa ou grave ameaça; 

II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave 

III - contra o patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços 
públicos ou sociedade de economia mista; 

IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima: 

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência. 

Cuida-se de crime comum, não se exigindo nenhuma qualidade específica do sujeito ativo. Tutela-se o 
patrimônio, público ou privado, tanto no âmbito da propriedade quanto da posse. 

É crime de ação múltipla, razão pela qual a prática de apenas uma das condutas representadas pelos verbos 
acima estudados é suficiente para a configuração do delito. De igual modo, a prática de todos eles, no mesmo 
contexto, configurará crime único. 

Tratando-se de crime plurissubsistente, é possível a punição do conatus. 

DICA 51 - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ELEMENTO SUBJETIVO 
DO CRIME DE DANO 

O elemento subjetivo do tipo é o dolo, consistente na vontade livre e consciente de destruir, inutilizar ou 
deteriorar coisa alheia. Não há previsão de punição da modalidade culposa.  

Porém, existe controvérsia sobre a exigência de elemento subjetivo especial do tipo, consistente no animus 
nocendi. Isto é, a vontade específica do agente de prejudicar, de causar o dano.  

 

O STF já decidiu que o preso, ao danificar a cela para a sua fuga, pratica o crime do artigo 163, na sua forma 
qualificada 
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DICA 52 - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - APROPRIAÇÃO 
INDÉBITA 

O delito de apropriação indébita está previsto no artigo 168 do Código Penal. 

Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção: Pena - reclusão, 
de um a quatro anos, e multa. 

Aumento de pena 

§1º- A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa: I - em depósito 
necessário; 

II - na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou 
depositário judicial; 

III - em razão de ofício, emprego ou profissão. 

Protegem-se a propriedade e os direitos reais de garantia. Não se exige confiança ou fidúcia entre o sujeito 
ativo e o passivo, sendo suficiente que haja posse justa ou mera detenção do agente sobre a coisa. 

A ação nuclear é apropriar-se (apoderar-se, assenhorear-se, arrogar-se a posse) de coisa alheia móvel. Exige- 
se a anterior posse ou detenção lícita da coisa, em nome alheio, ou seja, o agente deve ter, anteriormente à 
conduta típica, a posse justa ou a detenção lícita da coisa, sem que tenha a disponibilidade jurídica sobre a 
coisa. 

DICA 53 - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ELEMENTO SUBJETIVO 
DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA 

Deste modo, a consumação do delito se dá com a inversão do título da posse, isto é, o agente deixa de 
possuir em nome alheio (alieno domine) para possuir como dono (causa dominii). Portanto, é um elemento 
subjetivo, que deve ser demonstrado por um ato exterior, algo que transcenda o simples elemento anímico, 
a mera vontade do agente. 

A inversão do título ou da natureza da posse pode se consubstanciar na recusa em devolvê-la, quando o 
agente demonstra que a tomou para si, ou em algum ato de disponibilidade, em razão de só o proprietário 
poder dispor da coisa. 

Ainda que haja divergências, parece prevalecer o entendimento segundo o qual é possível a tentativa de 
apropriação indébita, apesar de ser difícil sua configuração. 

A apropriação indébita é crime doloso, exigindo o animus rem sibi habendi. 
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Vale ressaltar que o STJ já aceitou a configuração do crime de apropriação indébita em caso de bem 
fungível.  

DICA 54 - CRIMES CONTRA A PESSOA - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO 

O homicídio privilegiado consiste em uma causa de diminuição de pena ou minorante, no caso de o agente 
ter cometido o crime orientado por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta 
emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. 

Neste caso, o juiz, na terceira fase da dosimetria, deve proceder à diminuição da pena, utilizando a fração de 
um sexto a um terço. 

§ 1º- Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob 
o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode 
reduzir a pena de um sexto a um terço. 

Sobre a escolha da fração, o juiz deve se guiar pela influência que o motivo teve, a própria relevância do 
motivo para o autor ou, ainda, a intensidade da injusta provocação da vítima e o grau de abalo emocional 
causado no réu. 

O motivo de relevante valor social consiste no interesse coletivo, naquela causa que diz respeito a toda a 
comunidade. Um exemplo é o sujeito matar o traidor da pátria. 

O motivo de relevante valor moral, por sua vez, é o interesse individual do agente, como a compaixão. 
Alguns autores entendem que há cabimento desta hipótese de privilégio no caso de eutanásia, de um 
paciente terminal que não quer mais prolongar sua existência e que está sofrendo bastante. Menos polêmico 
é o cabimento do motivo de relevante valor moral no pai que mata o estuprador da própria filha. 

Já o chamado homicídio emocional é aquele cometido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida 
de injusta provocação da vítima. São seus requisitos: 

➢ Domínio de violenta emoção: o agente deve agir dominado por uma forte emoção, não configurando 
a minorante a emoção leve nem a efêmera. 

➢ Reação imediata: conforme se nota da expressão “logo após”, a reação do agente deve ocorrer em 
seguida à provocação injusta. 

➢ Injusta provocação da vítima: a provocação da vítima deve ser injusta, podendo ser até indireta, 
voltando-se a terceiros ou a animais. 

O homicídio qualificado-privilegiado não é considerado hediondo, não se submetendo às disposições da Lei 
8.072/90. Também é denominado homicídio híbrido. 
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DICA 55 - CRIMES CONTRA A PESSOA - HOMICÍDIO QUALIFICADO 
FUNCIONAL 

As qualificadoras são causas especiais que determinam uma pena maior, mais gravosa. Referem-se aos 
motivos determinantes do crime e aos meios e modos de sua execução. A qualificadora implica em um 
novo limite mínimo e um novo teto para a pena abstratamente prevista, sendo que no caso a pena será de 
reclusão de doze a trinta anos. 

O homicídio qualificado é crime hediondo, tanto em sua forma tentada quanto na consumada, conforme 

determina o artigo 1º, inciso I, da Lei 8.072/90.  

Busca-se punir de forma mais rígida o crime cometido contra um agente de segurança pública ou um familiar 
seu, se o móvel do delito envolver referida função pública ou a condição pessoal de cônjuge, companheiro 
ou parente consanguíneo até o terceiro grau. 

O que se protege é a própria função pública, e não a pessoa do agente ou da autoridade. Pode-se denominar 
este crime qualificado de homicídio qualificado funcional. A qualificadora não abrange crimes cometidos 
contra agentes ou autoridades aposentados, que foram deixados de fora pelo legislador. sendo que parte 
entende ser possível, desde que o delito seja praticado em decorrência da função. 

Vale destacar que se o crime for cometido contra um dos agentes citados no inciso VII do parágrafo segundo 
do artigo 121, mas sem qualquer conexão com sua função pública, o crime será simples. Por exemplo, se um 
delegado da polícia federal discute com o vizinho por causa do muro que divide os respectivos imóveis, 
eventual homicídio praticado pelo último não será qualificado pela circunstância em estudo. 

Temos um caso de referência aos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, que tratam, respectivamente, 
das Forças Armadas e da Segurança Pública 

A qualificadora se configura se o agente ou autoridade for vítima do crime no exercício da função, por 
exemplo em uma missão policial, ou em decorrência da função, como no caso de um sujeito que foi preso 
por operação chefiada por delegado e depois o mata, por vingança. 

Se forem vítimas de um homicídio os familiares dos agentes e autoridades enumerados acima, o delito será 
qualificado se praticado em razão dessa condição, como no caso de pai de policial que é morto em represália 
pela atuação firme do seu filho no combate ao tráfico de entorpecentes na cidade. 

Os familiares abrangidos são o cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau. São 
parentes consanguíneos até terceiro grau: os ascendentes (pais, avós e bisavós), os descendentes (filhos, 
netos e bisnetos) e os colaterais (irmãos, tios e sobrinhos). 

 



 
 
 
 
 

 

 

91 
329 

Não estão incluídos no texto legal os parentes por afinidade (sogro, sogra e cunhados) nem o parentesco 
civil (como o filho adotivo). No caso do filho adotivo, temos notável falha legislativa. Entretanto, de acordo 
com o princípio da legalidade e do seu corolário, o da reserva legal, não se pode ampliar uma lei penal que 
torna a situação do réu mais gravosa, razão pela qual não se mostra possível a inclusão de tais parentes na 
norma que se extrai do inciso VII ora estudado. De todo modo, é preciso acompanhar a jurisprudência que 
se formará. 

DICA 56 - CRIMES CONTRA A PESSOA - FEMINICÍDIO 

Trata-se do homicídio cometido por razões de condição de sexo feminino, ou seja, por razão de gênero. 
Referidas razões estarão presentes nos seguintes casos: 

I. violência doméstica e familiar 

A interpretação de “violência doméstica e familiar” deve ser feita de forma sistemática, considerando todo 
o sistema normativo de proteção da mulher, especialmente a Lei Maria da Penha. 

A Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, que, nos termos do seu preâmbulo, cria 

mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da 
Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 
Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe 
sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo 
Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; dentre outras providências. 

Visa a combater a violência praticada contra a mulher, devido a sua maior fragilidade, decorrente de anos 
de tratamento desigual e de sua própria condição físico-biológica, que muitas vezes a deixa em situação de 
vulnerabilidade na sociedade. Prova disso é o número de mulheres assassinadas ou agredidas em seus 
próprios lares, local que deveria ser seu refúgio e local de paz. 

Dentre as hipóteses de configuração da violência doméstica e familiar contra a mulher, há a prática de 
conduta, omissiva ou comissiva, baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial, desde que ocorra no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da 
família ou envolva qualquer relação íntima de afeto. 

II. menosprezo ou discriminação à condição de mulher 

Essa hipótese de homicídio praticado por razões de condição do gênero feminino se liga ao menosprezo ou 
discriminação à condição de mulher. 

Menosprezo é o sentimento de repulsa ou de desprezo. Menosprezar alguém por sua condição de mulher é 
buscar diminuir o seu valor enquanto ser humano em virtude de tal qualidade, é depreciar tal condição. 

Discriminação contra a mulher é “toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por 
objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, 
independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer 
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outro campo”. É o que prescreve o artigo 1º da Convenção para Eliminação de todas as Formas de 
Discriminação Contra a Mulher, CEDAW, 1979, ratificada pelo Brasil em 1984. 

Trata-se do caso de alguém que mata uma mulher por menosprezar a sua condição, considerando que ela, 
por exercer o mandato de deputada, está em uma posição que deve ser ocupada apenas por homens. É um 
típico exemplo de menosprezo, desdém ou desvalorização acerca da condição de mulher. 

Também há crime praticado por razões de condições de sexo feminino se o indivíduo buscar discriminar uma 
mulher, por sua condição. Ou seja, é dar um tratamento diferenciado para a mulher sem que essa 
diferenciação possua uma adequada razão para o discrímen45. Imaginem que um professor universitário 
não aceita orientar alunas, mas devido à insistência de uma delas e um comando da reitoria, seja obrigado a 
aceitar uma estudante como sua orientada. Inconformado, mata-a por sua discriminação, por entender que 
seu tratamento deve ser diferenciado apenas por ela ser mulher, não podendo fazer parte dos seus 
orientados. 

DICA 57 - CRIMES CONTRA A PESSOA - INDUZIMENTO, INSTIGAÇÃO 
OU AUXILIO AO SUICÍDIO OU A AUTOMUTILAÇÃO 

O crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio era a denominação do delito previsto no artigo 122 
do Código Penal. 

Com a Lei 13.968/2019, o artigo 122 passou a ter a seguinte redação: 

Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação 

Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe 
auxílio material para que o faça: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 

A principal modificação operada, no preceito primário, foi a inclusão da participação em automutilação. Isto 
é, também passa a ser típica a conduta de instigar, induzir ou auxiliar alguém a praticar a automutilação. 

Automutilação é a conduta de causar lesões em si próprio. Vale recordar, até mesmo pelo princípio da 
transcendentalidade ou da alteridade, que veda a punição de condutas que não ultrapassem o âmbito de 
disponibilidade do agente, a autolesão, por si só, não é punida. Assim como o suicídio não é punido, o que o 
legislador veda é o induzimento, a instigação ou o auxílio material a que alguém suicide ou que se mutile. 

O crime de instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio é de competência do Tribunal do Júri. É discutível 
se a nova figura, de induzimento, instigação ou auxílio a automutilação também é crime de competência do 
Júri, apesar de sua localização no Capítulo I, Título I, da Parte Especial do Código Penal. A conduta não se 
volta diretamente contra a vida, mas sim contra a integridade física, a integridade corporal e a saúde de 
outrem. 
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Quanto à instigação, o induzimento e o auxílio material ao suicídio, os comentários acima, sobre a conduta 
típica, continuam se aplicando. Os núcleos do tipo - induzir, instigar e prestar (auxílio material) - já foram 
estudados acima. 

Ademais, também foi alterado o preceito secundário, trazendo a sanção de 6 meses a 2 anos de reclusão. A 
maior modificação, neste âmbito, foi a não previsão de condicionamento da punição à existência de 
resultado naturalístico. Como consequência, o crime passa a se consumar com a prática do induzimento, da 
instigação ou do auxílio. Admite-se, assim, a modalidade tentada, já que o óbice apresentado pela doutrina 
majoritária, quando da análise da redação anterior do dispositivo, era a necessidade do resultado morte ou 
lesão corporal de natureza grave para a imposição de pena. Atualmente, se alguém tenta auxiliar, mas é 
impedido, há tentativa. 

DICA 58 - CRIMES CONTRA A PESSOA - NOVAS FORMAS 
MAJORADAS DO CRIME DE INDUZIMENTO, INSTIGAÇÃO OU AUXILIO 
AO SUICÍDIO OU A AUTOMUTILAÇÃO 

A Lei 13.968/2019 trouxe novas majorantes ao crime do artigo 122 do CP, com a inserção dos parágrafos 
terceiro e quarto: 

§4º- A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de 
computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. 

§5º- Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede 
virtual. 

A primeira majorante, prevista no parágrafo quarto, traz o aumento da pena até o dobro se a conduta for 
realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Vale recordar 
que a conduta típica, para a configuração do delito em estudo, deve se voltar a uma pessoa determinada ou 
a pessoas determinadas. Haverá, portanto, o aumento da pena, até o dobro, no caso de o agente se utilizar, 
por exemplo, de chamada de vídeo ou mesmo o serviço de mensagens do Facebook. 

Já o parágrafo quinto traz a causa de aumento de pena que incide no caso de o agente ser o líder ou o 
coordenador de grupo ou de rede virtual. Neste caso, a lei fixa a fração em metade, ao contrário do parágrafo 

anterior (“até a metade”). O maior desvalor da conduta reside no fato de o sujeito ativo ter uma posição 
de liderança ou de coordenação em grupo ou rede virtual, ou seja, com formação realizada pela internet, a 
rede mundial de computadores. Com isso, sua conduta possui maior probabilidade de eficácia e menor 
controle, já que sua própria posição demanda dele tal responsabilidade no grupo. 
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DICA 59 - CRIMES CONTRA A PESSOA - HIPÓTESES DE 
CONFIGURAÇÃO DE CRIME MAIS GRAVE (NÃO INCIDÊNCIA DO TIPO 
DO ART. 122 DO CP) 

Foram inseridos, pela Lei 13.968/2019, os parágrafos sexto e sétimo, com previsão de hipóteses de não 
configuração do delito, mas de crime mais grave: 

§6º Se o crime de que trata o § 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima 
e é cometido contra menor de 14 (quatorze) anos ou contra quem, 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, responde o agente pelo crime descrito no 

§2º do art. 129 deste Código. 

§7º Se o crime de que trata o § 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 (quatorze) anos 
ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer 
outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos 
termos do art. 121 deste Código. 

Na redação anterior à Lei 13.968/2019, a doutrina já destacava que o sujeito passivo deveria ser pessoa capaz 
de compreensão, sob pena de se configurar o homicídio. Caso o agente induza, por exemplo, uma criança de 
8 anos de idade a beber veneno, deverá responder pela prática de homicídio, já que a vítima não possuía 
capacidade de compreender o que estava fazendo. 

Os parágrafos 6º e 7º destacaram o que já decorria da redação do dispositivo, com a inovação de destacar 
uma idade limite, a mesma prevista nos crimes sexuais contra vulnerável. Assim, configura lesão corporal 
gravíssima ou homicídio se o crime qualificado pelo resultado for praticado contra: 

➢ Menor de 14 anos de idade: a lei presume de forma absoluta a incapacidade do menor de 14 anos a 
resistir a uma ideia de suicídio ou automutilação. Deste modo, se a vítima com referida idade se mata 
ou se mutila, neste último caso com configuração de lesão de natureza gravíssima, o agente 
responderá pelo crime de homicídio ou de lesão corporal gravíssima, respectivamente. 

➢ Vítima que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento contra a 
prática do ato: cuida-se de vítima que, por enfermidade (como esquizofrenia) ou deficiência mental 
(como quem nasceu com microcefalia), não tem capacidade de decidir, de forma consciente e livre, 
sobre o fim de sua própria vida ou sobre a automutilação. 

➢ Vítima que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência: a última hipótese abarca 
qualquer causa que torne o sujeito passivo mais vulnerável, sem possibilidade de resistir ao 
induzimento, à instigação ou ao auxílio material ao suicídio ou à automutilação. É o caso de alguém 
que abusou do consumo de bebida alcoólica ou que usou cocaína a ponto de não ter o domínio de 
sua própria vontade. 

Quanto à punição, a lei determina que, caso o sujeito passivo seja algum dos elencados acima, a punição 
deve ocorrer de acordo com o resultado obtido: 
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➢ Lesão corporal gravíssima: Se o resultado for uma lesão corporal gravíssima, sendo a vítima uma das 

acima mencionadas, o agente deve responder nos termos do artigo 129, § 2º, do Código Penal. Vale 
recordar que a lesão de natureza gravíssima, como denominada pela doutrina, se configura se ensejar 
incapacidade permanente para o trabalho; enfermidade incurável; perda ou inutilização do membro, 
sentido ou função; deformidade permanente ou aborto: 

➢ Morte: se a vítima for uma das destacadas pelo parágrafo 7º do artigo 121 e lhe sobrevier o óbito 
como consequência da conduta típica, haverá a configuração do homicídio, por expressa previsão 
legal, afastando-se a forma qualificada do parágrafo segundo do artigo 122 do Código Penal. 

DICA 60 - CRIMES CONTRA A PESSOA - CAUSAS DE EXCLUSÃO DE 
ILICITUDE NO CRIME DE ABORTO 

Aborto legal é a denominação que se dá às hipóteses de exclusão do crime, por ausência de crime. O 
entendimento majoritário é de que sua natureza consiste em causa de exclusão da ilicitude. 

A previsão está no artigo 128 do Código Penal: 

Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico: 

Aborto necessário 

I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; Aborto no caso de gravidez resultante de 
estupro 

II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, 
quando incapaz, de seu representante legal. 

➢ Aborto necessário ou terapêutico 

O aborto necessário ou terapêutico torna permitida a interrupção de gravidez se não houver outro modo de 
se salvar a vida da gestante. Constitui um estado de necessidade sem exigência da atualidade do perigo. 

A previsão legal é para aborto praticado por médico, como previsto expressamente no caput do artigo 128 
do Código Penal. 

No caso de a parteira realizar o aborto para salvar a gestante, só não será responsabilizada no caso de se 
configurar o estado de necessidade comum. Ou seja, neste caso, exige-se que haja perigo atual. 

➢ Aborto sentimental, humanitário ou ético 

A hipótese de gravidez resultante de estupro também possibilita a interrupção da gravidez sem a 
configuração de ilícito penal. Exige-se, entretanto, prévio consentimento válido da gestante ou de seu 
representante legal, se ela for incapaz. 

Pressupõe prova idônea do atentado sexual. Não se exige, contudo, condenação criminal do estuprador. 
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Não se deve confundir a anencefalia com a microcefalia, sendo que o STF só considerou atípica a conduta 
de interrupção da gravidez no primeiro caso. Não se permite o aborto por qualquer problema de saúde ou 
alguma condição genética rara, ou se permitiria o aborto eugênico, que implicaria em uma seleção artificial 
dos indivíduos que nascerão, violando a ética médica e científica. 

DICA 61 - CRIMES CONTRA A PESSOA - LESÃO CORPORAL DE 
NATUREZA GRAVE 

O artigo 129, em seu parágrafo primeiro, prevê a forma qualificada do delito, com a denominação legal de 
lesão corporal de natureza grave e com pena de reclusão, de um a cinco anos: 

Lesão corporal de natureza grave 

§1º Se resulta: 

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias; II - perigo de vida; 

III - debilidade permanente de membro, sentido ou função; IV - aceleração de parto: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos. 

São delitos qualificados pelo resultado, que pode ter sido praticado a título de dolo ou de culpa, sendo que 
somente no último caso recebem a denominação de crimes preterdolosos. O perigo de vida, entretanto, só 
pode ter sido produzido por culpa, sob pena de configuração de um crime autônomo. Vejamos as hipóteses: 

I. se resulta incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias 

Esta forma qualificada implica no resultado de o ofendido ficar incapaz para as ocupações habituais pelo 
período de mais de trinta dias. Como já visto, este delito é classificado pela doutrina como sendo crime a 
prazo, que é a espécie em que se prevê um lapso temporal determinado para sua configuração. 

A lei não exige que se trate de ocupação lucrativa ou laborativa, mas sim habitual. Deve haver incapacidade, 
e não mera indisposição por causa da lesão. As atividades habituais podem ser filantrópicas, intelectuais ou 
escolares, por exemplo. 

Quanto à prova, o Código de Processo Penal possui disposição específica em relação à forma qualificada: 

Art. 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, 
proceder-se- á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de 
ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor. 
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(...) 

§2º - Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito no art. 129, § 1o, I, do Código 
Penal, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias, contado da data do crime. 

Sobre a perícia, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, apesar de o laudo ser em regra necessário, não 
é imprescindível que acompanhe a denúncia. 

II. se resulta perigo de vida 

O crime de lesão corporal também será qualificado, com novos limites mínimo e máximo de pena 
abstratamente cominada, se resultar perigo de morte à vítima. Deve haver efetivo e comprovado risco à vida 
do ofendido. 

Se o agente queria provocar risco à vida da vítima, ou seja, se ele agiu com dolo em relação ao resultado, 
haverá a configuração do crime de homicídio. O resultado, portanto, só pode ser provocado a título de culpa, 
ou seja, esta modalidade qualificada consiste em delito preterdoloso. 

III. se resulta debilidade permanente de membro, sentido ou função 

A debilidade consiste no enfraquecimento ou redução. Membros são a coxa, a perna, o pé, o braço, o 
antebraço ou a mão. Sentidos são a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Função é a atividade do 
órgão, podendo ser a respiratória, a digestiva, mastigatória, excretora, circulatória, reprodutiva e etc. 

O Superior Tribunal de Justiça já considerou a perda de dente como debilidade permanente da função 
mastigatória. 

IV. se resulta aceleração de parto 

Também qualifica o delito a aceleração do parto, ensejando a prematuridade do recém-nascido. No caso de 
morte do feto ou do recém-nascido, como decorrência das lesões corporais recebidas pela grávida, haverá 
lesão corporal gravíssima. 

Como decorrência do princípio da culpabilidade, só responderá o agente pelo delito qualificado se sabia que 
a vítima estava grávida e, ainda assim, resolveu ofender sua integridade física ou sua saúde. Tal regra decorre 
da vedação da responsabilidade penal objetiva. 

DICA 62 - CRIMES CONTRA A PESSOA - LESÃO CORPORAL DE 
NATUREZA GRAVÍSSIMA 

O artigo 129, em seu parágrafo segundo, prevê outros resultados que qualificam o delito, sob a mesma 
denominação de lesão corporal de natureza grave. A doutrina, para diferenciar os casos do parágrafo 
primeiro dos previstos no parágrafo segundo, com pena diferenciada, de dois a oito anos de reclusão, 
denomina-os de lesão corporal de natureza gravíssima. São as seguintes hipóteses: 
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§2º - Se resulta: 

I - Incapacidade permanente para o trabalho; II - enfermidade incurável; 

III perda ou inutilização do membro, sentido ou função; IV - deformidade permanente; 

V - aborto: 

Pena - reclusão, de dois a oito anos. 

I. se resulta incapacidade permanente para o trabalho 

A incapacidade deve ser permanente e para o exercício de atividade laborativa. Não há a amplitude do 
resultado de incapacidade temporária, que configura lesão corporal de natureza grave. Aqui, não estão 
abrangidas as atividades recreativa, filantrópica e cultural, por exemplo.  

A doutrina diverge se o trabalho deve ser somente aquele desempenhado pelo agente ou todo e qualquer 
labor. 

II. se resulta enfermidade incurável 

Há crime qualificado pelo resultado se da lesão corporal resulta enfermidade incurável. A doença é 
considerada incurável se, ao tempo em que o réu for sentenciado, não houver recursos médicos que 
possibilitem a reversão do quadro de saúde da vítima. 

Se a vítima se negar, injustificadamente, a realizar o tratamento médico, não se configura a forma qualificada 

do artigo 121, § 2º, II, do CP. Entretanto, não se exige que o ofendido se submeta a cirurgia ou que realize 
tratamento médico arriscado ou experimental. 

O STJ já decidiu que, sobrevindo lesão corporal de natureza grave por debilidade permanente de membro, 
sentido ou função, como decorrência da lesão corporal gravíssima com resultado de enfermidade incurável, 
o primeiro será considerado post factum impunível. Haverá, portanto, a sua absorção pela lesão corporal 

gravíssima prevista no artigo 121, § 2º, II, do CP. 

III. se resulta perda ou inutilização do membro, sentido ou função 

O resultado exigido para configuração da lesão corporal gravíssima é a perda ou inutilização do membro, 
sentido ou função.  

A destruição de um órgão duplo, segundo a doutrina, implica em debilidade de função e, portanto, lesão 
corporal de natureza grave. A lesão corporal de natureza gravíssima pressupõe a perda ou inutilização, o que 
implica na exigência de que ambos os órgãos duplos sejam afetados. 

IV. se resulta deformidade permanente 

A deformidade permanente é o dano estético, que causa uma impressão desconfortável para o convívio 
social. Levam-se em conta as condições da vítima, como a idade, o sexo e o meio social que frequenta. 
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V. se resulta aborto 

Esta hipótese de crime qualificado pelo resultado se classifica como preterdoloso. Para sua configuração, a 
lesão corporal deve ter sido praticada de forma dolosa, com o resultado do abortamento advindo de culpa. 

Se o agente possuía a vontade livre e consciente de interromper a gestação, deve responder pelo crime de 
aborto, e não pela lesão corporal gravíssima. 

 

O princípio da culpabilidade veda a responsabilidade penal objetiva. Por isso, é imprescindível que o agente 
tenha conhecimento do estado de gravidez para ser responsabilizado pelo aborto como resultado culposo. 

DICA 63 - CRIMES CONTRA A PESSOA - LESÃO CORPORAL SEGUIDA 
DE MORTE 

A lesão corporal seguida de morte também pode ser chamada de homicídio preterdoloso. Constitui-se no 
crime de lesão corporal, praticado com dolo direto ou eventual, com o resultado, advindo de culpa, de morte 
da vítima. Ou seja, há dolo no antecedente e culpa no consequente. 

Lesão corporal seguida de morte 

§3° Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem 
assumiu o risco de produzi-lo: 

Pena - reclusão, de quatro a doze anos. 

A diferenciação com o homicídio reside no elemento subjetivo do agente. No homicídio, o agente quer a 
morte da vítima. Na lesão corporal seguida de morte, ele quer causar uma lesão (é o seu dolo), mas, por 
culpa, acaba matando a vítima. 

Pode-se exemplificar com o agente que, querendo dar uma paulada na vítima para agredi-la, para apenas 
causar uma lesão, acaba derrubando-a e ela bate a cabeça na aresta de um móvel e, com isso, sofre 
traumatismo craniano. O sujeito passivo morre em decorrência da lesão. Neste caso, o crime será de lesão 
corporal seguida de morte. 

A pena prevista é de reclusão, de quatro a doze anos. Como se trata de crime preterdoloso, a doutrina não 
admite o conatus, ou seja, a tentativa. 

Como exigência da configuração da própria culpa em sentido estrito, é necessário que o resultado seja 
previsto ou, ao menos, previsível. Entretanto, a morte não pode decorrer de dolo do agente, pois aí o crime 
configurado será o de homicídio doloso, e não de lesão corporal seguida de morte. 
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DICA 64 - CRIMES CONTRA A PESSOA - LESÃO CORPORAL 
PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

Há também qualificadora para o caso de a lesão corporal ser praticada em contexto de violência doméstica 
e familiar, caso em que a pena será de três meses a três anos de detenção, se a lesão for leve, nos termos 
do parágrafo nono do artigo 129: 

Violência Doméstica 

§9º - Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, 
ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações 
domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. 

 

Deve-se atentar que o caso é de violência doméstica e familiar, o que se configura se a vítima for ascendente, 
descendente, irmã, cônjuge ou companheira do agente. Configura-se, ainda, se o agente se valer das relações 
domésticas, de coabitação ou de hospitalidade do ofendido. Registre-se, por relevante, que o ofendido pode 
ser homem ou mulher, não se limitando ao último gênero mencionado, de forma diversa do que prevê a Lei 
Maria da Penha. A qualificadora do parágrafo nono se limita à hipótese de lesão corporal de natureza leve. 

Se lesão corporal for grave, gravíssima ou seguida de morte e estiverem presentes as circunstâncias 
configuradoras da violência doméstica e familiar, previstas no parágrafo nono, a pena será aumentada de 
um terço. Assim, será o caso de lesão qualificada com causa de aumento de pena, nos termos do parágrafo 
décimo: 

§10. Nos casos previstos nos §§1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no §9º 
deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço). 

Há, ainda, a previsão de aumento de pena, ou seja, de crime majorado, se a forma qualificada do parágrafo 
nono envolver vítima com deficiência: 

§11. Na hipótese do §9º deste artigo, a pena será aumentada de um terço se o crime for cometido 
contra pessoa portadora de deficiência. 
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DICA 65 - CRIMES CONTRA A PESSOA - LESÃO CORPORAL 
FUNCIONAL 

A Lei 13.142/2015 trouxe nova forma majorada do crime de lesão corporal, referente à prática do crime 
contra agentes das Forças Armadas ou do sistema de Segurança Pública, bem como a seu cônjuge, 
companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau. Sua previsão está no parágrafo décimo segundo 
do artigo 129: 

Causa de aumento de pena 

§12. Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da 
Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, 
no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente 
consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de um a dois 
terços. 

As circunstâncias são as mesmas do chamado homicídio funcional, de forma que não se mostra necessária a 
repetição dos comentários. Entretanto, vale recordar que a hipótese é de proteção especial da função, sendo 
que o delito praticado, seja contra o agente ou autoridade, seja contra sua família, deve ter relação com a 
função pública ou com a condição pessoal para que a majorante incida. 

DICA 66 - CRIMES CONTRA A PESSOA - PERIGO DE CONTÁGIO DE 
MOLÉSTIA GRAVE 

Esse tipo penal ganha relevância no contexto da pandemia do COVID-19. O crime de perigo de contágio de 
moléstia grave está previsto no artigo 131 do Código Penal: 

Art. 131 - Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, 
ato capaz de produzir o contágio: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

O bem jurídico tutelado é a incolumidade física e saúde da pessoa. Para a doutrina majoritária, cuida-se de 
crime comum, sendo que há entendimento minoritário, defendido por Rogério Sanches Cunha, de que se 
trata de crime próprio (só pode praticá-lo aquele que está contaminado com moléstia grave). 

O crime é de ação livre, não prevendo quais os atos podem ser praticados para a transmissão da 
enfermidade. É plurissubsistente, admitindo a tentativa. 

A doença grave e contagiosa deve ser a prevista como tal pelo Ministério da Saúde, o que torna o artigo 131 
do Código Penal uma norma penal em branco. Pierangeli, entretanto, entende de forma diversa, 
compreendendo que não se exige complementação normativa. 
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Exige-se dolo direto de dano, com elemento subjetivo especial consistente no “fim de transmitir a outrem 
moléstia grave de que está contaminado”. 

Bittencourt defende ser admissível a forma omissiva. O delito é ainda classificado como instantâneo, doloso 
e formal. A ação penal é pública incondicionada. 

DICA 67 - CRIMES CONTRA A PESSOA - OMISSÃO DE SOCORRO 

O delito de omissão de socorro, típico exemplo de crime omissivo próprio, previsto em norma mandamental, 
é tratado pelo artigo 135 do Código Penal: 

Art. 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança 
abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente 
perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública: 

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 

Parágrafo único - A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de 
natureza grave, e triplicada, se resulta a morte. 

Os bens jurídicos tutelados são a incolumidade físico-psíquica e a vida. 

Na realidade, o crime é classificado como de mera conduta, não havendo previsão de resultado naturalístico 
no tipo básico. O resultado naturalístico só é previsto na forma qualificada do delito. 

O crime é comum, razão pela qual o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Quanto ao sujeito passivo, 
entretanto, há algumas exigências.  

São formas de praticar o crime: 

➢ Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal: assistência imediata. 
➢ Não pedir o socorro da autoridade pública: assistência mediata. 

A assistência imediata deve ser realizada se não houver risco pessoal (físico, concreto e iminente) ao agente, 
sendo que a mediata é subsidiária. Deste modo, só pode o agente optar pela comunicação à autoridade se 
não for possível que ele mesmo preste o socorro. Em tal caso, o pedido deve ser imediato e dirigido a uma 
autoridade pública. 

O crime é classificado como doloso, unissubsistente (não se admitindo a tentativa), instantâneo e de perigo. 

Há tipos especiais previstos no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 97 da Lei 10.741/03 
(Estatuto do Idoso) e nos artigos 200 e 201 do Código Penal Militar. Incidirá o crime do Código de Trânsito 
Brasileiro se o agente se envolveu no acidente. Caso ele não tenha participado do acidente, pode responder 
por omissão de socorro, o crime do artigo 135 do CP. 
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Discute-se se é preciso a presença do autor no local dos fatos, não havendo uma posição firmada na doutrina. 
Damásio entende que não, caso o agente tenha sido chamado para cumprir seu dever de assistência. 

DICA 68 - CRIMES CONTRA A PESSOA - RIXA 

O crime de rixa, único tipo penal previsto no Capítulo IV do Título I da Parte Especial, está previsto no artigo 
137 do Código Penal: 

Art. 137 - Participar de rixa, salvo para separar os contendores: 

Pena - detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa. 

Parágrafo único - Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato da 
participação na rixa, a pena de detenção, de seis meses a dois anos. 

O bem jurídico tutelado é a incolumidade físico-psicológica. O crime é comum, não se exigindo qualquer 
qualidade específica do sujeito ativo. 

Crime plurissubjetivo de condutas contrapostas. Os participantes, no mínimo 3, são, ao mesmo tempo, 
sujeitos ativos e passivos, uns em relação aos outros. Ou seja, o indivíduo não é ao mesmo tempo sujeito 
ativo e passivo da mesma conduta, mas cada um pode ser o agente que praticou determinadas agressões e 
que sofreu determinados danos em razão da agressão de outrem. Este é o entendimento que prevalece. 

Parte da doutrina considera o crime unissubsistente e, por isso, não admite a tentativa. Entretanto, há quem 
admita a tentativa, por exemplo, no caso de a conduta ser previamente agendada. 

A conduta punida é participar do tumulto, tratando-se de crime comissivo. O crime é, ainda, doloso e de 
perigo abstrato. O crime é instantâneo. 

A legítima defesa é admitida para quem vai separar os rixosos. Há, entretanto, divergência em relação aos 
próprios rixosos. 

DICA 69 - CRIMES CONTRA A PESSOA - CALÚNIA E EXCEÇÃO DA 
VERDADE 

A exceção da verdade é o incidente processual que visa a provar que a imputação feita é verdadeira, estando 
prevista no parágrafo terceiro do artigo 138 do Código Penal: 

Exceção da verdade 

§3º - Admite-se a prova da verdade, salvo: 

I - se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por 
sentença irrecorrível; 
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II - se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no nºI do art. 141; 

III - se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença 
irrecorrível. 

Em regra, cabe a exceção da verdade pelo réu no caso de calúnia. 

No caso de ofendido com prerrogativa de foro por função, a exceção deve ser julgada pelo tribunal 
competente para julgamento da autoridade no caso de ele ser réu em ação penal. Imaginem que um 
governador é vítima da calúnia e, como ele é vítima, a ação corre no primeiro grau de jurisdição. O sujeito 
que praticou a calúnia, para se defender, opõe a exceção da verdade, dizendo que o governador realmente 
praticou o crime. O julgamento da exceção da verdade cabe ao Superior Tribunal de Justiça, que possui 
competência para julgar o governador em ações penais. 

Fernando Capez defende que a exceção da verdade deve abranger a exceção de notoriedade, ou seja, a 
exclusão do crime se o fato imputado for notoriamente conhecido, já que o amplo conhecimento afastaria a 
possibilidade de se atingir a honra objetiva da vítima. 

O §3º traz as hipóteses em que, excepcionalmente, não se admite a exceção da verdade. Não se admite a 
exceção da verdade se o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível e o crime for de ação penal 
privada. Ademais, não se admite se o fato for imputado ao Presidente da República ou contra chefe de 
governo estrangeiro. Por fim, também não é cabível se o ofendido foi absolvido por sentença penal 
transitada em julgado, se o crime for de ação penal pública. 

DICA 70 - CRIMES CONTRA A PESSOA - DIFAMAÇÃO E EXCEÇÃO 
DA VERDADE 

Também há previsão de exceção da verdade para o caso de difamação, de forma excepcional. Entretanto, 
tal como prevê o parágrafo único do artigo 139, só é admitida se a vítima for funcionária pública e o fato 
imputado se relacionar com as funções por ela exercidas. 

Há doutrinadores que defendem que aqui se incluiu a exceção de notoriedade, ou seja, se o fato imputado 
ao funcionário público for de conhecimento geral, é possível se afastar a configuração do delito. 

O STJ já decidiu não ser cabível a exceção da verdade, no caso de difamação, se o ofendido já não mais 
exercer função pública. 

OBS: NÃO se admite exceção da verdade no prime de injúria. 

DICA 71 - CRIMES CONTRA A PESSOA - INJÚRIA POR PRECONCEITO 
OU INJÚRIA RACIAL (QUALIFICADORA) 

A Lei 9.459/2003 incluiu o parágrafo terceiro ao artigo 140 do Código Penal, criando mais uma modalidade 
de injúria qualificada. É a chamada injúria racial, cujo tipo foi posteriormente alterado pela Lei 10.741/2003: 
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§3º - Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem 
ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: 

Pena - reclusão de um a três anos e multa. 

Cuida-se da injúria por preconceito, que envolve a utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, 
religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. A doutrina defende que, neste 
caso, não cabe o perdão judicial. 

Cabe, aqui, tratar de relevante questão que também envolve o tema da prescrição. Como o racismo é 
imprescritível, é importante definir se a injúria racial é modalidade de racismo ou se é crime diverso. 

 

O STJ entende que o crime de injúria qualificada pelo racismo como uma nova modalidade de racismo e, 
deste modo, também abrangida pela determinação constitucional de imprescritibilidade. Neste sentido:  

“(...) 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, com o advento da Lei n.9.459/97, 
introduzindo a denominada injúria racial, criou-se mais um delito no cenário do racismo, 
portanto, imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão (...)” (AgRg no AREsp 
734236/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 08/03/2018). 

A injúria racial diferencia-se do crime previsto no artigo 20 da Lei n. 7.716/89, pelo fato que na injúria racial 
o agente atua com o objetivo de atingir a honra subjetiva da vítima, dirigindo-lhe uma ofensa relacionada a 
sua cor ou raça. Para que o fato configure o crime previsto no art. 20 da Lei de Discriminação Racial, é 
necessário o dolo específico de ofender um grupo étnico ou racial de forma generalizada. 

DICA 72 - CRIMES CONTRA A PESSOA - PRINCIPAIS DIFERENÇAS 
ENTRE CALÚNIA X DIFAMAÇÃO X INJÚRIA 

CRIME TIPO PENAL 
BEM JURÍDICO 

TUTELADO 
EXCEÇÃO DA VERDADE 

Calúnia 

Imputar a alguém, 
falsamente, 

fato definido como crime 

Honra objetiva. Cabe em regra. 

Difamação 

Imputar a alguém fato 
ofensivo a sua reputação 
(inclusive contravenção 

penal) 

Honra objetiva. Cabe excepcionalmente. 



 
 
 
 
 

 

 

106 
329 

Injúria 

Emitir conceito de 
desrespeito e menosprezo, 
uma qualidade negativa 

sobre alguém. 

Honra subjetiva. Não cabe jamais. 

DICA 73 - CRIMES CONTRA A PESSOA - HIPÓTESES DE EXCLUSÃO 
DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO 

O artigo 142 do Código Penal prevê algumas hipóteses em que não se configuram os crimes de injúria e 
difamação. Atenção, o dispositivo não se refere à calúnia.  

➢ A primeira hipótese é a da ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu 
procurador.  

➢ A segunda hipótese é denominada de imunidade artística, científica ou literária. Não se configura o 
crime de injúria ou difamação a mera emissão de opinião desfavorável pela crítica literária, artística 
ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. O que importa aqui é o 
elemento subjetivo do agente, sendo que, se sua intenção corresponder ao animus criticandi, não se 
configurará o delito. Essa imunidade abrange aquele que a divulga ou propala, desde que presente o 
mesmo intuito de crítica relacionada às artes, à literatura ou à ciência.  

➢ A última hipótese de exclusão dos crimes de injúria e difamação se refere à chamada imunidade 
funcional. Abrange o conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou 
informação que preste no cumprimento de dever do ofício. Neste caso, quem dá publicada à crítica, 
sem estar no exercício das funções, pode incorrer nos crimes acima referidos. 

DICA 74 - CRIMES CONTRA A PESSOA - SEQUESTRO E CÁRCERE 
PRIVADO 

O núcleo do tipo do art. 148 do CP é o verbo privar, que significa destituir ou tolher. É a conduta de impedir 
de liberdade de locomoção de alguém. A conduta pode ser realizada mediante sequestro ou cárcere privado. 
O bem jurídico tutelado, deste modo, é a liberdade de ir e vir. 

➢ Sequestro, segundo a doutrina, é a privação de liberdade, sem necessidade de haver confinamento. 
É o caso de a vítima ser levada a uma fazenda isolada, sem que tenha condições de sair dali.  

➢ O cárcere privado, por sua vez, seria espécie do gênero sequestro, implicando em restrição da 
liberdade dela em um local fechado, como um cômodo de uma casa. 

A doutrina ainda aponta ser possível a configuração do delito em caso de detenção da vítima, em que ela é 
levada para determinado local para se privá-la de sua liberdade, ou de retenção, em que ela é impedida de 
sair de determinado lugar onde ela ingressou livremente. 

O consentimento do ofendido afasta a prática do crime, mesmo porque a locomoção é direito disponível. 
Entretanto, pode ocorrer o crime se, após o consentimento dado, a privação de liberdade dura por tempo 
superior ao da concordância da vítima. Também há crime se, durante a privação, a vítima retira sua 
aquiescência e o agente se nega a liberá-la. 
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A conduta é dolosa, não havendo previsão para punição a título de culpa. Pode se dar tanto por ação quanto 
por omissão, como no caso do diretor do hospital psiquiátrico que não libera o paciente que já teve alta, 
privando-o de sua locomoção sem razões médicas. 

O crime é comum, não exigindo nenhuma condição específica do sujeito ativo. Entretanto, no caso do 
funcionário público, pode configurar abuso de autoridade a sua conduta de privar alguém da liberdade, caso 
haja relação com as funções públicas por ele exercidas. 

Classifica-se como crime permanente, sendo que a consumação se prolonga no tempo enquanto o agente 
mantém a vítima em sequestro ou cárcere privado. A liberação da vítima não impede a consumação do crime, 
que já se deu com a restrição à liberdade dela. Por ser crime permanente, a prisão em flagrante é possível a 
todo o momento em que a vítima estiver sequestrada ou mantida em cárcere privado. 

DICA 75 - CRIMES CONTRA A PESSOA - TRÁFICO DE PESSOAS 

O crime de tráfico de pessoas está previsto no artigo 149-A do Código Penal. 

A inovação legislativa vai ao encontro do compromisso internacional firmado pela República Federativa do 
Brasil, ao assinar o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 
Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e 
Crianças. Referido tratado internacional foi internalizado por meio do Decreto n. 5.017, de 12 de março de 
2004. 

Já havia previsão de crime de tráfico de pessoas nos artigos 231 e 231-A do Código Penal, revogados pela 
mesma lei acima mencionada. Entretanto, referidos tipos penais possuíam como exigência a finalidade 
específica de exploração sexual, não sendo suficientes para abarcar todo o tráfico de pessoas. 

Deste modo, há continuidade normativo-típica, mas esta é parcial. Isto porque, para a configuração dos 
crimes previstos anteriormente no Código Penal, bastava que o agente, por exemplo, promovesse ou 
facilitasse a entrada, no território nacional, de alguém que nele viesse a exercer a prostituição ou outra forma 
de exploração sexual, ou a saída de alguém que fosse exercê-la no estrangeiro. Também havia crime se o 
agente promovesse ou facilitasse o deslocamento de alguém dentro do território nacional para o exercício 
da prostituição ou outra forma de exploração sexual. 

Atualmente, referidas condutas só serão consideradas criminosas se o agente agir mediante grave ameaça, 
violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de exploração sexual. Deste modo, há exigência do 
uso de violência física, moral, abuso ou engodo em relação à vítima. 

Cuida-se de tipo penal misto ou de conteúdo variado, sendo puníveis as condutas de agenciar, aliciar, 
recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher o ofendido. A alternatividade enseja que, se 
praticados mais de uma das ações nucleares no mesmo contexto, haverá crime único. 

Para a configuração do delito, como já dito, exige-se que o agente empregue violência (vis absoluta), grave 
ameaça (vis relativa), coação (constrangimento), fraude (engodo, ardil) ou abuso (desvio no exercício de 
algum direito). O abuso pode ocorrer por parte de um agente público, que possui alguma autoridade, ou 
mesmo dos genitores, em virtude do poder familiar. 
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O elemento subjetivo é o dolo. Existe, ainda, o elemento subjetivo especial do tipo, ou dolo específico, que 
pode consistir em alguma das seguintes finalidades: 

➢ remover da vítima órgãos, tecidos ou partes do corpo; 
➢ submeter a vítima a trabalho em condições análogas à de escravo; 
➢ submeter a vítima a qualquer tipo de servidão; 
➢ adoção ilegal; ou 
➢ exploração sexual. 

Não há previsão de punição da modalidade culposa e cuida-se de crime formal, partindo-se do ponto de 
vista de que a finalidade especial, que deve ser o elemento subjetivo do agente, não precisa se concretizar, 
como resultado naturalístico, para sua consumação. Basta que o agente realize um dos núcleos do tipo para 
que o delito se consume. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

DICA 1 - POLÍCIA JUDICIÁRIA 

TORNAGHI destaca que “a tarefa de investigar o fato e sua autoria é confiada a um ramo da Polícia, por isso 
mesmo chamada Polícia Judiciária”. 

O CPP prevê que: 

Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas 
respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. 

Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades 
administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função. 

Vale a referência à posição de RENATO BRASILEIRO (e também de doutrina minoritária). O referido autor 
estabelece uma distinção (que tem base na Constituição) entre as funções de polícia judiciária e polícia 
investigativa: 

Destarte, por funções de polícia investigativa devem ser compreendidas as atribuições ligadas à 
colheita de elementos informativos quanto à autoria e materialidade das infrações penais. A 
expressão polícia judiciária está relacionada às atribuições de auxiliar o Poder Judiciário, 
cumprindo as ordens judiciárias relativas à execução de mandados de prisão, busca e apreensão, 
condução coercitiva de testemunhas, etc (Lima, 2018). 
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DICA 2 - NATUREZA JURÍDICA DAS FUNÇÕES DE POLÍCIA 
JUDICIÁRIA 

No inquérito policial não se fala em competência, mas em atribuição. Então, quando falamos de atribuição 
estamos tratando sobre qual autoridade policial terá a incumbência e o poder de presidir o procedimento 
investigativo. O que para os processos criminais é competência, para os inquéritos policiais é atribuição. 

A Lei nº 12.830/2013 não só chancelou natureza jurídica para as funções de polícia judiciária e de apuração 
de infrações penais, estabelecendo-as como essenciais e exclusivas de Estado, como também 
restringiu/delimitou as situações em que o procedimento pode ser avocado ou redistribuído; deu, ainda, 
alguma estabilidade para o delegado de polícia. 

Art. 2º As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado 
de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. [...] 

§ 4º O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser 
avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, por 
motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em 
regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação. 

§ 5º A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado. 

DICA 3 - PROCEDIMENTO SIGILOSO 

O CPP, em seu artigo 20, prevê a possibilidade de se conferir sigilo ao inquérito policial em duas situações: 

Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido 
pelo interesse da sociedade. 

Outrossim, não há de se falar em sigilo absoluto, porquanto mesmo nas hipóteses do artigo mencionado 
acima, esse sigilo não alcança o juiz e o Ministério Público. E não alcança, também, o advogado que, por 
força do Estatuto da OAB (art. 7º, XIV, da Lei 8.906/1994): 

A esse propósito, inclusive, há Súmula Vinculante, a de nº 14, que dispõe: 

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. 

Embora o delegado, então, possa atribuir sigilo ao inquérito, isso não se aplica, regra geral, ao advogado. 
Mas há exceção. Existem situações em que o sigilo pode atingir o advogado também. 

A própria Súmula acima referida estabelece o acesso dele aos elementos de prova já documentados. E o que 
significa isso (já documentados)? O § 11 do art. 7º do EOAB, acrescido pela Lei 13.254/2016, esclarece: 
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§ 11. No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do 
advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não 
documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia 
ou da finalidade das diligências. 

Em relação a diligências em andamento, ainda não finalizadas ou ‘documentadas’ é possível que a autoridade 
delimite ou restrinja o acesso. A razão é óbvia: preservar a utilidade da medida. 

DICA 4 - INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS 

NUCCI aborda as investigações da seguinte forma, “são destinadas a possibilitar a formação de um quadro 
probatório prévio, justificador da ação penal, em nome da segurança mínima exigida para a atividade estatal 
persecutória contra alguém no campo criminal”.  

As ações de elucidação, de esclarecimento do fato criminoso são exercidas de variadas formas e pelos mais 
diferentes órgãos do Estado, não apenas pela polícia. Enfatiza-se que, em todas, de um modo geral, é 
indispensável a legalidade.  

O inquérito policial é não apenas um dos meios, mas o principal instrumento investigatório no campo penal; 
é exclusivo da polícia judiciária. No entanto, existem outros, como por exemplo as comissões parlamentares 
de inquérito, as sindicâncias e processos administrativos, os procedimentos de investigação (PIC’s) presididos 
pelo Ministério Público, dentre outros. Até nos tribunais brasileiros temos alguma medida de investigação, 
basta lembrar das autoridades que têm foro por prerrogativa de função. Nos interessa mais, por evidente, o 
inquérito policial, até porque suas regras são aproveitadas nos mais variados procedimentos investigatórios. 

O inquérito é apenas uma das várias espécies de investigação. Presidir inquérito é atividade exclusiva da 
polícia judiciária, mas investigar não. Essa não exclusividade é expressa no CPP, art.4º parágrafo único. 

CPP Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas 
respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. 

Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades 
administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função. 

DICA 5 - VALOR PROBATÓRIO DO INQUÉRITO 

O princípio que rege a avaliação das provas no processo penal é o do livre convencimento. É o julgador quem 
define sobre a relevância de cada prova para efeito da sua conclusão final. Em regra, deve o juiz chegar a 
essa conclusão com base NÃO em uma ou outra prova isoladamente, mas sim tomando em conta todo o 
conjunto probatório. Ressalta-se que tal liberdade de decisão não é plena, o Art.155 do CPP traça alguns 
limites: 

CPP Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em 
contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos 
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informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e 
antecipadas. 

Perceba que, o juiz não pode julgar alguém tomando por base tão somente as “provas” colhidas no inquérito. 
Isso porque as provas produzidas em fase de inquérito não são submetidas, via de regra, a contraditório e 
ampla defesa. Para que não haja violação a esses princípios, não deve o juiz, resumir-se a elas como 
fundamento legítimo para o seu veredicto. Os elementos informativos angariados na investigação têm valor 
preponderantemente subsidiário e complementar em relação às provas produzidas no processo. 
Isoladamente, jamais devem legitimar a fundamentação de uma sentença. 

Importante! Isso pode mudar caso seja implementado o “juiz de garantias’ concebido pelo Pacote Anticrime. 

DICA 6 - PROCEDIMENTO INQUISITIVO E EXCEÇÕES 

Sobre o caráter inquisitivo do inquérito policial, FERNANDO CAPEZ assevera: 

É inquisitivo o procedimento em que as atividades persecutórias concentram-se nas mãos de 
uma única autoridade, a qual, por isso, prescinde, para a sua atuação, da provocação de quem 
quer que seja, podendo e devendo agir de ofício, empreendendo, com discricionariedade, as 
atividades necessárias ao esclarecimento do crime e da sua autoria. É secreto e escrito, e não se 
aplicam os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, se não há acusação, não se fala 
em defesa. 

Todavia, como de costume no Direito, haverá exceções: o Inquérito Policial de Expulsão (de estrangeiro) 
instaurado pela PF, de ofício ou por determinação do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Há 
previsão, inclusive, de nomeação de Defensor Público da União ou mesmo defensor dativo na hipótese de 
ausência injustificada do expulsando ao seu interrogatório. 

Há também uma disposição específica no Código destinada aos agentes dos órgãos de segurança pública 
(art. 144 da CF) e aos militares das Forças Armadas, quando investigados por uso letal da força no exercício 
da profissão. Tais prerrogativas se devem ao fato de a lei exigir que esses agentes sejam “citados’ da 
instauração do procedimento investigatório e também sejam representados tecnicamente (defesa técnica). 
Defesa técnica que é indeclinável no processo (art. 267), agora passa a ser, em alguns casos, obrigatória na 
investigação. 

DICA 7 - IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL 

Identificar, constitui em uma das diligências contidas no inquérito policial, prevista no art.6º, VIII do CPP. Nas 
palavras de EDILSON MOUGENOT BONFIN: 

[...] registrar determinados dados e sinais que caracterizam a pessoa do investigado, 
diferenciando-o dos demais indivíduos. [...] a fim de que se possa demonstrar com segurança, 
que o indivíduo que compareceu perante a autoridade (Bonfim, 2013) 
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Entretanto, a Constituição optou por consagrar limitações explícitas à identificação criminal dentro do rol de 
direitos e garantias fundamentais, especificamente os direitos individuais e coletivos. Veja o art. 5º, LVIII: 

CF/88 LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas 
hipóteses previstas em lei; 

A referida lei, atualmente, é a Lei 12.037/2009, que reúne em si todas as disposições atinentes à identificação 
criminal de pessoas. Portanto, a regra será a identificação civil. 

O art. 3º da mesma Lei, por outro lado, elenca as hipóteses de admissibilidade da identificação criminal, 
ainda que tenha sido atestada a identificação civil. 

É de registrar que, mesmo quando admissível a tomada da identificação criminal, deverá ela ser realizada de 
forma a evitar constrangimentos ao identificado (exegese do art. 4º da Lei 12.037/2009). 

DICA 8 - INDICIAMENTO 

O conceito mais atualizado de indiciamento deve ser construído observando a doutrina e o § 6º do art. 2º da 
Lei 12.830/2013. Assim, o indiciamento é a imputação formal a alguém, por um inquérito policial, da autoria 
de uma infração penal; ato privativo do delegado, que deve ser fundamentado mediante análise técnico-
jurídica sobre a necessária convergência dos elementos informativos de autoria e materialidade. 

Na visão de BRASILEIRO, “possui caráter ambíguo, constituindo-se, ao mesmo tempo, fonte de direitos, 
prerrogativas e garantias processuais e fonte de ônus e deveres que representam alguma forma de 
constrangimento, além da inegável estigmatização social que a publicidade lhe imprime”. 

O indiciamento é ato próprio do inquérito, na fase investigatória. Sendo assim, não se justifica que esse ato 
aconteça depois de recebida a inicial acusatória. Ou ele ocorre dentro do inquérito ou não tem sentido que 
o realize quando do respectivo processo. Em fase de processo, não temos mais indiciado, temos 
réu/acusado, uma posição ainda mais delicada para o sujeito passivo da persecução penal, com implicações 
legais próprias. 

O indiciamento pode ser direto ou indireto, conforme o sujeito esteja presente ou ausente. O normal é que 
ocorra quando o agente é localizável, foi qualificado e está acompanhando o inquérito policial; pode ocorrer, 
todavia, que esteja foragido, em lugar incerto e, essa sua condição não impede o ato da autoridade policial. 

DICA 9 - PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO 

O legislador restringiu significativamente a duração dos inquéritos policiais que envolvem indivíduos presos, 
10 dias; afinal, todas as situações que envolvam privações ao direito fundamental de liberdade devem ser 
tratadas com a máxima urgência. Por outro lado, os inquéritos que digam respeito a investigados soltos 
poderão contar com até 30 dias para o seu encerramento. 
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Para indivíduos soltos, admite-se prorrogação do prazo a depender de autorização judicial e sobre o seu 
requerimento, como bem aponta PAULO RANGEL, quando de interesse da autoridade policial, será resolvido 
entre a própria autoridade policial e o Ministério Público, titular da ação penal pública. 

Por outro lado, o prazo para indiciados presos não admite prorrogação. Esse contexto poderá ser alterado 
caso o STF resolva, sobre este tema, pela aplicação das alterações trazidas pelo “Pacote Anticrime’, o qual se 
encontra com a exigibilidade suspensa até o presente momento. É importante frisar que os prazos referidos, 
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 espécies de 
crimes. Veja alguns exemplos: 

  

DICA 10 - OBJETO DA PROVA 

Objeto da prova, também conhecido como thema probandum é a coisa, fato, acontecimento ou 
circunstância que deva ser demonstrado no processo. NORBERTO AVENA e BRASILEIRO o define, cada um a 
seu modo. 

Objeto da prova são, primordialmente, os fatos que as partes pretendem demonstrar. 
Excepcionalmente, a parte deve fazer prova quanto à existência e ao conteúdo de um preceito 
legal, desde que se trate de norma internacional, estadual ou municipal (nestes últimos dois 
casos, caso se trate de unidade da Federação diversa daquela onde está o magistrado) (AVENA, 
2018). 
 
O objeto da prova não são os fatos, pois jamais será possível se atingir a reconstrução integral 
do que efetivamente ocorreu. Na verdade, o objeto da prova é a verdade ou falsidade de uma 
afirmação sobre um fato que interessa à solução do processo. São as asserções feitas pelas 
partes que interessam à solução de controvérsia submetida à apreciação judicial. (BRASILEIRO) 

De uma forma ou de outra, compreendendo que o objeto da prova se dá em relação aos fatos ou mesmo em 
relação às afirmações das partes, o tema ou objeto da prova não pode se afastar da acusação formulada pelo 
Ministério Público ou pelo querelante. Ela que estabelece os limites mais objetivos e verificáveis dentro dos 
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quais a instrução probatória deve permanecer. É a imputação que, também, norteia o exercício da defesa 
por parte do réu; o réu, no processo penal, se defende, essencialmente, dos fatos a ele atribuídos. 

Existem, todavia, fatos que não dependem de prova, art.374 CPP, sendo eles os fatos notórios; os afirmados 
por uma parte e confessados pela parte contrária; os admitidos no processo como incontroversos e aqueles 
cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. 

DICA 11 - ÔNUS DA PROVA SUBJETIVO E OBJETIVO 

O ônus da prova pode ser distinguido em seu aspecto objetivo e subjetivo. 

No aspecto subjetivo se identifica como o encargo que pesa sobre as partes de buscar as fontes de prova e 
introduzi-las no processo, pelos meios de prova - são regras de conduta. A função, nesse aspecto, é o 
direcionamento da atividade das partes, o estímulo na produção da prova. As partes seriam impelidas a 
provar suas alegações, ante o risco da prova frustrada. 

No aspecto objetivo o ônus da prova toca ao juiz, identificando-se como regra de julgamento a ser aplicada 
pelo julgador quando permanecer em dúvida. É traduzido como um critério de julgamento para os casos de 
incerteza acerca dos fatos, que deve ser utilizado somente no momento decisório, como último recurso do 
órgão judiciário, ante uma insuperável dúvida (Badaró, 2003). 

Fazendo remissão à lição de JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, o autor destaca que quanto mais subsídios 
de provas existirem, quanto maior a probabilidade de um esclarecimento cabal dos fatos relevantes, na 
mesma proporção diminuirá a necessidade de recorrer às normas de distribuição do onus probandi. As regras 
do ônus da prova, consideradas como regras de julgamento, implicam na repartição do risco da prova, que 
é a solução necessária para os casos de impossibilidade de esclarecimento, apesar de todos os esforços 
(Jardim, 2003). 

DICA 12 - ÍNTIMA CONVICÇÃO / LIVRE CONVICÇÃO / CERTEZA 
MORAL DO JUIZ 

O sistema da íntima convicção, tem como elemento marcante a ampla liberdade conferida ao julgador para 
a apreciação de provas e o consequente julgamento da causa a ele submetida. 

Como se infere da própria denominação do sistema, a convicção do julgador se dá de maneira íntima, 
reservada e sigilosa, “dispensando-se qualquer motivação sobre as razões que o levaram a esta ou àquela 
decisão, sendo irrelevante, inclusive, a circunstância de encontrar-se ou não a prova nos autos” (Avena, 
2017). 

É cediço que o Direito brasileiro não consagrou esse critério como regra; afinal, a própria CF/88, impõe a 
fundamentação das decisões judiciais como pressuposto de sua validade: 

CF art.93, IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em 
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determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos 
quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse 
público à informação; 

Esse sistema é adotado no ordenamento jurídico em apenas uma hipótese: nas decisões dos jurados no 
Tribunal do Júri. Em verdade, o critério da íntima convicção constitui decorrência lógica de um dos princípios 
inerentes a esse órgão: o sigilo das votações, que é dotado, assim como os demais, de status de norma 
constitucional, conforme art. 5º, XXXVIII, b da Carta Magna. 

DICA 13 - PROVA TARIFADA / PROVA LEGAL / CERTEZA MORAL DO 
LEGISLADOR 

Nesse sistema, fica o juiz apenas incumbido da tarefa de considerar e atribuir esse já fixado valor às provas, 
sendo-lhe retirada a faculdade de conferir menor ou maior importância a elementos probatórios. 

Desta forma, como bem pontua FERNANDO CAPEZ, “não existe convicção pessoal do magistrado na 
valoração do contexto probatório, mas obediência estrita ao sistema de pesos e valores imposto pela lei” 
(Capez, 2018). 

Na prova tarifada, assim como o sistema de livre convicção, não foi adotado, como regra, pelo ordenamento 
pátrio, embora existam situações em que se verificam resquícios desse critério. Veja como exemplo o art.158 
do CPP. 

CPP art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, 
direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. 

Registre-se, por oportuno, que o art. 167 do CPP mitiga o dispositivo supracitado nos casos em que não seja 
possível a realização do exame de corpo de delito: 

CPP art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os 
vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. 

Outros dois exemplos de adoção pontual desse sistema dizem respeito à prova do óbito do acusado (art. 62 
do CPP) e à prova do estado das pessoas (art. 155 do CPP).  

DICA 14 - PROVA ILÍCITA X PROVA ILEGÍTIMA 

Prova ilícita: viola norma de direito material. As provas ilícitas dizem respeito à obtenção ou coleta da prova. 
Por exemplo, as declarações do indiciado ou réu colhidas sob tortura. 

Prova ilegítima: viola norma de direito processual. As provas ilegítimas dizem respeito à produção da prova. 
Por exemplo, a elaboração do laudo pericial com apenas um perito quando a lei exigia dois peritos. Outro 
exemplo dado pela doutrina é aquele de ser lido, em plenário do júri, documento que não tenha sido juntado 
com três dias de antecedência - haverá nulidade da prova e não ilicitude (violação do art. 479 do CPP). 
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Legítimo, etimologicamente, é que o que está de acordo com a lei (lex, legis). É o que tem 
fundamento em lei; tem forma e conteúdo conformes à lei. Em sentido translato, legítimo 
também significa genuíno, autêntico, puro, verdadeiro (Tornaghi, 1977) 

 

Falando sobre o tratamento diferenciado (regime jurídico) que é conferido para as provas ilícitas e ilegítimas, 
BRASILEIRO esclarece que para as primeiras a Constituição Federal reservou sanção processual de 
inadmissibilidade. “Não se trata de nulidade da prova, mas de sua não aceitação nos autos do processo. 

DICA 15 - CORPO DE DELITO 

O CPP trata das perícias em geral e do exame do corpo de delito, conjuntamente, no Capítulo II do Título VII. 
Precisamos, então, distinguir. Corpo de delito é “o conjunto de vestígios materiais deixados pelo crime”. 

O corpo de delito (corpus delicti), que é a materialidade do crime, aquilo que se vê, ouve, palpa, 
sente, aquilo que cai sob os sentidos; instrumentos e produto do crime, marcas, impressões, 
pegadas etc. O cadáver no crime de homicídio, o cheque, no de emissão de cheque sem fundos; 
a carta injuriosa, no de injúria por meio epistolar; a ferida, no de lesão corporal etc. Os crimes 
que deixam vestígios são facta permanentes; os que não deixam, facta transeuntes (Tornaghi, 
1997). 

MALATESTA já explicava que corpo de delito significa a exteriorização material, a aparição física (ou figura 
física) que se liga imediatamente à consumação do delito; seria “o corpo da entidade jurídica que se chama 
delito”; a materialidade permanente imediatamente ligada à consumação criminosa. 

Na lição de JOÃO MENDES JÚNIOR, “o corpo do delito é o conjunto de elementos sensíveis do fato 
criminoso” (Nucci, 2018), de modo que formar o corpo de delito nada mais é que “a recomposição dos 
elementos sensíveis do crime, isto é, daqueles elementos materiais ou físicos de um delito que podem afetar 
os sentidos” (Marques, 1997). 
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DICA 16 - EXAME DO CORPO DE DELITO DIRETO E INDIRETO 

Dispõe o art. 158 do CPP que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de 
delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.  

O exame de corpo de delito direto é aquele feito por perito oficial sobre o próprio corpo de delito. Supondo-
se um crime de homicídio em que se tenha o cadáver, será considerado exame direto aquele feito no 
cadáver.  

Se não há dúvidas quanto ao conceito de exame de corpo de delito direto, o mesmo não ocorre quando se 
busca na doutrina o conceito de exame de corpo de delito indireto.  

Para uma primeira corrente, não há qualquer formalidade para a constituição do corpo de delito indireto, 
constituindo-se pela colheita de prova testemunhal, a qual, afirmando ter presenciado o crime ou visto os 
vestígios, será suficiente para suprir o exame direto, ou, ainda, pela análise de documentos que comprovem 
a materialidade. É o que dispõe o art. 167 do CPP, quando preceitua que, não sendo possível o exame de 
corpo de delito, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Perceba-se que, para essa corrente, o exame 
de corpo de delito indireto não é propriamente um exame, mas sim a prova testemunhal ou documental. 

Para uma segunda corrente, o exame de corpo de delito indireto é um exame pericial e não se confunde com 
o mero depoimento de testemunhas (CPP, art. 167). Para essa corrente, após colherem os depoimentos das 
testemunhas acerca dos vestígios deixados pela infração penal, ou analisar documentos pertinentes à 
materialidade da infração penal, os peritos irão extrair suas conclusões, firmando um laudo pericial. Esse 
exame é tido como indireto pelo fato de não ser feito diretamente sobre os vestígios deixados pela 
infração. Logo, nessa acepção, não se tem na regra do art. 167 do CPP uma espécie de exame de corpo de 
delito indireto, mas sim exclusivamente prova testemunhal. 

DICA 17 - DIVERGÊNCIA ENTRE PERITOS 

Sobre eventual divergência entre peritos, assim disciplina o CPP: 

CPP art. 180. Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no auto do exame as 
declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a 
autoridade nomeará um terceiro; se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar 
proceder a novo exame por outros peritos. 

Sabe-se que o laudo é elaborado por um perito oficial, mas quando não houver perito oficial, o juiz designará 
dois profissionais, consoante o art. 159, § 1º, CPP. Nesse contexto, poderá ocorrer divergência entre os 
peritos.  

Nesse caso, embora o Código sugira a obrigatoriedade de designação de outro perito (um terceiro), neste 
contexto, cabe ponderar o seguinte: (a) na hipótese em que o laudo oficial tiver que ser feito, 
necessariamente, por dois peritos (art. 159, § 1º), será preciso a convergência entre pelo menos dois dos 
três, daí por que deve ser obrigatória a designação de outro expert; (b) se o terceiro perito nomeado 
concordar com um deles, o juiz poderá dar-se por satisfeito; se, porém, entender que o laudo assim 
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produzido não lhe parece ter força de convencimento, poderá designar novos peritos para a elaboração de 
outro laudo; (c) se houver divergência também entre o laudo inicial e aquele produzido pelo terceiro, deverá 
o juiz designar dois novos peritos, a fim de que cumpra a exigência de duplo conhecimento técnico, nos 
casos em que a Lei assim o exige.  

Relembre-se ainda que sempre será facultado ao juiz determinar a elaboração de outro laudo pericial. 

DICA 18 - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO 

Dispõe o art.175 do CPP que os instrumentos do crime deverão ser periciados, a fim de se comprovar a 
respectiva natureza e eficiência. Aplicado esse dispositivo ao crime de porte ilegal, infere-se que, em 
princípio, a arma utilizada deverá ser apreendida e submetida a exame para verificação de sua potencialidade 
lesiva. 

Divide-se a jurisprudência quanto à possibilidade de condenação pelos crimes dos arts. 14 e 16 da Lei 
10.826/2003, porte de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, respectivamente, na hipótese de 
não ocorrerem a apreensão e o periciamento. Assim: 

1.ª Corrente: o crime de porte ilegal exige a comprovação da potencialidade lesiva da arma de 
fogo, não bastando a simples indicação de perigo abstrato. 
 
2.ª Corrente: trata-se o porte ilegal de arma de fogo de crime de perigo abstrato, que se configura 
com o simples fato de serem praticadas as condutas descritas nos verbos dos arts. 14 e 16 da Lei 
10.826/2003. Logo, prescindível a apreensão e perícia. 

Na esteira da posição dominante, não é necessário que a arma esteja municiada para que se configure o 
crime de porte ilegal. 

DICA 19 - PERÍCIA EM ARMA DE FOGO PARA MAJORAÇÃO DA PENA 
DE ROUBO 

A necessidade da perícia na arma de fogo utilizada na prática do roubo justifica-se no art. 175 do CPP, 
dispondo que os instrumentos do crime deverão ser examinados a fim de lhes comprovar a natureza e 
eficiência. 

Na hipótese de ausência desta perícia, compreende a jurisprudência: 

1.ª Corrente: é imprescindível o exame pericial com a finalidade de comprovar a potencialidade 
lesiva da arma de fogo. Ausente este exame, impõe-se a desclassificação da conduta para roubo 
na modalidade simples. 
2.ª Corrente (majoritária): o reconhecimento da causa especial de aumento de pena pode 
ocorrer a partir de outros meios de prova, não sendo indispensável a perícia. Mesmo porque tal 
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majorante se justifica no maior poder de intimidação do agente e não apenas no perigo causado 
ao ofendido em decorrência da utilização de arma de fogo. 

DICA 20 - PERÍCIA EM CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL 

Nos crimes contra a propriedade imaterial, havendo vestígios, o exame de corpo de delito será condição de 
procedibilidade para o exercício da ação penal. Sem ele, não poderão a denúncia e a queixa ser recebidas. 

Quando os crimes contra a propriedade imaterial são de ação penal privada, o ofendido, fazendo prova de 
seu direito de ação (legitimidade), deverá requerer ao juiz a apreensão do objeto para fins de perícia. Neste 
caso, o exame será feito por dois peritos nomeados pelo juiz (art. 527). 

CPP Art. 527.  A diligência de busca ou de apreensão será realizada por dois peritos nomeados 
pelo juiz, que verificarão a existência de fundamento para a apreensão, e quer esta se realize, 
quer não, o laudo pericial será apresentado dentro de 3 (três) dias após o encerramento da 
diligência. 

Parágrafo único.  O requerente da diligência poderá impugnar o laudo contrário à apreensão, e 
o juiz ordenará que esta se efetue, se reconhecer a improcedência das razões aduzidas pelos 
peritos. 

Opostamente, nos crimes de ação penal pública não haverá a necessidade de o Ministério Público requerer 
ao juiz a apreensão do objeto a ser periciado, o que poderá ser efetivado, diretamente, pela autoridade 
policial, respeitadas, obviamente, as restrições à busca domiciliar (art. 530-B). Aqui, o exame poderá ser feito 
por apenas um perito (o art. 530-D refere-se a “pessoa tecnicamente habilitada”, no singular, portanto). 

CPP Art. 530-D. Subsequente à apreensão, será realizada, por perito oficial, ou, na falta deste, 
por pessoa tecnicamente habilitada, perícia sobre todos os bens apreendidos e elaborado o 
laudo que deverá integrar o inquérito policial ou o processo.       

DICA 21 - PROIBIÇÃO EM MANTER CONTATO COM PESSOA 
DETERMINADA 

Dentre as medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas pelo CPP, temos: 

CPP Art. 319 - III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por 
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; 

BRASILEIRO define duas finalidades para tal medida, (a) proteção de determinada(s) pessoa(s), colocadas em 
situação de risco em virtude do comportamento do agente; (b) impedir que, em liberdade total e absoluta, 
possa o agente influenciar o depoimento de um ofendido e/ou testemunha, causando prejuízo à descoberta 
dos fatos. 
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Frise-se que tal a proibição de contato não se restringe apenas à figura da vítima, podendo alcançar, também, 
eventuais corréus e todas as pessoas que estejam sujeitas a intimidações, no intuito de frustrar ou prejudicar 
o aparecimento da verdade dos fatos. 

O inciso III do art. 319 do CPP também se quedou silente em relação à forma de contato proibido entre o 
acusado e a pessoa determinada. Como forma de garantir efetividade à medida, entende a doutrina que a 
proibição deve abranger tanto o contato direto (físico, pessoal) quanto o indireto (por meios eletrônicos ou 
à distância). 

“Percebe-se que a vedação ao contato não se restringe ao mesmo ambiente físico, coibindo-se 
telefonemas, e-mails, cartas, e qualquer outra forma da qual possa gerar intimidação” (Távora, 
2017) 

DICA 22 - PROIBIÇÃO EM AUSENTAR-SE DA COMARCA 

Dentre as medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas pelo CPP, temos: 

CPP Art. 319 IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente 
ou necessária para a investigação ou instrução; 

Essa proibição não pode ganhar contornos arbitrários; deve ser justificada pela necessidade de produção 
indiciária ou probatória, na fase preliminar, na fase processual ou ainda para outras finalidades cautelares. 

Note-se que o dispositivo menciona comarca, e não município. São comuns as comarcas que abrangem mais 
de um município, o que significa dizer que ao acusado é possibilitado o livre trânsito entre eles, bastando 
que permaneça dentro dos limites territoriais da respectiva comarca/circunscrição. 

E que comarca é essa na qual deve permanecer? Embora a lei não diga expressamente, devemos entender 
que é a comarca em que residir o agente, à semelhança da condição do sursis prevista no art. 78, § 2º, b, do 
CP, e a comarca em que residir o agente nem sempre coincidirá com a comarca em que tramitarem as 
investigações ou o processo (Marcão, 2017). 

Além disso, a medida cautelar em análise também pode se referir à saída do país, “porquanto tratando-se 
de saída do território nacional, necessariamente também haverá saída da comarca. De mais a mais, o art. 
320 do CPP refere-se expressamente à retenção do passaporte na hipótese de proibição de ausentar-se do 
País” (Lima, 2017). 

DICA 23 - RECOLHIMENTO DOMICILIAR 

Dentre as medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas pelo CPP, temos: 

CPP Art. 319 V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o 
investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; 
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Em primeiro lugar, não há se confundir o recolhimento domiciliar com a prisão domiciliar prevista nos arts. 
317 e 318 do CPP. A prisão domiciliar funciona como substituta da prisão preventiva em casos excepcionais, 
só podendo o acusado ausentar-se de seu domicílio com prévia autorização judicial. Por sua vez, o 
recolhimento domiciliar não se restringe a hipóteses excepcionais e não necessariamente ‘substitui’ a 
prisão preventiva, mas a evita, desde que ausentes os requisitos para a decretação da custódia preventiva. 

Como se vê da parte final do dispositivo, “para ser possível sua imposição, exige-se que o agente possua 
residência e trabalho fixos” (Távora, 2017). Contudo, para BRASILEIRO, “há de se admitir a aplicação da 
medida no caso em que o investigado ou acusado não tenha trabalho, mas esteja estudando. 

Por fim, há, segundo a doutrina, a possibilidade de detração de pena nos casos de recolhimento domiciliar, 
ou seja, que o tempo de duração e cumprimento da medida seja considerado como tempo de pena cumprida 
por ocasião da fixação da pena em eventual sentença condenatória. 

DICA 24 - MONITORAMENTO ELETRÔNICO 

RENATO BRASILEIRO conceitua: 

Consiste no uso de dispositivo não ostensivo de monitoramento eletrônico, geralmente afixado 
ao corpo da pessoa, a fim de que se saiba, permanentemente, à distância, e com respeito à 
dignidade da pessoa humana, a localização geográfica do agente, de modo a permitir o controle 
judicial de seus atos fora do cárcere (Lima, 2017) 

Referida medida tem como finalidade (a) manter o indivíduo em lugar pré-determinado, normalmente em 
sua própria residência; (b) restringir a presença do indivíduo em determinados locais e; (c) manter a vigilância 
contínua sobre o agente; e pode ser estabelecida isolada ou cumulativamente com outras medidas 
cautelares. 

Devido à falta de disciplina procedimental e de regramentos do monitoramento eletrônico pelo CPP, 
utilizaremos, por analogia, o art.146-C da Lei nº 7.210/84”: 

Lei 7.210/84 Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com 
o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: 

I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus 
contatos e cumprir suas orientações; 

II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo 
de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça. 
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DICA 25 - FLAGRANTE PRÓPRIO 

Ocorre quando o agente é surpreendido no momento em que está praticando a infração penal ou quando 
tenha acabado de praticá-la. O flagrante próprio, portanto, diz respeito às hipóteses dos incisos I e II do art. 
302 do CPP: 

CPP Art. 302 - Considera-se em flagrante delito quem: 

I - está cometendo a infração penal; 

II - acaba de cometê-la; 

O agente, nessas situações, está em pleno desenvolvimento dos atos executórios ou acabou de cometê-los, 
sem ter se desligado da cena e do local do crime. É a espécie em que a certeza visual do crime é a maior 
possível. Há uma absoluta relação de imediatidade entre os atos de execução e o estado do agente, com 
constatação praticamente instantânea do resultado ou das consequências do crime. 

NORBERTO AVENA esclarece o instante temporal a que se refere o inciso II: 

(...) a expressão “acaba de cometê-la” deve ser interpretada de forma totalmente restritiva, 
contemplando a hipótese do indivíduo que, imediatamente após a consumação da infração, vale 
dizer, sem o decurso de qualquer intervalo temporal, é surpreendido no cenário da prática 
delituosa (Avena, 2017). 

DICA 26 - FLAGRANTE IMPRÓPRIO 

Segundo o CPP, o flagrante impróprio ocorre quando: 

CPP Art. 302 - Considera-se em flagrante delito quem: 

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação 
que faça presumir ser autor da infração; 

Por essa hipótese, a lei estabelece uma espécie de “presunção da autoria’ decorrente da situação de 
perseguição. Devem existir circunstâncias que evidenciem a relação do agente com a infração penal. Ao 
analisar tal inciso, BRASILEIRO apontou os fatores ou requisitos necessários para a efetiva existência de um 
flagrante impróprio: 

Exige o flagrante impróprio a conjugação de 3 (três) fatores: a) perseguição (requisito de 
atividade); b) logo após o cometimento da infração penal (requisito temporal); c) situação que 
faça presumir a autoria (requisito circunstancial) (Lima, 2017). 
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Saiba que flagrante não se descaracteriza pela rápida colheita de informações; todavia, ele não é compatível 
com uma demorada investigação anterior ao início da perseguição. 

Note-se: a perseguição que se inicia logo após, contanto que ininterrupta, poderá durar horas ou até mesmo 
dias sem que se desnature o estado de flagrância imprópria. É dizer, por exemplo, que uma perseguição 
contínua de criminoso que leve dias pode perfeitamente culminar em uma prisão em flagrante. 

DICA 27 - FLAGRANTE PRESUMIDO 

Segundo o CPP, o flagrante presumido ocorre quando: 

CPP Art. 302 - Considera-se em flagrante delito quem: 

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir 
ser ele autor da infração. 

Observe que a lei não exige perseguição ininterrupta como o faz no inciso anterior; apenas que seja o agente 
encontrado, logo depois da prática do crime, com coisas que traduzam um veemente indício de autoria ou 
participação. 

Como diz a lei, a pessoa é encontrada, pouco importando se isso foi ao acaso ou em decorrência de algumas 
diligências imediatas. Nada mais se exige do que estar o presumível delinquente na posse de coisas que o 
apontem como autor de um delito há pouco cometido. Por isso mesmo a confissão não basta; os objetos 
que liguem o preso à cena do crime são imprescindíveis. 

Apesar de, normalmente serem sinônimas as expressões “logo após’ e “logo depois’, juridicamente tem-se 
admitido maior decurso de tempo para a segunda locução (logo depois), ou seja, maior discricionariedade 
na análise do elemento cronológico, considerando o interesse na repressão de crimes, quando o agente é 
encontrado com objetos do crime. 

DICA 28 - FLAGRANTE PREPARADO 

No flagrante preparado, o agente ‘criminoso’ é ardilosamente induzido a praticar um delito por meio do 
agente provocador, o qual suprime sua livre vontade. O agente é estimulado, artificiosamente, a cometer 
crime; a sua atividade não se desenvolve espontaneamente, e, por isso, não existiria nela qualquer 
autenticidade.  

No flagrante preparado normalmente há encenação, interferência direta no modo causal de realização do 
delito. Cria-se uma “situação ideal’ e se instiga o suposto agente criminoso a agir. DAMÁSIO EVANGELISTA 
DE JESUS fala em delito putativo por obra do agente provocador. 

Esse comportamento “provocativo’ pode ser tanto da vítima quanto de terceiros. No entanto, a simples 
campana/vigia, não caracteriza o flagrante preparado, é preciso mais que isso por parte do “agente 
provocador’. 
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Trata-se de flagrante não admitido no ordenamento jurídico brasileiro; na sua ocorrência, estar-se-á diante 
de um crime impossível, sendo inviável a consumação da infração. Sobre o assunto, o STF entende que: 

STF Súmula 145. Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a 
sua consumação. 

DICA 29 - FLAGRANTE PREPARADO E O TRÁFICO DE DROGAS 

Ainda sobre o flagrante preparado, casos que envolvam tráfico de drogas merecem atenção especial. 
Imagine a seguinte situação: um policial militar à paisana se dirige a um sujeito suspeito de ser um grande 
traficante da região. O policial finge interesse em adquirir drogas em poder do agente e, no momento em 
que ocorreria a entrega da substância, identifica-se como miliciano e realiza a prisão em flagrante do 
traficante. Indaga-se: a prisão em flagrante é válida? Ou se está diante de flagrante preparado e, portanto, 
de crime impossível? 

Em um primeiro momento poder-se-ia imaginar que o traficante foi insidiosamente instigado a praticar o 
crime de tráfico, consubstanciado na venda da substância entorpecente ao policial, a qual nunca se 
consumaria. Entretanto, e trazendo algumas lições de Direito Penal, nota-se que o tráfico de drogas é um 
crime cujo núcleo do tipo é misto ou alternativo, ou seja, pode se consumar com a prática de qualquer uma 
das várias ações descritas no tipo penal. Veja o caput do art. 33 da Lei 11.343/2006 (Lei Antitóxicos): 

Lei 11.343/2006 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: 

Perceba que, ao mesmo tempo em que vender drogas é uma das possíveis condutas realizadoras do tipo, 
também o é o fato de trazê-las consigo. É dizer: se a venda da substância (no exemplo acima) não iria ocorrer, 
o crime de tráfico já estava consumado pelo fato de o agente trazer as drogas consigo para venda. O porte 
das drogas pelo traficante é fato pretérito e completamente independente da ação do policial, razão pela 
qual a prisão em flagrante será válida. 

DICA 30 - COMPETÊNCIA TERRITORIAL 

A competência territorial será, em regra, determinada pelo lugar do crime; facilidade de prova; proximidade 
com os elementos do delito. No entanto, para algumas situações específicas aplica-se exceção, como é o 
caso dos crimes tentados, à distância, plurilocais, formais, extraterritorialidades ou ainda em local indefinido. 

Crimes tentados: no caso de crimes tentados, será competente o foro em que foi realizado o último ato de 
execução. 

Crimes à distância: art. 6º Código Penal; teoria da ubiquidade - que estaria reservada para as situações em 
que um crime se iniciou no estrangeiro e se findou no Brasil ou vice-versa. 
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Crimes plurilocais: competência firmada pelo foro do resultado. 

Crimes formais: competente o lugar da ação ou omissão. 

Crimes cometidos fora do território nacional (extraterritorialidade): agente residia no Brasil antes do 
cometimento - Justiça Estadual da Capital do Estado onde por último teve fixada sua residência; agente 
jamais residiu no Brasil - havendo interesse na aplicação da lei brasileira ao delito cometido no exterior 
competente será a Justiça Estadual do foro da Capital da República. 

Local indefinido: Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou 
residência do réu. Domicílio, na acepção jurídica, tem significação mais estrita. Critério principal é o domicílio 
e, falhando este, como subsidiário, o da residência. 

DICA 31 - COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO 

Pela relevância de alguns cargos públicos, cuidou o constituinte de fixar foros privativos para o processo e 
julgamento de infrações penais praticadas pelos seus ocupantes. Vejamos os pontos principais sobre o 
assunto: 

Foro por prerrogativa de função e STF: incidirá em crimes cometidos durante ocupação do cargo ou mandato 
eletivo e em razão deles. 

Investigação policial e indiciamento: a autoridade policial não pode proceder ao indiciamento do titular do 
foro sem autorização do Ministro-Relator, sendo esta autorização necessária para a própria instauração do 
inquérito originário. Por outro lado, o STJ entende que o foro por prerrogativa de função não exerce 
influência na fase investigatória da persecução penal, mas apenas na ação penal. 

Competência por prerrogativa de função x Tribunal do júri: STF Súmula Vinculante 45. A competência 
constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido 
exclusivamente pela constituição estadual. 

Concurso de agentes: STF Súmula 704. Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido 
processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de 
função de um dos denunciados. Por outro lado, o STF vem consolidando sua jurisprudência no sentido de 
que, tanto quanto possível, sejam os processos cindidos; a autoridade detentora de foro por prerrogativa 
será julgada originariamente perante o respectivo tribunal; o cidadão comum será julgado de acordo com 
as regras ordinárias de fixação de competência. 

DICA 32 - PRINCÍPIO DA OPORTUNIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA 

Nas ações penais de iniciativa privada a deflagração do processo depende exclusivamente da vontade, 
conveniência e oportunidade do ofendido ou de seus representantes. 

Dessa forma, a existência ou não de uma ação penal de iniciativa privada fica vinculada a um juízo de 
valoração pessoal do ofendido, que é livre para ponderar acerca da conveniência de uma demanda penal. 
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Segundo RANGEL: 

(...) a de iniciativa privada dá a faculdade ao ofendido para verificar se vale a pena o escândalo 
do processo para a punição do criminoso, ou se é melhor a impunidade em vez da publicidade 
de um fato que diz mais respeito à vida íntima do ofendido (Rangel, 2017). 

Esse juízo de conveniência e oportunidade do ofendido, contudo, não ficará ao seu alvedrio para sempre. A 
partir do momento em que a vítima toma conhecimento da autoria do fato delituoso que lhe permita o 
oferecimento de queixa-crime, correrá ela contra o decurso do prazo decadencial de seis (6) meses para 
fazê-lo, sob pena de extinção da punibilidade pela decadência (art. 38 do CPP). Além disso, caso queira, 
também poderá renunciar previamente a esse direito de ação, nos termos dos arts. 49 e 50 do CPP. 

DICA 33 - PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL 
PÚBLICA 

Tendo em vista o princípio da indisponibilidade da ação penal pública, uma vez exercido o direito de ação, 
não pode o Ministério Público se dispor dela, por força da previsão do art. 42 do CPP: 

CPP Art. 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal.  

O processo penal deflagrado não está ao alvedrio do parquet, o qual, além de não poder o MP desistir da 
ação, também não tem legitimidade para transigir quanto ao seu objeto. Nesse sentido, ensina BONFIM: 

Com efeito, o órgão do parquet, ao ajuizar a ação e conduzir a acusação, não age em interesse 
próprio. Representa o Estado, titular do direito defendido, que em última análise pertence à 
sociedade como um todo. Assim, não tem o Ministério Público poder para transigir, abrindo 
mão de interesse que não lhe pertence (Bonfim, 2013). 

Isso, evidentemente, não impede que o Ministério Público possa opinar pela absolvição do acusado. 

Convém notar que, naturalmente, essas regras comportam mitigações, como nos crimes de menor potencial 
ofensivo nos juizados especiais criminais, em que há transação penal; e suspensão condicional do processo. 

DICA 34 - PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL 
PRIVADA 

Ao contrário das ações penais públicas, nas ações penais de iniciativa privada, é conferida a faculdade de 
prosseguir ou não até o final do processo após deflagrada a ação; ou seja, dela pode dispor a qualquer 
momento. 

Nesse sentido, afirma TOURINHO FILHO: 
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O direito de ação, nesses casos, é exclusivo do particular, isto é, do ofendido. Poderá exercê-lo, 
se quiser. [...] E, mesmo que venha a promover a ação penal, poderá a todo instante dispor do 
conteúdo material do processo (lide), quer perdoando o ofensor, quer abandonando a causa, 
dando lugar à perempção. Perdão e perempção, nos crimes de exclusiva ação penal privada, são, 
também, causas de extinção da punibilidade (Filho, 2011). 

Perceba-se, então, que o perdão e a perempção constituem maneiras pelas quais o ofendido, não mais 
verificando conveniência na continuidade do processo penal após ter exercido o seu direito de ação, pode 
dar fim a ele antes do seu natural desfecho (trânsito em julgado da sentença ou acórdão).  

RENATO BRASILEIRO concebe, ainda, uma outra hipótese de disponibilidade da ação penal: a conciliação no 
procedimento dos crimes contra a honra de competência do juiz singular. Nos termos dos arts. 520 a 522 do 
CPP, no procedimento especial referente a esses crimes, o juiz, antes de receber a queixa, oferecerá às partes 
a oportunidade de se reconciliarem. Caso seja promovido o entendimento entre elas, será assinado termo 
de desistência pelo querelante e a queixa será arquivada. 

DICA 35 - PRINCÍPIO DA (IN)DIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL 
PÚBLICA 

A (in)divisibilidade da ação penal pública não é tema pacífico na doutrina. Uma parcela sustenta que, 
havendo elementos probatórios suficientes a respeito dos participantes do fato delituoso, deve a ação penal 
ser proposta contra todos; ou seja, a ação penal pública seria indivisível. Já a outra parte da doutrina afirma 
que o parquet poderia denunciar apenas alguns dos envolvidos, enquanto busca juntar elementos 
suficientes para denunciar os demais, em momento posterior; a ação seria, portanto, divisível. 

Por outro lado, na jurisprudência dos tribunais superiores isso se trata de matéria pacífica; tanto para o STF 
quanto para o STJ a ação penal pública é divisível: 

O Supremo Tribunal Federal possui clara orientação no sentido de que a regra da indivisibilidade 
da ação penal tem campo de incidência específico à ação penal privada (art. 48 do Código de 
Processo Penal). Precedentes. [...] (Inq 3979, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, 
julgado em 27/09/2016). 
 
O princípio da indivisibilidade da ação penal privada não se aplica à ação penal pública 
incondicionada, pois nesta é permitido, a qualquer tempo, o aditamento ou até o posterior 
oferecimento de outra denúncia pelo Parquet (precedentes). Assim, o não oferecimento 
imediato da exordial acusatória em relação aos demais investigados não implica em renúncia 
tácita ao direito de ação, como ocorre na ação penal privada, não gerando, dessa forma, nulidade 
a ser reclamada. [...] (AgRg no Ag 1433513/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 
julgado em 15/12/2016, DJe 10/02/2017). 



 
 
 
 
 

 

 

128 
329 

DICA 36 - SISTEMA MISTO / FRANCÊS / ACUSATÓRIO FORMAL 

O marco formal de nascimento do sistema misto se deu com o Code d’Instruction Criminalle francês de 1808, 
na época de Napoleão, como uma reação contra o processo inquisitivo, tendo se espalhado por toda a 
Europa no século XIX, misturando elementos e características dos sistemas antes analisados. 

O sistema seria misto porque nele o processo se desdobra em duas fases; a primeira é tipicamente 
inquisitória, a outra é acusatória. Na primeira fase ocorre instrução escrita e secreta, sem acusação, e, por 
isso mesmo, sem contraditório. Apura-se o fato em sua materialidade e autoria, ou seja, a imputação física 
do fato ao agente. Na segunda etapa o acusador apresenta a acusação, o réu se defende e o juiz julga. É 
pública e oral. 

O sistema acusatório formal, outro nome para o mesmo sistema, é aquele constituído de uma 
instrução inquisitiva, de investigação preliminar e instrução preparatória, e de um posterior juízo 
contraditório (de julgamento) (Mirabete, 2005). 

Numa reconstrução histórica, pode-se pensar, para efeito didático, que o sistema misto deu início à 
investigação, ao inquérito, tal como hoje são basicamente conhecidos. Lembre-se que no Brasil a persecução 
penal se divide em duas etapas: uma primeira pré-processual de investigação e uma segunda com o 
processo e, por essa forma de pensar, tomando em conta a persecução penal, como um todo, seria um 
sistema misto. 

DICA 37 - FUNGIBILIDADE RECURSAL 

Em não havendo má-fé, o recurso incorreto poderá ser recebido e conhecido como o correto, evitando-se 
prejuízo ao recorrente. Veja o que dispõe o art. 579 do Código de Processo Penal: 

CPP Art. 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um 
recurso por outro. 

Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela 
parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível 

Parte da doutrina entende que a ausência de má-fé se consubstancia no manejo do recurso dentro do prazo 
referente ao recurso adequado e, ao mesmo tempo, na existência de dúvida objetiva quanto à espécie 
recursal apropriada ao caso. Outra parcela entende que a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso 
correto é suficiente para afastar a má-fé, mesmo que seja interposto fora do prazo do recurso próprio: 

Para a aplicação do princípio da fungibilidade é necessário que o prazo para o recurso correto 
não tenha sido extrapolado quando da interposição da impugnação equivocada. (...), não se 
aceitando o recurso que consubstancie equívoco grosseiro. Pensamos que devem ser exigidos 
simultaneamente ambos os requisitos, ficando evidenciada a má-fé com o ingresso de recurso 
de prazo maior no lugar de recurso com previsão de interposição em menor lapso. Essa a posição 
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da doutrina e jurisprudência majoritária. Em sentido contrário, Denílson Feitoza se alinha à 
posição de Nelson Nery Júnior, para entender que o princípio da fungibilidade seria exceção ao 
princípio da preclusão, que não deve incidir quando inexistente erro grosseiro ou má-fé, razão 
pela qual “o recurso impróprio pode ser conhecido, mesmo sendo interposto fora do prazo do 
recurso próprio, desde que haja dúvida objetiva quanto ao recurso correto; o contrário 
significaria negar a própria existência do princípio da fungibilidade” (Távora, 2017) 

DICA 38 - REFORMATIO IN MELLIUS 

A partir da vedação legal (art. 617 do CPP), a qual se estabelece que não haverá reformatio in mellius nas 
situações em que “somente o réu houver apelado da sentença”, observe que nada é dito sobre o recurso 
exclusivo da acusação. Portanto, a lei não proíbe expressamente a reformatio in mellius. 

De qualquer modo, relembre as duas correntes, uma sustentando a possibilidade e outra pela 
impossibilidade da reformatio in mellius. 

Prevalece o entendimento pela possibilidade de reformatio in mellius, pelas seguintes razões: 1. Ausência de 
proibição legal; 2. O MP também exerce o papel de fiscal da lei, de modo que recurso exclusivo seu não 
impediria o restabelecimento da ordem jurídica; 3. Princípio do favor rei e da busca da verdade justificariam 
a reforma; 4. A regra do art. 617 do CPP não foi criada para prejudicar o réu; 5. Se o tribunal pode o mais, 
também pode o menos. 

Dessa forma, em análise conjunta com o princípio non reformatio in pejus, pode-se afirmar: 

1 Em se tratando de recurso exclusivo da defesa, a situação do acusado poderá ser mantida ou 
melhorada, mas nunca agravada, direta ou indiretamente, em virtude da incidência do princípio da 
proibição da reformatio in pejus. 

2 Em sede de recurso exclusivo da acusação, a situação do réu poderá ser, agravada ou, ainda, 
melhorada, com o reconhecimento ex officio de ilegalidade ou algum benefício em seu favor, em virtude 
da incidência do princípio da reformatio in mellius.  

DICA 39 - EFEITO SUSPENSIVO 

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

Diante da importância dessa espécie de efeito, conforme as lições de NESTOR TÁVORA: 

Em processo penal, portanto, o efeito suspensivo incidirá consoante particularidades da decisão 
recorrida, da seguinte forma: a) se a decisão for penal condenatória ou absolutória imprópria os 
recursos contra ela dirigidos, ainda que se dirijam ao STJ ou ao STF, são recebidos no efeito 
suspensivo, só cabendo a imposição de prisão em razão de fundamentação expressa nesse 
sentido (art. 312, CPP), em face do estado de inocência; b) se a decisão for absolutória própria 
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os recursos não serão recebidos no efeito suspensivo, não subsistindo sequer, à absolvição, 
medida cautelar eventualmente imposta; c) se a decisão ordenar a soltura de acusado, em 
processo condenatório ou de execução penal, os recursos contra ela interpostos não terão efeito 
suspensivo; d) se a decisão decretar medida cautelar, cerceadora de liberdade ou não, os 
recursos interpostos não terão efeito suspensivo; e) os embargos declaratórios têm um efeito 
suspensivo específico, eis que obstam o curso do prazo para a interposição de outros recursos 
contra a decisão impugnada (Távora, 2017). 

Um exemplo de sentença condenatória em que o recurso não tem efeito suspensivo é o introduzido pelo 
Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), no art. 492 do CPP: 

CPP Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:  

§ 4º A apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a uma pena igual ou 
superior a 15 (quinze) anos de reclusão não terá efeito suspensivo. 

A ausência de efeito suspensivo para essas situações veio acompanhada de disposição que estabelece a 
execução provisória da pena (art. 492, I, ‘e’, CPP) como regra geral, excluindo os casos em que existe questão 
substancial plausível. 

DICA 40 - EFEITO TRANSLATIVO 

 O efeito translativo consiste na devolução ao juízo ad quem de toda a matéria não atingida pela preclusão. 
Diz-se dotado de efeito translativo o recurso que, uma vez interposto, tem o condão de devolver ao Tribunal 
o poder de apreciar qualquer matéria, em favor ou contra qualquer das partes. 

A doutrina elenca como uma única hipótese de incidência do referido efeito o, impropriamente, denominado 
“recurso ex officio”, ou seja, as hipóteses de reexame necessário ou remessa obrigatória (art. 574, I e II, e 
art. 746 do CPP). 

Para RENATO BRASILEIRO, em análise a contrário sensu da Súmula 160 do STF, o efeito translativo permite 
que o juízo ad quem, em razão da devolução integral da causa, profira decisão em qualquer sentido, até 
mesmo em desfavor da defesa: 

Nessa linha, segundo a súmula nº 160 do Supremo, “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”. Como se percebe, a interpretação a contrário sensu da súmula nº 160 do STF autoriza a 
conclusão no sentido de que, nos casos de recurso de ofício, é possível que o Tribunal profira 
decisão em qualquer sentido, inclusive em desfavor da defesa, sem que se possa falar em 
reformatio in pejus (Lima, 2017). 
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DICA 41 - RECOLHIMENTO DOMICILIAR 

Trata-se de medida menos gravosa que a prisão domiciliar, porquanto se admite que o acusado 
possa exercer sua atividade laborativa durante o dia. Esta medida baseia-se na autodisciplina e 
no senso de responsabilidade do acusado, que, de modo a não perder seu emprego e poder 
manter sua rotina de vida praticamente inalterada, sujeita-se à obrigação de não se ausentar de 
sua casa no período noturno e nos dias de folga (Lima, 2017). 

A respeito dos termos e ideias empregados no inciso (domicílio, período noturno), MARCÃO esclarece: 

Genericamente, considera-se período noturno aquele compreendido entre as 20 horas de um 
dia e as 6 da manhã seguinte. É o tempo, em regra, destinado ao repouso noturno, quando então 
as pessoas se recolhem aos seus lares depois de longa jornada diária, segundo os costumes 
sociais. Domicílio é o lugar onde a pessoa estabelece a sua residência com ânimo definitivo (CC, 
art. 70). Residência é o local, espaço físico habitado pelo indivíduo (Marcão, 2017). 

Como se vê da parte final do dispositivo, “para ser possível sua imposição, exige-se que o agente possua 
residência e trabalho fixos” (Távora, 2017). Contudo, para BRASILEIRO, “há de se admitir a aplicação da 
medida no caso em que o investigado ou acusado não tenha trabalho, mas esteja estudando. Em síntese, o 
fato de o acusado estar estudando deve receber igual tratamento à hipótese em que estiver trabalhando” 
(Lima, 2017). 

DICA 42 - FIANÇA 

Costumamos dizer que a fiança normalmente vem num ‘combo’ . Vejamos, por parte do réu/investigado, as 
obrigações que assume ou as condições a que se submete quando afiançado, nos termos dos artigos do CPP: 

• comparecer na instrução todas as vezes que for intimado (319, VIII, 327 e 341, I); 

• não mudar de endereço sem prévia comunicação (328); 

• não se ausentar por mais de 8 dias sem comunicar onde possa ser encontrado (328); 

• não cometer infração penal dolosa durante a fiança (341, V); 

• não obstruir o andamento do processo (319, VIII e 341, II); 

• não resistir à ordem judicial (319, VIII e 341, IV); 

• não descumprir medida cautelar cumulativa (341, III). 

A consequência para eventual descumprimento está no parágrafo único do art. 350 do Código de Processo 
Penal: 
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Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou 
medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código. 

Art. 282 § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício 
ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá 
substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva 
(art. 312, parágrafo único). 

A fiança é estabelecida em credibilidade da Justiça, em garantia para a liberdade provisória e outras medidas 
cautelares, em caução para o processo e fundo antecipado para eventual vítima, em vinculação patrimonial 
do réu para com o processo. 

Esse aspecto da fiança como medida cautelar autônoma enseja a possibilidade de sua prestação a qualquer 
tempo durante a persecução penal, tendo como único (e lógico) limite temporal o trânsito em julgado da 
sentença condenatória, como evidencia o art. 334 do CPP: 

Art. 334. A fiança poderá ser prestada enquanto não transitar em julgado a sentença 
condenatória. 

DICA 43 - SUJEITOS DO PROCESSO. ACUSADO. 

Acusado: é a pessoa que praticou a infração penal, contra quem está sendo movida a ação penal. 

Capacidade para ser acusado - hipóteses de vedação: a) menores de 18 anos; b) animais, mortos e seres 
inanimados; c) imunidade diplomática; e, d) imunidade parlamentar. Entende-se que as pessoas jurídicas 
podem ocupar o polo passivo no processo penal em relação aos crimes ambientais (art. 225, § 3º da CF e art. 
3º da Lei 9.605/1998), desde que, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, a conduta seja também 
imputada à pessoa física que atua em seu nome ou benefício (teoria da dupla imputação). 

Autodefesa: acusado pode decidir se irá se utilizar da autodefesa, podendo optar por não participar dos atos 
processuais. 

Contumácia do acusado: ausência do réu nos atos instrutórios.; acarreta decretação da revelia. Ao contrário 
do processo civil, em que a revelia gera consequências consideráveis à pessoa que nela incide, no processo 
penal a revelia acarreta a desnecessária de intimação ou notificação do acusado acerca dos demais atos 
processuais posteriores. Por evidente que, mesmo nesses casos, a defesa técnica deverá sempre ser 
devidamente intimada e se fazer presente, sob pena de nulidade. Ademais, convém lembrar que declaração 
da revelia não afasta a intimação do acusado acerca dos termos da sentença que o condenar ou o absolver 
impropriamente. 

DICA 44 - SUJEITOS DO PROCESSO. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. 

A denominação “assistente” leva em conta a posição daquele que é admitido como litisconsorte 
ativo do Ministério Público no processo penal de natureza condenatória. Assistente da acusação, 
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portanto, é aquele a quem é permitido atuar adesivamente, conjuntamente com o Ministério 
Público no polo ativo da demanda penal (Marcão, 2017). 

Para figurar como assistente de acusação, necessário que a vítima constitua advogado ou defensor público 
que represente processualmente seus interesses, uma vez que, sozinho, o ofendido não possui capacidade 
postulatória (como dito). 

O artigo 271 do CPP dita as diretrizes em que o assistente de acusação poderá atuar processualmente: 

Art. 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às 
testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos 
interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598. 

§ 1º O juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo 
assistente. 

§ 2º O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando este, 
intimado, deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo 
de força maior devidamente comprovado. 

Outrossim, os artigos 272 e 273 do CPP, que seguem tratando da matéria, esclarecem que o Ministério 
Público deverá se manifestar previamente sobre a admissão do assistente, sendo que do despacho que 
determinar a admissão ou não desse, não caberá recurso. Veja o que dispõe a literalidade da lei: 

Art. 272. O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente. 

Art. 273. Do despacho que admitir, ou não, o assistente, não caberá recurso, devendo, 
entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão. 

Doutrina e jurisprudência têm entendido que o ofendido que tiver o seu direito de se habilitar como 
assistente de acusação negado pelo juiz, poderá impetrar mandado de segurança. 

DICA 45 - 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 
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autor da infração. A lei não exige perseguição nesse caso, apenas que seja o agente encontrado na situação 
descrita no dispositivo. Tem prevalecido na doutrina e jurisprudência que a expressão logo depois 
empregada no inciso IV é cronologicamente mais elástica que a expressão logo após do inciso III, de modo 
que indicaria maior espaço de tempo entre a prática do crime e a captura; d) Flagrante preparado: também 
denominado flagrante provocado, crime de ensaio, delito de experiência ou delito putativo por obra do 
agente provocador. Verifica-se quando o agente é insidiosamente levado a praticar uma infração penal, ao 
mesmo tempo em que são tomadas as devidas precauções para que o crime não se consume. Não é admitido 
no ordenamento jurídico, ensejando a consideração do fato como sendo crime impossível, pela 
impossibilidade de sua consumação (art. 17 do CP). Nesse sentido, aliás, é a Súmula 145 do STF; e) Flagrante 
esperado: a autoridade policial/particular aguarda em tocaia ou campana a prática delituosa para, aí sim, 
efetuar a prisão em flagrante. Diferencia-se do flagrante preparado pelo fato de não haver, por parte do 
sujeito ativo, qualquer atitude para que ocorra a prática do crime. É admitido no ordenamento jurídico 
brasileiro; f) Flagrante prorrogado: também chamado de flagrante retardado ou diferido, consiste no 
retardamento da efetuação da prisão em flagrante até o momento de máxima oportunidade e eficiência. A 
ação controlada prevista nos arts. 8º e 9º da Lei 12.850/2013 (Lei de Organizações Criminosas) é exemplo de 
flagrante prorrogado. Parte da doutrina entende constituir outro exemplo desse flagrante a não-atuação 
policial prevista no art. 53, II da Lei 11.343/2006; g) Flagrante forjado: ou flagrante maquinado, urdido. 
Verifica-se quando particulares e/ou policiais arquitetam uma situação artificial de (suposto) flagrante de 
crime falso/inexistente a fim de imputá-lo a terceiro sabidamente inocente para legitimar a sua prisão em 
flagrante. Os sujeitos que forjarem esse flagrante estarão sujeitos a responsabilização criminal, que poderá 
consistir na prática do crime de abuso de autoridade ou denunciação caluniosa, por exemplo, a depender do 
caso.  

DICA 46 - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) 
horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença 
do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do 
Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: 

§ 4º Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste 
artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a 
ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade 
de imediata decretação de prisão preventiva. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Então, a não realização do ato, no prazo, sem motivo idôneo, tem como consequência legalmente prevista 
a ilegalidade da custódia, que deve ser relaxada (desconstituída) pelo juiz - simples assim! A prisão em 
flagrante não se sustentará juridicamente caso a apresentação do preso não aconteça sem motivação, e 
incumbe ao próprio magistrado reconhecer o constrangimento ilegal. 

Podemos compreender que a não realização da audiência de custódia, sem motivação idônea, tem duas 
básicas consequências: 

✓ intraprocedimental - ilegalidade e relaxamento do flagrante (art. 310, § 4º, CPP); 
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✓ extraprocedimental - potencial responsabilização da autoridade que deu causa à omissão (art. 310, § 3º, 
CPP). 

A opção do legislador foi garantista; poderia ter optado somente pela segunda possibilidade 
(responsabilização do agente), mas preferiu trazer consequências também para a subsistência da própria 
custódia cautelar. 

Isso significa que caso a audiência de custódia não seja realizada, sem motivação idônea, o preso será 
necessariamente colocado em liberdade? NÃO, não significa. Veja o que estabelece a parte final do § 4º do 
art. 310 do CPP: sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Ou seja: é 
possível que o juiz relaxe o flagrante (o que implicaria na soltura) mas, ao mesmo tempo, decrete a prisão 
preventiva do agente (o que redundaria na continuidade da custódia). 

DICA 47 - LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO 

Lavratura do auto de prisão em flagrante delito: realizada a prisão em flagrante, deve ser ela formalizada e 
documentada, observando-se os procedimentos legais para tanto (art. 304 do CPP). Também, por evidente, 
devem ser observados os direitos e garantias constitucionais do preso durante a lavratura do auto. A não 
observância das regras constitucionais e infraconstitucionais dará ensejo à nulidade do ato e à ilegalidade da 
prisão em flagrante, que deverá, pois, ser relaxada. 

Autoridade e atuação: o auto de prisão em flagrante deve ser lavrado pela autoridade policial da respectiva 
circunscrição em que tenha ocorrido a captura. Como a autoridade policial não detém nem exerce jurisdição 
e, portanto, não possui “competência”, a não observância dessa norma administrativa não tem o condão de 
gerar nulidade por incompetência ratione loci. A lavratura do auto de prisão em flagrante de crime de 
competência da Justiça Federal por autoridade policial estadual, segundo parte doutrina, também não 
acarreta nulidade que macule o auto; trata-se, contudo, de matéria não pacificada. Outrossim, apresentado 
o preso à autoridade policial, deverá ela informar e providenciar ao conduzido a observância dos seus direitos 
fundamentais, mormente os previstos nos incisos LXII a LXIV do art. 5º da CF. Nos casos em que o crime for 
cometido na presença ou contra a própria autoridade, no exercício de suas funções, deverão ser observadas 
as disposições do art. 307 do CPP. 

DICA 48 - PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA  

A doutrina mais corrente, identificando os fundamentos da prisão preventiva essencialmente no art. 312 do 
Código de Processo Penal, divide-os em pressupostos e requisitos. Os pressupostos seriam a prova da 
existência do crime e indício suficiente de autoria. Os requisitos, a garantia da ordem pública, da ordem 
econômica, a conveniência da instrução criminal e o asseguramento de aplicação da lei penal. Os 
pressupostos traduziriam o fumus comissi delicti e os requisitos (ao menos um deles deve estar presente 
para a decretação) representariam o periculum libertatis no binômio comum das cautelares em geral. 

Nesse sentido, para que uma prisão preventiva seja validamente decretada, imprescindível a presença 
concomitante dos pressupostos e a configuração, sempre no caso concreto, de pelo menos um dos seus 
requisitos (alternativos). 
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O Pacote Anticrime alterou um pouco esse panorama, deixando explícito o periculum libertatis. Eis a atual 
redação do art. 312, conferida pela Lei 13.964/2019: 

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem 
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, 
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado 
pelo estado de liberdade do imputado. 

Repare que a ideia continua a mesma; ou seja, para decretar a prisão preventiva são necessários dois 
pressupostos: 

✓ fumus comissi delicti, traduzido na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, e, 

✓ periculum libertatis, traduzido no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 

DICA 49 - PROIBIÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EX 
OFFICIO 

A proibição de o juiz agir de ofício em fase de investigação NÃO é novidade trazida pelo Pacote Anticrime 
(Lei 13.964/2019); isso já existia e apenas foi reafirmado na nova redação do mesmo dispositivo - este que 
estendeu a restrição para a fase do processo penal: 

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão 
preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do 
assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação da pela Lei nº 13.964, de 2019) 

O mesmo aconteceu com o § 2º do art. 282 que também vedava a decretação de medidas cautelares de 
ofício no curso da investigação criminal: 

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes 
ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou 
mediante requerimento do Ministério Público. 

A nova redação operada pelo Pacote Anticrime estendeu a vedação para toda a persecução penal, inclusive 
para a fase de processo: 

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no 
curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante 
requerimento do Ministério Público. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 
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Resumo da ‘ópera’: atualmente, tanto a prisão preventiva quanto outra medida cautelar não pode ser 
decretada de ofício pelo juiz; tanto em fase de investigação quanto de processo1 

Busca-se, com isso, dar ênfase ao sistema acusatório, resguardar a isenção e a imparcialidade do juiz, de 
modo que não tome a iniciativa na aplicação de medidas cautelares em qualquer fase da persecução penal. 
A iniciativa é de responsabilidade de quem conduz a investigação (Delegado) ou daquele que promove a 
ação penal pública (Ministério Público). 

DICA 50 - PRISÃO TEMPORÁRIA: CABIMENTO E PRESSUPOSTOS 

Cabimento: rol dos crimes constante do inciso III do art. 1º da Lei nº 7.960/1989: homicídio doloso (art. 121, 
caput, e seu § 2°); sequestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1° e 2°); roubo (art. 157, caput, e 
seus §§ 1°, 2° e 3°); extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°); extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, 
e seus §§ 1°, 2° e 3°); estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único); 
atentado violento ao pudor (art. 214, caput, c/c o art. 223, caput, e parágrafo único); rapto violento (art. 219, 
e sua combinação com o art. 223 caput, e parágrafo único); epidemia com resultado de morte (art. 267, § 
1°); envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 270, 
caput, combinado com art. 285); quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal; genocídio (arts. 1°, 
2° e 3° da Lei n° 2.889/1956), em qualquer de suas formas típicas; tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 6.368, 
de 21 de outubro de 1976); crimes contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986); crimes 
previstos na Lei de Terrorismo; além disso, a Lei 8.072/1990, no § 4º do art. 2º, estende o cabimento da 
prisão temporária para os crimes hediondos e equiparados. 

Pressupostos/requisitos: trazidos nos incisos I, II e III do art. 1º, quando imprescindível para as investigações 
do inquérito policial (I); quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários 
ao esclarecimento de sua identidade (II); quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova 
admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes (III) [...]. 
Necessidade de presença, para decretação, em todos os casos, do requisito do inciso III, acompanhado de, 
pelo menos, um dos outros (I ou II). 

DICA 51 - LIBERDADE PROVISÓRIA COM VINCULAÇÃO 

Trata-se de espécie de liberdade provisória na qual o acusado é colocado em liberdade, mediante fiança ou 
não, ficando vinculado a uma série de obrigações de cunho processual. Vejamos as hipóteses legais: 

a) liberdade provisória sem fiança em razão da situação financeira do agente (art. 350 do CPP): o acusado é 
liberado, mas sem prestar fiança, em razão de sua situação financeira. De qualquer forma, como deixa claro 
o art. 350, estará sujeito (ou vinculado) às mesmas obrigações inerentes aos casos em que haja concessão 

 

 

1 Vale referir que a Lei Maria da Penha admite a preventiva de ofício para os crimes de violência doméstica, de acordo com o art. 
20 da Lei 11.340/2006. 
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da fiança (arts. 327 e 328): i) comparecimento perante a autoridade (policial ou judicial) sempre que intimado 
para tanto; ii) prévia comunicação de mudança de residência, ou do lugar em que poderá ser encontrado 
quando necessitar ausentarse da residência por mais de 8 (oito) dias; 

b) liberdade provisória com fiança (arts. 322 a 349 do CPP): o acusado é colocado em liberdade mediante 
prestação de fiança, vinculando-se aos mesmos deveres processuais citados no item acima; 

c) liberdade provisória sem fiança da atual redação do art. 310, § 1º do CPP: constatado pelo juiz que o 
agente praticou o fato amparado por uma das excludentes de ilicitude previstas no art. 23 do CP (legítima 
defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito), poderá 
conceder-lhe liberdade provisória, sem fiança, condicionada ao comparecimento a todos os atos processuais, 
sob pena de revogação. 

Repare, ao analisar a última hipótese de liberdade provisória, que o caminho escolhido pelo legislador (talvez 
rígido demais, mas referendado em recentes alterações do CPP, inclusive da Lei 13.964/2019), para quem 
age acobertado por excludentes de ilicitude (art. 23, CP), é ser autuado em flagrante pelo Delegado para, 
somente depois, o juiz lhe conceder liberdade provisória e ainda vinculada. 

Isso é evidência legal de que a margem de avaliação do flagrante pela autoridade policial é bastante restrita 
- até nas hipóteses em que não há crime, por incidência de excludente de ilicitude, a autuação é ditada pela 
lei para uma análise superveniente pelo juiz; este sim podendo ingressar a fundo no mérito da autuação, 
avaliando e reconhecendo eventuais excludentes. 

DICA 52 - CONCESSÃO DE FIANÇA PELA AUTORIDADE POLICIAL 

No que diz respeito à concessão de fiança pela autoridade policial, vale a regra do art. 322 do CPP; ou seja, 
o delegado pode arbitrar fiança nos crimes menos graves, apenados com até 4 (quatro) de pena privativa de 
liberdade:  

Art. 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena 
privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos. 

Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 (quarenta 
e oito) horas. 

Em relação a essa possibilidade, encontramos uma exceção na Lei Maria da Penha: 

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta 
Lei: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. [...] 

§ 2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. 

A ressalva foi trazida pela Lei 13.641/2018, que instituiu o crime de descumprimento de medidas protetivas 
de urgência. Nesses casos, note, como não se aplica a Lei 9.099/1995 (por decorrência do art. 41 da Lei 
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11.340/2006), o sujeito poderá ser preso em flagrante e, pior, terá de aguardar deliberação do juiz (e 
somente essa autoridade) para eventual liberdade provisória. 

Nos demais casos, em crimes com pena acima de quatro anos, caberá ao magistrado a concessão de fiança 
ou não; inclusive na hipótese de a autoridade policial se recusar ou retardar, como dispõe o art. 335 do CPP: 

Art. 335. Recusando ou retardando a autoridade policial a concessão da fiança, o preso, ou 
alguém por ele, poderá prestá-la, mediante simples petição, perante o juiz competente, que 
decidirá em 48 (quarenta e oito) horas. 

DICA 53 - PRISÃO DOMICILIAR 

Na atualidade, portanto, embora vigente a Lei 5.265/1967, o espaço de aplicação da prisão domiciliar 
substitutiva da prisão especial diminuiu bastante - basicamente, só nas localidades em que nem mesmo cela 
distinta se conseguir para os presos especiais. 

Há quem defenda que a referida Lei tenha sido revogada: 

[...] parece-nos que a Lei 10.258/2001 revogou tacitamente a Lei 5.256/1967. Aquela lei 
remodelou inteiramente a prisão especial no CPP e não mais faz menção à previsão da prisão 
domiciliar, de sorte que, segundo nos parece, houve revogação tácita da Lei 5.256/1967, nos 
termos do art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil, agora chamada de Lei de Introdução 
às normas do Direito brasileiro. [...] Se a intenção fosse manter a prisão domiciliar para as 
hipóteses de prisão especial, teria incluído tal possibilidade no CPP. Não bastasse, com a nova Lei 
12.403/2011, muito maior razão para se defender a revogação tácita da Lei 5.256/1967. A nova 
lei, como veremos, disciplinou a prisão domiciliar nos arts. 317 e 318, sendo que as hipóteses 
que admitem referida prisão foram as indicadas nesse último artigo. Dentre elas não está a prisão 
domiciliar para os casos em que não houver estabelecimento para a prisão especial. De qualquer 
sorte, a partir do momento em que a Lei 10.258/2001 permitiu que a prisão especial fosse 
cumprida em cela distinta, diminuiu-se muito a aplicação da prisão domiciliar prevista na Lei 
5.256/1967 (Mendonça, 2011). 

Outros, por outro lado, sustentam que a Lei 12.403/2011 (que alterou o CPP), ao permitir a substituição da 
prisão preventiva pela domiciliar (art. 317) ampliou as possibilidades de utilização da Lei 5.256/1967. Em 
outras palavras: a Lei 5.256/67 poderia ser utilizada tanto para o detento com direito a prisão especial, 
quanto para o preso provisório que teve substituída a prisão preventiva pela domiciliar. 

O fato é que somente ante a demonstração inequívoca de que os estabelecimentos prisionais não dispõem 
de condições para o recolhimento de presos provisórios que façam jus à prisão especial é que o juiz, nos 
termos da Lei n° 5.256/67, poderá conceder a prisão domiciliar, evitando-se o convívio com presos de 
acentuada periculosidade em cela comum, atendendo à gravidade do delito e às condições pessoais do réu. 
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DICA 54 - CITAÇÃO POR EDITAL E O ART. 366 DO CPP  

Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão 
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção 
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos 
termos do disposto no art. 312. 

O objetivo da norma foi de evitar que o processo tivesse andamento nos casos em que o réu não fosse 
encontrado e, por isso mesmo, citado por edital. Não quis o legislador que alguém fosse processado e julgado 
sem a ‘certeza’ (lembre-se que a citação por edital traduz uma ficção jurídica) de que ele tem efetivo 
conhecimento da acusação, inclusive evitando-se a produção de provas sem a sua ciência e/ou presença, 
com consequente violação da ampla defesa e do contraditório (devido processo legal). 

Note que a situação muda radicalmente no caso de haver citação pessoal, quando então o processo seguirá 
normalmente sem a presença do acusado (que não comparece ou não se mantém localizável). 

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente 
para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de 
residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.  

Por que isso acontece? Justamente porque no caso de citação pessoal não ocorre a ‘incerteza’ (dita pelo 
legislador) de conhecimento da imputação. 

Atualmente, portanto, desde que três premissas se apresentem concomitantemente - citação por edital, não 
comparecimento do réu e não constituição de advogado - o processo e o curso do prazo prescricional, 
segundo a lei, ficarão paralisados. 

DICA 55 - REVELIA 

A revelia, perceba, é apenas mais um instituto processual que procura assegurar os vínculos do acusado em 
relação à ação penal, de maneira que ele esteja presente e possa ser localizado. Caso o réu não seja 
encontrado (porque mudou de endereço sem avisar) ou não compareça a ato do processo (quando 
cientificado pessoalmente), poderá arcar com as consequências da revelia, que o juiz declara ou reconhece 
nos autos. 

E quais seriam essas consequências? 

A única consequência para o réu revel no processo penal seria, para usar as palavras da lei, o procedimento 
‘seguir sem a presença dele’. Para muitos isso significando também a desnecessidade de intimação para os 
atos processuais subsequentes, a exemplo do que ocorre no processo civil por decorrência da seguinte 
disposição: 

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação 
do ato decisório no órgão oficial. 
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Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado 
em que se encontrar. 

Todavia, mesmo que se compreenda que a revelia dispensa intimações futuras a partir da sua ocorrência, 
isso não se aplicaria para a sentença, dada a importância do ato para o processo penal que conta, inclusive, 
com um regramento próprio e diferenciado em relação à intimação, previsto no art. 392 do Código de 
Processo Penal. 

Importante pontuar que é imprescindível a presença do advogado, não obstante o réu seja revel, nos termos 
do art. 261 do Código de Processo Penal: 

Art. 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem 
defensor. 

Isso porque embora o réu possa abrir mão da autodefesa, a defesa técnica é indeclinável. 

DICA 56 - EMENDATIO LIBELLI 

Iniciamos pela compreensão da locução: libelli ou libelo “é a denominação dada à peça escrita em que se 
veicula a acusação” (Badaró, 2000). Atribuição das partes, jamais do juiz diante do sistema acusatório. 

Emendatio libelli, então, significa a emenda dessa peça acusatória, a correção na imputação feita sem que 
se altere sua essência - qual seja, o fato processual –, apenas a classificação jurídica (questão de direito). E 
diga-se, desde já, para não causar confusão: classificação, definição e capitulação jurídica significam a mesma 
coisa! 

O Código de Processo Penal prevê a emendatio tanto para a sentença quanto para a decisão de pronúncia, 
respectivamente: 

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. 

Art. 418. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora 
o acusado fique sujeito a pena mais grave. 

Nas palavras da lei, a emendatio libelli é a mudança na definição jurídica, sem a modificação do fato contido 
na acusação. É exatamente isso, sem meias palavras! 

Com a emendatio libelli o juiz faz a adequação do fato ao modelo legal de conduta proibida; promove o 
magistrado um ajuste na classificação jurídica da infração penal, valendo-se das máximas jura novit curia (o 
juiz conhece o direito) e/ou narra mihi factum dabo tibi jus (narra-me o fato e te darei o direito). Repare que 
a atividade de subsunção do fato à norma é da essência da função jurisdicional. Ora, é exatamente isso que 
o instituto procura garantir, independentemente da interveniência de quem quer que seja. 
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Note que isso pode acontecer, segundo a parte final dos dois artigos citados, mesmo que o juiz acabe por 
aplicar uma sanção mais grave do que aquela cominada ao tipo penal desconsiderado. 

DICA 57 - LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA 

Quando falamos de limites objetivos queremos definir o que, exatamente, em termos de objeto do processo, 
em termos de decisão, se torna imutável. Como acabamos de ver, no processo penal essa avaliação passa 
somente pela sentença absolutória (ou extintiva da punibilidade). 

No que se refere às partes da sentença, já sabemos que é o dispositivo que faz coisa julgada - Ok. Mas 
precisamos definir melhor a extensão disso no processo penal; o que, exatamente, torna-se imutável dentro 
do dispositivo, dentro daquilo que o juiz decidiu. 

A Convenção Americana de Direitos Humanos (Decreto 678/1992), no seu art. 8º, item 4, assim estabelece: 

4. O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo 
processo pelos mesmos fatos. 

Por sua vez, o Código de Processo Penal, no art. 110, assim consigna: 

§ 2º A exceção de coisa julgada somente poderá ser oposta em relação ao fato principal, que 
tiver sido objeto da sentença. 

Diante dessas normas, podemos compreender que o objeto da coisa julgada no processo penal se consolida 
em relação aos fatos, não em relação à qualificação jurídica ou às questões de direito. 

DICA 58 - TEORIA GERAL DO PROCEDIMENTO   

O procedimento comum subdivide-se em: ordinário, sumário e sumaríssimo, levando-se em consideração a 
pena máxima abstratamente prevista para o delito praticado, conforme art. 394, §1º do CPP. Em respeito à 
clareza da lei, veja o que o parágrafo e seus incisos dispõem: 

§ 1º O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. 

I - ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior 
a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade; 

II - sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4 
(quatro) anos de pena privativa de liberdade; 

III - sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei. 

A fim de estruturar a ideia do dispositivo, bem como facilitar a compreensão/memória do 
assunto, o procedimento COMUM será: 
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a) ordinário, nos crimes cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 4 (quatro) anos de 
pena privativa de liberdade; 

b) sumário, nos crimes cuja sanção máxima seja inferior a 4 (quatro) anos de pena privativa de 
liberdade; 

c) sumaríssimo, nas infrações penais de menor potencial ofensivo, aqui compreendidas as 
contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 (dois) anos. 

DICA 59 - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO: TERMO 
CIRCUNSTANCIADO 

Os juizados especiais criminais pautam-se pelos princípios, ou critérios, da oralidade, simplicidade, 
informalidade, economia processual e celeridade (art. 62). 

A observância desses critérios fez com que o legislador previsse ‘procedimento’ próprio quando da 
constatação da prática de infração de menor potencial ofensivo (impo). Em vez de realizar a prisão em 
flagrante do agente, com a devida autuação e consequente instauração de inquérito policial (como de praxe 
nas infrações comuns), instituiu-se, no âmbito da Lei nº 9.099/1995, a figura do termo circunstanciado, em 
substituição a outros mecanismos formais ordinários. 

Veja o que dispõe o art. 69 da aludida Lei: 

Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo 
circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, 
providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. 

É “peça semelhante a um boletim de ocorrência policial, incorporando, porém, em seu conteúdo, narrativa 
mais detalhada do fato registrado, com a indicação do autor do fato, do ofendido e do rol de testemunhas” 
(Avena, 2017). Em relação ao conteúdo do termo circunstanciado, BONFIM afirma que ele deverá conter: 

a) a qualificação e o endereço das partes; b) as circunstâncias em que os fatos se deram; 

c) as versões dos envolvidos;  

d) o rol de testemunhas, qualificações e endereços;  

e) a especificação dos exames periciais requisitados; f) a assinatura das partes. Juntamente com o 
termo deverá ser encaminhada a folha de antecedentes do autor do fato (Bonfim, 2013). 

Depois de lavrado o termo circunstanciado proceder-se-á na forma dos artigos 70 e 71 da lei em comento: 

Art. 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização imediata da 
audiência preliminar, será designada data próxima, da qual ambos sairão cientes. 
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Art. 71. Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a Secretaria providenciará sua 
intimação e, se for o caso, a do responsável civil, na forma dos arts. 67 e 68 desta Lei. 

DICA 60 - CAUSAS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 

As causas de extinção da punibilidade estão previstas principalmente no art. 107 do Código Penal, mas não 
só nele; o § 5º do art. 89 da Lei 9.099/1995, por exemplo, também prevê a extinção da punibilidade para o 
agente que cumpre com a suspensão condicional do processo. Vejamos o Código Penal: 

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: 

I - pela morte do agente; 

II - pela anistia, graça ou indulto; 

III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso; 

IV - pela prescrição, decadência ou perempção; 

V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação 

privada; 

VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite; [...] 

IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei. 

Como regra, contra a decisão que absolve sumariamente o acusado (art. 397, I a III do CPP) cabe apelação, 
nos termos do art. 593, I do CPP: 

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: 

I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular [...] 

Excepciona-se a essa regra o inciso IV do art. 397, porquanto, como visto, prevalece o entendimento de que 
a decisão nesse sentido não tem natureza absolutória, mas declaratória da extinção da punibilidade. Em 
razão dessa natureza, será cabível recurso em sentido estrito, com fundamento no art. 581, VIII do CPP: 

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: VIII - que decretar 
a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade; 



 
 
 
 
 

 

 

145 
329 

DICA 61 - DEFESA PRELIMINAR EM CRIMES DE RESPONSABILIDADE 
DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

Sobre a defesa preliminar a que alude a parte final do art. 514 do CPP, explica TÁVORA: “Cuida-se de uma 
resposta prévia, semelhante a uma contestação, onde o funcionário poderá alegar matéria preliminar e de 
mérito que tenham o condão de supedanear a rejeição da denúncia ou da queixa, fazendo anexar 
documentos e justificações”. 

Continuando, indaga-se: o que acontece se não houver notificação para a defesa preliminar? 

Sobre isso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a própria defesa preliminar é desnecessária no caso 
da existência de anterior inquérito policial sobre o mesmo fato. Editou a 

Súmula 330: 

É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na 
ação penal instruída por inquérito policial. 

No STF, entretanto, “entende-se que é indispensável a defesa preliminar nas hipóteses do art. 514 do Código 
de Processo Penal, mesmo quando a denúncia é lastreada em inquérito policial, já que a finalidade precípua 
dessa defesa é a de evitar a propositura de ações penais temerárias contra funcionários públicos” (Avena, 
2017). 

Asseverou-se, inicialmente, a relevância de se revisar a jurisprudência consolidada da Corte no 
sentido de que eventual nulidade decorrente da não-observância do art. 514 do CPP tem caráter 
relativo e de que a defesa prévia é dispensável quando a denúncia é lastreada em inquérito 
policial. Salientou-se, também, que o art. 514 do CPP tem por objetivo evitar o processo como 
pena, ou seja, impedir a instauração de processo temerário, com base em acusação que a defesa 
prévia ao recebimento da denúncia poderia, de logo, demonstrar de todo infundada (Informativo 
457, decisão de 28/2/2007, HC 85779).  

“De todo o modo, cabe ressaltar que ambas as Cortes Superiores - STF e STJ - compreendem que a nulidade 
eventualmente configurada em razão da falta de notificação para defesa preliminar é relativa, devendo ser 
arguida tempestivamente, com demonstração de prejuízo, sob pena de preclusão” (Avena, 2017). 

DICA 62 - CONCURSO DE CRIMES E CONEXÃO DE DELITOS 
PRATICADOS EM CRIMES DE RESPONSABILIDADE DOS 
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

“Considere-se a hipótese em que tenham sido imputados ao agente crimes de falsidade 
ideológica (art. 299 do CP) e concussão (art. 316 do CP), em concurso material. Neste caso, 
tratando-se de imputação de crime não funcional e de crime funcional, não se aplica a defesa 
preliminar prevista no art. 514 do CPP (Avena, 2017). 



 
 
 
 
 

 

 

146 
329 

[...] Havendo imputação de crimes funcionais e não funcionais, não se aplica o procedimento 
previsto nos arts. 513 e seguintes do Código de Processo Penal, a tornar prescindível a fase de 
resposta preliminar nele prevista. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no 
sentido de que, para o reconhecimento de nulidade por inobservância da regra prevista no art. 
514 do CPP, é necessária a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte. 5. A superveniência 
da sentença condenatória torna prejudicada a pretensão de anulação da ação penal para 
renovação da resposta prevista no art. 514 do Código de Processo Penal. Precedentes. [...] (ARE 
1072424 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018).  

DICA 63 - CARACTERÍSTICAS DOS RECURSOS NO PROCESSO PENAL 

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

Voluntariedade: recorrer, ou não, depende da vontade do recorrente; não há qualquer obrigação imposta 
às partes em exercer o direito de recurso (art. 574 do CPP). 

Art. 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser 
interpostos, de ofício, pelo juiz: 

I - da sentença que conceder habeas corpus; 

II - da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua 
o crime ou isente o réu de pena, nos termos do art. 411. 

Pela literalidade do artigo, não obstante as observações da doutrina quanto à impropriedade do termo, 
excetuariam-se a essa regra os ditos “recursos ex officio” previstos nos incisos do mesmo dispositivo. 

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

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

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

DICA 64 - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS 

Esse princípio, por vezes referido como efeito prodrômico da sentença, tem base normativa essencial em 
dois artigos do CPP: 
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Art. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 
e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu 
houver apelado da sentença. 

Art. 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, 
absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. 

Parágrafo único. De qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão 
revista. 

Desses artigos, naquilo que interessa (em destaque), tiramos as seguintes conclusões literais e imediatas do 
que representaria o princípio em análise: 

❖ quando somente o réu ‘apelar’ da sentença a sua pena não poderá ser agravada; 

❖ na ‘revisão criminal’ (que é exclusiva da defesa) a pena imposta originariamente não poderá ser agravada. 

Veja que, pela letra fria da lei, a proibição seria somente de ‘agravamento da pena’ - diante de apelação 
somente do réu ou diante de revisão criminal (por natureza é exclusiva da defesa).  

Ocorre que a doutrina e a jurisprudência, ao longo do tempo, estenderam e muito a abrangência do princípio. 

Hoje em dia é corrente a compreensão de que a vedação da reformatio in pejus se aplica não só em relação 
à ‘apelação’, mas sim para todo e qualquer recurso; não só à ‘revisão criminal’, mas a outras ações 
autônomas de impugnação. Ainda, compreende-se que não é só a ‘pena’ do réu que não pode ser agravada; 
muito mais que isso, praticamente qualquer gravame na situação do réu não pode ocorrer quando houver 
recurso exclusivo dele. 

Em poucas palavras: se somente o réu impugna ou recorre, pior do que está para ele não pode ficar . 

Nitidamente, procura-se não inibir o réu de interpor recurso ou impugnar a decisão. 

O vetor jurisprudencial é a Súmula 160 do 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. 

DICA 65 - EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS NO PROCESSO 
PENAL 

É o efeito mais elementar dos recursos, dizendo respeito à ‘devolução’ da matéria impugnada, de regra ao 
juízo ad quem, para reanálise. Costuma-se dizer que o efeito devolutivo opera a regra tantum devolutum 
quantum appellatum, ou seja, que a amplitude da matéria a ser devolvida para reapreciação é delimitada no 
corpo do próprio recurso. No entanto, como se verá pouco mais adiante, essa regra é mitigada em relação à 
defesa do acusado no processo penal. 
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Afirmou-se que a matéria é devolvida, em regra, ao órgão judicial hierarquicamente superior, porquanto o 
efeito devolutivo pode se manifestar, também, em relação ao próprio juízo a quo, como nos casos de 
embargos de declaração. 

a) extensão ou devolutividade horizontal: é a amplitude da matéria a ser reapreciada; poderá ser total 
(hipótese em que toda as matérias poderão ser reexaminadas) ou parcial (limitando-se o reexame a questões 
pontuais), a depender da pretensão do recorrente. Importante salientar que, em virtude dos princípios da 
reformatio in mellius e da non reformatio in pejus, mesmo que não seja objeto do recurso interposto, poderá 
o juízo ad quem reconhecer e apreciar ex officio questões que representem possível melhora na situação do 
acusado. 

Excepciona-se, nesse ponto, a apelação contra decisões do Júri, hipótese na qual o efeito devolutivo é 
adstrito aos fundamentos da sua interposição, em virtude do princípio constitucional da soberania dos 
veredictos (Súmula 713 do STF). Por fim, conforme Súmula 160 do STF, não poderá o juízo ad quem acolher 
nulidade contra o acusado que não tenha sido arguida pelo Ministério Público em seu recurso. 

b) profundidade ou devolutividade vertical: refere-se aos elementos e fundamentos que poderão ser 
empregados na reapreciação da matéria. A doutrina entende que essa profundidade é ilimitada “podendo o 
órgão de segundo grau (ou o próprio órgão prolator, nos recursos a ele submetidos) se valer de todo e 
qualquer elemento para julgar, não importando se foi ou não trazido à colação pelo recorrente em seu 
arrazoado” (Bonfim, 2013). 

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

DICA 66 - INTERPOSIÇÃO DE RESE EM FACE DE DECISÃO DE 
REJEIÇÃO OU NÃO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA 

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: I - que não 
receber a denúncia ou a queixa; 

O não recebimento ou rejeição da peça acusatória ocorrerá nos casos do art. 395 do CPP, e compreende: (I) 
a sua manifesta inépcia, (II) a falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal e 
(III) a falta de justa causa. 

Imperioso registrar uma situação pontual, com a qual é necessário haver cautela. Trata-se da decisão que 
não recebe ou rejeita denúncia ou queixa no âmbito dos Juizados Especiais Criminais. Por expressa previsão 
legal do art. 82 da Lei 9.099/1995, contra essa decisão será cabível apelação, e não recurso em sentido 
estrito: 
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Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá 
ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, 
reunidos na sede do Juizado. [...] 

Por fim, confira o teor das Súmulas 707 e 709 do STF a respeito dessa hipótese de cabimento do RESE: 

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 

Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia 
vale, desde logo, pelo recebimento dela. 

DICA 67 - INTERPOSIÇÃO DE RESE CONTRA DECISÃO DE NÃO 
HOMOLOGAÇÃO DE ANPP 

XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 
28-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

O Pacote Anticrime trouxe uma nova hipótese de cabimento para o RESE, nas situações em que o juiz se 
negar a homologar o acordo de não persecução penal; novo instituto despenalizador também introduzido 
com as inovações. 

O CPP permite, então, que o juiz exerça ‘fiscalização’ em relação aos requisitos legais e às condições dispostas 
no ANPP, inclusive devolvendo os autos ao Ministério Público para reformulação da proposta, nos termos 
do § 5º do art. 28-A. Por consectário, permite o mesmo artigo a ‘recusa’ da homologação: 

§ 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou 
quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo. 

§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da 
necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. 

Por essas disposições, fica claro que a legalidade e a não arbitrariedade do ANPP será objeto de análise 
judicial. Claro que o Ministério Público pode não concordar com isso; nesse caso, qual o caminho apontado 
em lei? Impugnação recursal, mediante recurso em sentido estrito. 

DICA 68 - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM FACE DE DECISÃO DOS 
JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS 

Essa hipótese de cabimento diz respeito ao próprio veredicto dos jurados, de maneira que sua análise deve 
ser criteriosa e cautelosa, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 
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Entende-se que a decisão dos jurados apta a ser apelada com base nessa alínea deve ser teratológica, 
absurda, disparate. 

Desta forma, pode-se citar o exemplo de o Conselho de Sentença entender pela condenação do acusado 
quando absolutamente todas as provas carreadas no processo indicarem a sua absolvição. Nesse caso, a 
decisão dos jurados não encontraria qualquer respaldo probatório que lhe outorgue o mínimo de 
fundamentação, podendo ser impugnada via apelação. 

De qualquer forma, fique atento às disposições do art. 593, § 3º do CPP: 

§ 3º Se a apelação se fundar no nº III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que 
a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para 
sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. 

Do referido dispositivo pode-se tirar duas conclusões: 

• o juízo ad quem não dispõe de qualquer liberdade para alterar a decisão dos jurados em um ou outro 
sentido. Em se reconhecendo que essa decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, deverá o 
órgão de instância superior cassar o julgamento, determinando a realização de nova sessão plenária, sob 
pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c” da CF); 

• admite-se a interposição de apelação, com esse fundamento, apenas uma vez. 

Por exemplo: o acusado é, no primeiro julgamento, absolvido mediante acolhimento da tese de 
legítima defesa. Se em apelação do Ministério Público o Tribunal de Justiça anular este 
julgamento sob o fundamento de manifesta contrariedade à prova dos autos, não é possível nova 
apelação por este motivo, ainda que a absolvição do acusado se dê pelo acatamento de outra 
tese de defesa, tal como a negativa de autoria (Távora, 2017). 

DICA 69 - HABEAS CORPUS: INDEFERIMENTO DE LIMINAR E NOVA 
IMPETRAÇÃO 

Inicialmente, cumpre esclarecer que compete ao relator das turmas ou câmaras conceder ou negar a medida 
liminar. Nesse contexto, indaga-se: caso ele indefira o pedido liminar, caberá novo habeas corpus contra essa 
decisão? 

Em regra, não será possível, de modo a se evitar supressão de instância. 

Nesse sentido é a súmula 691 do STF: 

Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão 
do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
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No entanto, BRASILEIRO defende que essa regra não é absoluta e que poderá ser mitigada no caso de 
“flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder”. Nesse caso, caberá novo writ a tribunal 
imediatamente superior. Além disso, há quem entenda ser possível (quando existir previsão no regimento 
interno do tribunal) a interposição de agravo regimental contra a denegação da liminar (Lima, 2018). 

Prevalece nos tribunais o entendimento de que não cabe agravo regimental contra negatória de liminar em 
habeas corpus2. 

DICA 70 - HABEAS CORPUS: EFEITO EXTENSIVO DA ORDEM 

Dispõe o artigo 580 do Código de Processo Penal: 

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto 
por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, 
aproveitará aos outros. 

Lendo o disposto, ‘fica’ a pergunta: É possível aplicar as disposições do artigo 580 do CPP no habeas corpus❓ 

Já sabemos que habeas corpus não é recurso, mas ação autônoma impugnativa. Contudo, embora o artigo 
fale em “recurso interposto por um dos réus”, há uníssono entendimento doutrinário e jurisprudencial no 
sentido de que é plenamente possível a aplicação; ou seja, o efeito extensivo dos recursos se estende à 
concessão da ordem no HC. 

Caso o próprio Tribunal não se manifeste no sentido de estender o resultado favorável aos demais coautores 
ou partícipes, caberão embargos de declaração: 

Verificando a possibilidade de incidência do efeito extensivo, incumbe ao próprio Tribunal que 
apreciar o habeas corpus manifestar-se no sentido de estender o resultado favorável dele 
oriundo aos demais coautores e partícipes. Caso não o faça, é possível a oposição de embargos 
de declaração visando provocar o pronunciamento do juízo ad quem acerca do efeito extensivo. 
Diante da inércia do Tribunal, ou na hipótese de negativa de extensão do efeito benéfico da 
impugnação do coautor, a solução será a impetração de habeas corpus ao Tribunal 
imediatamente superior (Lima, 2018). 

 

 

2 STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 143.966/SP, Rel. Min. Haroldo Rodrigues- Desembargador convocado do 

TJ/CE, 03/09/2009, DJe 21/09/2009. 
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DICA 71 - VEDAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL PRO SOCIETATE E 
PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM 

A Convenção Interamericana de Direitos Humanos garante, no seu art. 8°, que o acusado absolvido com 
decisão transitada em julgado não pode ser submetido a novo julgamento pelos mesmos fatos. Por conta 
disso, não se admite a revisão criminal pro societate e por decorrência lógica só pode ser ajuizada para 
beneficiar o réu (Dezem, 2018). 

Um dos fundamentos que impedem a revisão criminal pro societate possui natureza política; isto é, 
considera-se inviável novo julgamento se o acusado já foi submetido ao devido processo legal e o Ministério 
Público não comprovou sua culpabilidade (Lima, 2018). 

Se o réu foi absolvido por sentença transitada em julgado, não há mais o que fazer em relação aos fatos, 
ainda que mal apreciados, por força do princípio da vedação da revisão criminal pro societate (Pacelli, 2018). 

Para BRASILEIRO, outro fundamento para vedação da revisão criminal pro societate é o princípio do ne bis in 
idem, que garante que ninguém seja processado duas vezes pelo mesmo fato: 

Entre nós, a revisão criminal pro societate também encontra óbice em virtude da adoção do 
princípio do ne bis in idem processual. Por força desse princípio, previsto expressamente na 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Dec. 678/92. art. 8°, § 4°), ninguém pode ser 
processado duas vezes pela mesma imputação: entende-se que duas ações penais são idênticas 
quando figura no polo passivo o mesmo acusado e quando o fato delituoso atribuído ao agente 
em ambos os processos criminais for idêntico. Supondo-se, assim que determinado individuo 
tenha sido absolvido em um processo criminal pela prática de furto em virtude da ausência de 
provas, operando-se o trânsito em julgado dessa decisão, não será possível o oferecimento de 
nova denúncia (ou queixa) em relação à mesma imputação, mesmo que surjam, posteriormente, 
provas cabais de seu envolvimento no fato delituoso. Não havendo, no ordenamento jurídico 
brasileiro, revisão criminal pro societate, impõe-se acatar a autoridade da coisa julgada material, 
ainda que a decisão tenha sido proferida por juízo absolutamente incompetente, para garantir-
se a segurança e a estabilidade que o ordenamento jurídico demanda. [...] 

DICA 72 - NULIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL 

Regra geral, eventuais vícios que ocorram no inquérito policial não vão atingir ou contaminar a respectiva 
ação penal. Como sabemos, inquérito não é processo, traduzindo-se em mera peça informativa que não se 
submete ao contraditório e ampla defesa. 

[...] "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que eventuais 
máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza 
meramente informativa do inquérito policial". (AgRg no AREsp 898.264/SP, Rel. Ministro JORGE 
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). [...] (AgInt no AREsp 
1277345/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
14/08/2018, DJe 28/08/2018). 
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O que eventualmente podemos ter é vícios em determinadas ‘provas’ produzidas no inquérito policial que 
vão implicar na sua invalidade e consequente não utilização no respectivo processo penal. 

DICA 73 - PROGRESSÃO DE REGIME: REQUISITOS OBJETIVOS E 
SUBJETIVOS 

São 2 requisitos para a promoção carcerária: objetivo (tempo) e subjetivo (mérito). A ausência de qualquer 
dele inibe a progressão de regime. Vale dizer, deverá estar presente as duas condicionantes: tempo e mérito. 

a) Requisito objetivo: Diz respeito a um determinado de tempo de pena cumprida. Para os crimes praticados 
antes da Lei nº 13.964/19, segue a antiga redação dada ao art. 112 da LEP, para prestigiar o princípio da 
irretroatividade da norma penal mais gravosa (art. 5º, XL, da Constituição Federal), ou seja, aos delitos 
comuns, o art. 112 da LEP exigia o cumprimento de 1/6 da pena no regime em que se encontrar. Já para os 
crimes hediondos ou equiparados, o art. 2º, §2º, da Lei nº 8072/90 exigia do condenado o cumprimento de 
2/5 (dois quintos) da pena, se primário, ou 3/5 (três quintos), caso seja reincidente. 

b) Requisito subjetivo: refere-se ao mérito para a progressão. Esse requisito é comprovado por atestado de 
boa conduta carcerária firmado pelo diretor do estabelecimento prisional em que se encontrar, respeitadas 
as normas que vedam a progressão de regime. 

Além desses requisitos, o condenado para ser promovido ao regime aberto também deverá atender os 
requisitos do art. 114 do CP: a) deverá estar trabalhando ou demonstrar a possibilidade de trabalhar 
imediatamente; b) apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, 
fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime. 
OBS: Em razão de condições humanitárias, o art. 117 da LEP dispensa essas obrigações das seguintes pessoas: 
condenado maior de 70 anos; condenado acometido de doença grave; condenada gestante e condenada 
com filho menor ou deficiente físico ou mental. 

A LEP ainda estabelece condições para o apenado que cumpre pena em regime aberto. São condições gerais 
e obrigatórias descritas no art. 115 da LEP: a) permanecer no local que for designado, durante o repouso e 
nos dias de folga; b) sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados; c) não se ausentar da cidade onde 
reside, sem autorização judicial; d) comparecer a juízo, para informar e justificar as suas atividades. 

Além dessas condições gerais e obrigatórias, o juiz ainda pode estabelecer condições facultativas 
(especificas) para os apenados em regime aberto, que deveram estar em perfeita sintonia com sua natureza 
e finalidade. Essas condições podem ser modificadas, conforme as peculiaridades do caso concreto, de ofício 
pelo magistrado, a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado. 

DICA 74 - PRESSUPOSTOS PARA O SURSIS 

E quais são os pressupostos para o sursis? Estão descritos no art. 77 do Código Penal. Vejamos. 

A) Pena privativa de liberdade igual ou inferior a 2 anos (para o sursis etário/humanitário, esse patamar é 
elevado para 4 anos). OBS: Em caso de concurso de crimes (concurso material, formal e crime continuado) é 
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possível a concessão do sursis desde que a soma das penas não ultrapasse o referido limite. OBS 2: De acordo 
com o art. 16 da Lei nº 9605/988, o sursis pode ser aplicado nas condenações iguais ou inferiores a três anos. 

B) Condenado não reincidente em crime doloso. No caso de a condenação anterior por crime doloso ter sido 
imposta no estrangeiro, não há necessidade de homologação da sentença estrangeira para que surta efeito. 
Aqui há necessidade de fazer a ressalva do art. 77, §1º, do CP: “A condenação anterior a pena de multa não 
impede a concessão do benefício. 

C) Circunstâncias judiciais favoráveis: culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do 
agente, bem como os motivos e as circunstâncias. 

D) Não seja indicada ou cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos: Tendo 
em vista que a referida substituição pode ocorrer no caso de crimes cuja pena não ultrapasse 4 anos, a 
aplicabilidade do sursis restou bastante mitigada na prática. 

Durante o sursis, suspende-se a execução da pena privativa de liberdade e o condenado se submete ao 
cumprimento de determinadas condições (legais e judiciais). O período de prova consiste no lapso temporal 
em que o condenado tem a execução da pena privativa de liberdade suspensa, tendo como seu termo inicial 
a audiência admonitória. Esse período de prova varia. Vejamos: 

a) Sursis simples e especial: período de prova pode perdurar de 2 a 4 anos. 

b) Sursis etário/humanitário: período de prova pode perdurar de 4 a 6 anos. 

c) Sursis na contravenção penal: período de prova pode perdurar de 1 a 3 anos. 

Questão interessante: É cabível a concessão de sursis nos crimes hediondos? 

A Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8072/90) não veda a concessão de sursis aos crimes hediondos. Assim, 
preenchidos os requisitos legais do art. 77 do Código Penal, é possível ao condenado por crimes dessa espécie 
gozar do sursis. Vejamos a jurisprudência do STF sobre o assunto. 

DICA 75 - STJ: EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS 
DE DIREITO 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CRIME DE 
CONTRABANDO. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. 
IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 

I - A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma do 
col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em 
substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, 
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar 
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
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II - A jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal, bem como deste Tribunal Superior, já 
possui entendimento de que, no caso das penas restritivas de direitos, não cabe a execução 
provisória antes do trânsito em julgado da condenação, nos termos do art. 147 da Lei de 
Execução Penal (HC n. 88.741/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 4/8/2006; HC n. 
89.435/PR, Segunda Turma, Rel. Min.Celso de Mello, DJe de 22/3/2013). 

III - Não obstante isso, como amplamente noticiado, o entendimento acerca da execução 
provisória da pena foi modificado pela col.Suprema Corte em 7/11/2019, no julgamento do 
mérito das ADCs n. 43, 44 e 54/STF, ocasião na qual, por maioria de votos, o Plenário do Supremo 
Tribunal Federal alterou o entendimento jurisprudencial e concluiu que a prisão para execução 
da pena somente é possível após o trânsito em julgado da ação penal, ou seja, com o 
esgotamento de todos os recursos cabíveis. 

Portanto, conclui-se que, atualmente, o início do cumprimento de ambas as modalidades de 
pena, privativa de liberdade ou restritiva de direitos, somente poderá ocorrer após o trânsito em 
julgado da ação penal. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício. (HC 
539.568/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO 
DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019). 

LEGISLAÇÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL EXTRAVAGANTE 

DICA 1 - CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO 
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL 

A competência criminal do Juizado Especial é fixada com base em dois critérios concomitantes: 

1. Infração penal de menor potencial ofensivo. 
2. Inexistência de circunstância que desloque a competência para o juízo comum. 

 

Vamos exemplificar: 

O delito de desacato (art. 331 do CP) é um crime de menor potencial ofensivo, já que a pena máxima não é 
superior a dois anos. Esse delito será processado no JECRIM? Sim, salvo se existir uma causa que desloque 
a competência para o juízo comum, como: a) conexão e continência (art. 60, parágrafo único, da lei 
9.099/95); b) complexidade da causa (art. 77, §2º, da lei 9.0999/95); c) se o autor estiver em local incerto e 
não sabido, sendo impossível a sua citação pessoal. 
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Nesses três casos mencionados, mesmo o delito sendo de menor potencial ofensivo, os autos serão 
endereçados à Justiça Comum. 

No primeiro caso citado, quando houve conexão e continência entre um delito de menor potencial ofensivo 
e outro delito mais grave, haverá reunião de processos perante o Juízo com força atrativa (juízo comum ou 
Tribunal do Júri). Nessa situação, os institutos despenalizadores poderão ser propostos, se atendidos os 
requisitos legais. 

Em regra, a complexidade da causa estará presente em duas causas: a) pluralidade de acusados; b) 
necessidade de perícias de maior complexidade. 

Já a questão da impossibilidade de citação pessoal atende o espírito da lei 9.099/95, que não admite a citação 
por edital. Assim, não sendo encontrado o acusado para ser citado pessoalmente, os autos serão 
encaminhados ao juízo comum para adoção do rito sumário, segundo determina o artigo 538 do CPP. 

Por fim, nos termos do artigo 63 da lei 9099/95, a competência do juizado será determinada pelo lugar em 
que foi praticada a infração penal (ratione loci).  

DICA 2 - JECRIM E LEI MARIA DA PENHA 

Aos crimes e contravenções penais praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 
independentemente da pena prevista, não se aplica a lei 9.099/95. 

 

ATENÇÃO

Súmula 589 do STJ: É INAPLICÁVEL o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções
penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.

Súmula 588 do STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência
ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.

Súmula 536 do STJ: A suspensão condicional do processo e a transação penal NÃO se aplicam
na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.

É inaplicável a Lei n. 9.099/1995 às condutas delituosas praticadas em âmbito doméstico ou
familiar, inclusive as contravenções (AgRg no REsp 1795888/DF, DJe 12/12/2019)
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DICA 3 - TRANSAÇÃO PENAL 

É um acordo penal estabelecido entre o titular da ação penal e o autor do fato, que concorda em cumprir 
imediatamente uma pena não privativa de liberdade (multa ou pena restritiva de direito), tendo como 
contrapartida a não deflagração da ação penal. O autor do fato deve estar acompanhado de um advogado 
ou defensor público para realizar a transação penal. 

A transação penal é um exemplo de mitigação ao princípio da obrigatoriedade da ação penal. 

São pressupostos para reconhecimento do instituto: a) infração penal de menor potencial ofensivo; b) não 
ser caso de arquivamento o termo circunstanciado; c) não ter sido o autor da infração penal condenado, pela 
prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva (sentença irrecorrível); d) não tiver 
sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de 05 (cinco anos), pela transação penal; e) antecedentes, 
conduta social, personalidade do agente, bem como os motivos e circunstancias do delito favoráveis ao 
agente; f) aceitação da proposta por parte do autor da infração de menor potencial ofensivo e de seu 
advogado ou defensor público. 

Lembrar do teor da Súmula Vinculante 35 e do recurso cabível da sentença que homologa a transação penal 
(apelação - 10 dias) 

SV 35: A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa 
julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se 
ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia 
ou requisição de inquérito policial 

DICA 4 - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO 

A suspensão condicional do processo, também conhecida como sursis processual, é um instituto 
despenalizador previsto no art. 89 da lei 9.099/95, que autoriza a suspensão do processo por um período de 
prova, que pode variar de 2 a 4 anos, mediante o cumprimento de certas condições. 

Muito embora previsto na Lei dos Juizados, o instituto não se restringe aos crimes de menor potencial 
ofensivo e nem aos Juizados Especiais Criminais, porquanto o legislador fez questão de explicitar que a sua 
aplicação se dará aos delitos abrangidos ou não por essa lei.  

São requisitos para a concessão: a) pena mínima igual ou inferior a 1 ano; b) acusado não estar sendo 
processado ou não ter sido condenado por outro crime; c) presença dos demais requisitos que autorizam a 
suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).  
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DICA 5 - JECRIM E O PROCEDIMENTO CABÍVEL PARA O USUÁRIO 
DE DROGAS 

O crime do art. 28 da Lei de Drogas é infração de menor potencial ofensivo. Em razão disso, o § 1º do art. 48 
da Lei nº 11.343/2006 determina que se aplica o rito dos juizados especiais, com algumas peculiaridades 
previstas nos §§ 2º a 5º do mesmo artigo. 

O citado artigo ainda diz que não haverá prisão em flagrante, devendo o autor do fato que foi encontrado 
com a droga ser encaminhado imediatamente ao juízo competente. 

Diante dessa previsão, questionou-se a constitucionalidade de tal dispositivo e a possibilidade de o juiz lavrar 
o termo circunstanciado e requisitar as perícias necessárias. O STF, pelo plenário, na ADI 3807, decidiu que: 

 

O STF, interpretando os §§2ºe 3º do art. 48 da Lei nº 11.343/2006, afirmou que o autor do crime 

previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 deve ser encaminhado imediatamente ao juiz e o 
próprio magistrado irá lavrar o termo circunstanciado e requisitar os exames e perícias 
necessários. 

Não há qualquer inconstitucionalidade nessa previsão. Isso porque a lavratura de termo 
circunstanciado e a requisição de exames e perícias não são atividades de investigação. 

Considerando-se que o termo circunstanciado não é procedimento investigativo, mas sim uma 
mera peça informativa com descrição detalhada do fato e as declarações do condutor do 
flagrante e do autor do fato, deve-se reconhecer que a possibilidade de sua lavratura pela 

autoridade judicial (magistrado) não ofende os §§1º e 4º do art. 144 da Constituição, nem 
interfere na imparcialidade do julgador. 

As normas dos §§2º e 3º do art. 48 da Lei nº 11.343/2006 foram editadas em benefício do usuário 
de drogas, visando afastá-lo do ambiente policial, quando possível, e evitar que seja 
indevidamente detido pela autoridade policial. 

STF. Plenário. ADI 3807, Rel. Cármen Lúcia, julgado em 29/06/2020 

Na falta do juiz competente, o indivíduo deverá ser levado para a autoridade policial que irá: a) lavrar um 
termo circunstanciado de ocorrência (TCO); b) requisitar os exames e perícias necessárias (inclusive exame 
de corpo de delito); c) colher do autor do fato o compromisso (assinatura) de que ele irá comparecer à 
audiência judicial quando esta for designada.  
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DICA 6 - REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO I 

O RDD é a forma mais grave de SANÇÃO DISCIPLINAR, devendo ser utilizada como ultima ratio, restringindo, 
como nenhuma outra, a já limitada liberdade de locomoção do preso e alguns dos seus direitos. 

O RDD não é regime de cumprimento de pena (fechado, aberto, semiaberto) e está previsto no artigo 52 da 
Lei 7.210/84 (LEP) 

Quais são suas CARACTERÍSTICAS? 

I. Duração máxima de até 2 (dois) anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de 
mesma espécie; 

II. Recolhimento em cela individual; 
III. Visitas quinzenais, de 2 (duas) pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para 

impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, 
autorizado judicialmente, com duração de 2 (duas) horas; 

IV. Direito do preso à saída da cela por 2 (duas) horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 
(quatro) presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso; 

V. Entrevistas SEMPRE monitoradas, EXCETO aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para 
impedir o contato físico e a passagem de objetos, SALVO expressa autorização judicial em contrário; 

VI. Fiscalização do conteúdo da correspondência; 
VII. Participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a 

participação do defensor no mesmo ambiente do preso. 

 

A visita acima mencionada será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e, com autorização judicial, 
fiscalizada por agente penitenciário. 

Além disso, após os primeiros 6 (seis) meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que NÃO receber 
visita poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado, com uma pessoa da 
família, 2 (duas) vezes por mês e por 10 (dez) minutos. 

DICA 7 - REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO II 

E quais são suas HIPÓTESES DE CABIMENTO? 

A. Prática de fato previsto como crime doloso que ocasione subversão da ordem e disciplina internas; 
B. Presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que: 
✓ apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade; 
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✓ sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em 
organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, INDEPENDENTEMENTE DA PRÁTICA 
DE FALTA GRAVE. 

É imperioso destacar, ainda, que existindo indícios de que o preso exerça liderança em organização 
criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 (dois) ou mais 
Estados da Federação, o regime disciplinar diferenciado será OBRIGATORIAMENTE cumprido em 
ESTABELECIMENTO PRISIONAL FEDERAL. 

O RDD pode ser PRORROGADO? 

SIM! O RDD poderá ser prorrogado sucessivamente, por períodos de 1 (um) ano, existindo indícios de que 
o preso:  

A. Continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem 
ou da sociedade; 

B. Mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, 
considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a 
operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do 
tratamento penitenciário. 

DICA 8 - NOVA PROGRESSÃO DE REGIME I 

De acordo com o artigo 112, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a 
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao 
menos: 

 

PORCENTAGEM CAUSA 

16% 
se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido SEM violência à pessoa ou grave 
ameaça 

20% 
se o apenado for reincidente em crime cometido SEM violência à pessoa ou grave 
ameaça 

25% 
se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido COM violência à pessoa ou 
grave ameaça 
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30% 
se o apenado for reincidente em crime cometido COM violência à pessoa ou grave 
ameaça 

40% 
se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for 
primário 

50% 

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se 
for primário, vedado o livramento condicional; 

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa 
estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; 

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. 

60% se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado 

70% 
se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, 
vedado o livramento condicional 

Em todos os casos acima, a progressão SOMENTE será possível se o apenado ostentar boa conduta 
carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. 

DICA 9 - NOVA PROGRESSÃO DE REGIME II 

No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os 
requisitos para progressão de regime são, CUMULATIVAMENTE: 

I. não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; 
II. não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; 

III. ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 
IV. ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; 
V. não ter integrado organização criminosa. 

Por fim, é importante mencionar que o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de 
liberdade INTERROMPE o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso 
em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. 

DICA 10 - SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES HEDIONDOS 

Há três sistemas para apontar o crime como hediondo: 

1) Sistema Legal: de acordo com esse sistema, a missão de catalogar determinado crime como hediondo 
é exclusiva do legislador. De tal sorte, é crime hediondo aquele definido como tal pela lei. O legislador 
quando etiqueta determinado crime como hediondo, o faz levando em conta a gravidade abstrata do 
delito. Por esse sistema, o rol dos crimes hediondos é taxativo (numerus clausus), não admitindo 
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qualquer ampliação divergente do texto legal. A vantagem é a segurança jurídica e a desvantagem é 
a impossibilidade do magistrado avaliar, no caso concreto, as peculiaridades do crime.  

2) Sistema Judicial: a aferição de determinado crime como hediondo é feita pelo magistrado à luz do 
caso concreto. Assim, ao julgador é conferida o papel de etiquetar determinada conduta criminosa 
como hedionda, com base na gravidade concreta do comportamento ilícito. Esse sistema sofre 
severas críticas, porquanto pode causar enorme insegurança jurídica ao alargar demasiadamente o 
poder discricionário do juiz.  

3) Sistema Misto: é uma mesclagem dos outros sistemas mencionados. O diploma legal oferece um rol 
exemplificativo (numerus apertus) dos crimes hediondos, podendo o magistrado reconhecer outros 
delitos não descritos nessa relação apresentada pelo legislador, desde que atendido um conceito 
genérico exposto na lei. Da mesma forma que o sistema judicial, a crítica está fundamentada na 
insegurança jurídica, ainda que de menor impacto.  

O Brasil adotou o sistema legal. A lei n. 8.072/90 apresenta um rol taxativo dos crimes hediondos, muito 
embora não apresente um conceito legal do que seria um crime hediondo. Dessa forma, a infração penal 
que não conste no seleto grupo do art. 1º da lei 8.072/90 não será considerada hedionda, ainda que o 
magistrado entenda como extremamente graves as circunstâncias fáticas do caso concreto.  

DICA 11 - DOS CRIMES HEDIONDOS EM ESPÉCIE E O PACOTE 
ANTICRIME 

Nos termos do artigo 1º, são considerados hediondos os crimes arrolados nos incisos I a IX e parágrafo único, 
tentados ou consumados. 

Importante aqui destacar os mais recentes crimes incluídos pelo Pacote Anticrime no seleto rol dos crimes 
hediondos. São eles: 

Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:       

(...) 

IX - furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum 
(art. 155, §4ºA).  

Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados:  

I - o crime de genocídio, previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956;   

II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei n

º 10.826, de 22 de dezembro de 2003;      

III - o crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto no art. 17 da Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003;       
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IV - o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, previsto no art. 18 
da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;    

V - o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou 
equiparado. 

Atenção para os destaques acima, pois eles que serão cobrados na sua prova! 

DICA 12 - CRIMES EQUIPARADOS A HEDIONDOS 

O tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo, embora não estejam previstos no rol do art. 1º são crimes 
equiparados a hediondos. Ou seja, não são crimes hediondos, mas irão receber o mesmo tratamento 
dispensado aos crimes hediondos. 

 

Segundo as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime, NÃO se considera hediondo ou equiparado, para 
os fins de progressão de regime, o crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06). 

Os crimes hediondos e equiparados são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. 

DICA 13 - REGIME INICIAL DE PENA NO CASO DO CRIME DE 
TORTURA 

No julgamento do HC 111.840/ES, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a 
inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei nº 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 
11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por 
crimes hediondos e equiparados, incluído aqui o crime de tortura. 

Dessa forma, não é obrigatório que o condenado por crime de tortura inicie o cumprimento da pena no 
regime prisional fechado. 

Não obstante, existe um julgado da 1ª Turma do STF (HC 123316/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 
9/6/2015) afirmando que o regime inicial no caso de tortura deveria ser obrigatoriamente o fechado. Nesse 
caso, a doutrina sustenta que a referida decisão aparente ser uma tese pessoal do Min. Marco Aurélio, já 

não há fundamento que justifique o §1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90 (que obriga o regime inicial fechado 
para crimes hediondos) ter sido declarado inconstitucional e § 7º do art. 1º da Lei nº 9.455/97 (que prevê 
regra semelhante para um crime equiparado a hediondo) não o ser. No caso da prova, atente-se para o 
enunciado. 
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Por fim, a redação da SV 36, constantemente cobrada em provas: 

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou 

equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2ºda Lei 8.072, de 25 
de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos 
objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, 
a realização de exame criminológico. 

 DICA 14 - COMPETÊNCIA E OS CRIMES TRIBUTÁRIOS 

A competência para processar e julgar os crimes tributários está intimamente ligada à competência tributária 
(competência para instituir e majorar tributos). Vale dizer, se o tributo sonegado for da competência da 
União, o crime será julgado na Justiça Federal. Exemplo: Imposto de renda, contribuição previdenciária do 
INSS. De outro giro, se o tributo sonegado for da competência dos Estados (ex: IPVA) ou dos municípios (ex: 
ISS), a competência para julgar será dos Estados. 

Nesse caso, pergunto: qual é o órgão jurisdicional competente para processar e julgar a conduta envolvendo 
o emplacamento de veículos em Estado diverso daquele em que o adquirente reside, com o escopo de se 
obter a redução do valor da alíquota do IPVA (tributo estadual)? A competência será do Estado onde o carro 
foi emplacado ou do Estado lesado com o não recolhimento de IPVA? 

A competência territorial (ratione loci) será do lugar onde houve a consumação do delito, segundo determina 
o art. 70 do CPP (A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou 
no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução). De acordo com os Tribunais 
Superiores, o local da consumação nos crimes materiais contra a ordem tributária é do local onde se deu 
a constituição definitiva do crédito tributário. Assim, no caso acima, a competência territorial será da 
Justiça do Estado que foi lesado com o não recolhimento do IPVA (local da constituição definitiva do crédito 
tributário). Ver o CC 144/872/RJ, STJ. 

DICA 15 - DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 3º, II, DA LEI 8.137/90 

Exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da 
função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar 
promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou 
cobrá-los parcialmente. Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. 

É crime próprio, pois o tipo penal exige uma qualidade especial do tipo penal. No caso, o agente deve ser 
funcionário público da Administração Fazendária. Observe que haverá o delito em estudo se o funcionário 
público estiver de férias ou em licença. O STF entendeu que o agente para figurar como sujeito ativo NÃO 
necessita ter atribuição específica para lançar o tributo. 
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O tipo penal do art. 3º, II, da Lei 8.137/90 descreve crime de mão própria praticado por 
funcionário público, mas não exige que o servidor tenha a atribuição específica de lançamento 
tributário. Subsunção da conduta ao tipo penal imputado. RHC 108822, Relator: Min. GILMAR 
MENDES, Segunda Turma, julgado em 19/02/2013) 

Percebam o fim específico “para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los 
parcialmente”. Essa finalidade que diferencia o citado crime dos crimes de corrupção ativa e concussão. 
Em questões objetivas, portanto, atente-se para o enunciado da questão. 

DICA 16 - CAUSAS DE AUMENTO DE PENA E A LEI 8.137/90 

A primeira observação a ser feita diz respeito a natureza jurídica do aumento da pena descrito no art. 12 da 
Lei 8.137/90. 

As agravantes não têm o seu quantum estabelecido em lei, enquanto as majorantes têm o seu percentual 
estabelecido em lei, podendo ser uma fração fixa ou variável. Em razão disso, embora o legislador tenha 
empregado o termo agravar, cuida-se, na verdade, de causa de aumento de pena, aplicável na terceira 
fase do cálculo trifásico da pena. 

Importante destacar, nesse ponto, que as causas de aumento de pena NÃO se aplicam aos crimes previstos 
no artigo 3º da lei 8.137/90, ante a omissão do legislador.  

Art. 3º Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal (Título XI, Capítulo I): 

I - extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento, de que tenha a guarda em razão 
da função; sonegá-lo, ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando pagamento indevido ou 
inexato de tributo ou contribuição social; 

II - exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da 
função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar 
promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou 
cobrá-los parcialmente. Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. 

III - patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, 
valendo-se da qualidade de funcionário público. Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e 
multa. (...) 
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Art. 12. São circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um terço) até a metade as penas previstas 
nos arts. 1º, 2º e 4º a 7º: 

I - ocasionar grave dano à coletividade; 

II - ser o crime cometido por servidor público no exercício de suas funções; 

III - ser o crime praticado em relação à prestação de serviços ou ao comércio de bens essenciais 
à vida ou à saúde. 

DICA 17 - PRISÃO TEMPORÁRIA - CABIMENTO E LEGITIMIDADE 

A prisão temporária foi criada pela lei nº 7960/1989, com a grande finalidade de garantir eficácia das 
investigações criminais de infrações penais graves descritas expressamente em lei. Como se vê, esse tipo de 
prisão provisória, com prazo de duração previamente estabelecido, é cabível somente em sede de inquérito 
policial ou investigação preliminar similar e NUNCA no curso do processo judicial. 

O tema prisão temporária está sujeito à cláusula de reserva de jurisdição. Logo, apenas a autoridade 
judiciária pode autorizar tal medida. Para tanto é necessário que exista representação formulada pela 
autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, nos exatos termos do art. 2º, caput, da Lei 
7960/89. Significa dizer que a prisão temporária NÃO PODE SER DECRETADA DE OFÍCIO PELO 
MAGISTRADO, notadamente por estarmos diante de uma medida cautelar incidente tão somente na fase 
investigativa. 

O ofendido não foi contemplado na lei 7960/89 como legitimado para tanto. Assim, em crime de ação penal 
de iniciativa privada, caberá ao Delegado de Polícia requerer tal medida na fase investigativa. A Lei da Prisão 
Temporária também é omissa quanto ao assistente de acusação. 

DICA 18 - PRESSUPOSTOS DA PRISÃO TEMPORÁRIA 

Por ser uma medida cautelar de cunho pessoal, a prisão temporária necessita da presença de dois 
componentes, quais sejam, fumus comissi delicti e periculum libertatis. O fumus comissi delicti está 
consubstanciado na plausibilidade do direito de punir, ou seja, quando há a existência de indícios suficientes 
de autoria e prova da materialidade delitiva. Já o periculum libertatis representa o perigo concreto gerado 
pela liberdade do suspeito a ponto de interferir na investigação criminal, no processo criminal, na efetividade 
do direito penal ou na segurança do meio social. Lembre-se ainda que essa medida deve atender o juízo de 
proporcionalidade consagrado no art. 282 do Código de Processo Penal. 

Quanto aos requisitos, há enorme divergência doutrinária acerca dos requisitos necessários para a 
decretação da prisão temporária. Vamos citar os principais posicionamentos doutrinários acerca do tema: 

1ª Corrente Os requisitos para a decretação da prisão temporária são o inciso III (fumus commissi delicti 
- indícios de participação nas infrações descritas na lei 7960/89) e uma das hipóteses dos 
incisos I ou II (periculum libertatis), ou seja, imprescindibilidade para as investigações ou o 
indiciado não ter residência fixa ou não fornecer elementos para a sua identificação. Em 
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resumo, a prisão temporária exige o inciso III + o inciso I ou o inciso II. Essa é a posição 
majoritária da doutrina. É a posição do professor Guilherme de Souza Nucci. 

2ª Corrente A prisão temporária exige necessariamente a presença dos incisos I e III, ou seja, essa 
constrição cautelar deve ser imprescindível para a investigação, bem como estar presente 
indícios da prática de um dos crimes descritos na Lei 7960/89. Para essa corrente 
doutrinária o inciso II teria caráter meramente complementar, não sendo obrigatória a sua 
caracterização para a decretação da prisão temporária. É a posição dos professores Luiz 
Flávio Gomes e Marcellus Polastri Lima. 

3ª Corrente Por não existir qualquer restrição no texto legal, basta a presença de qualquer um dos 
incisos para a decretação da temporária. É a lição do professor Julio Fabbrini Mirabete. 

4ª Corrente É indispensável a presença dos três incisos para a decretação da prisão temporária. Está foi 
a posição inicial do professor Antônio Scarance Fernandes. 

5ª Corrente A prisão temporária somente poderia ser decretada diante de fatos que autorizariam a 
imposição da custódia preventiva. Vale dizer, aos requisitos cumulativos da Lei 7960/89 
devem ser acrescentados os pressupostos que legitimam a prisão preventiva. O professor 
Vicente Greco Filho defende esse posicionamento. 

DICA 19 - PROCEDIMENTO DA PRISÃO TEMPORÁRIA 

A prisão temporária somente pode ser decretada pelo magistrado, que será precedida de representação da 
autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Para preservar o sistema acusatório e a 
imparcialidade, a autoridade judiciária não poderá de ofício decretar a prisão temporária! 

Nos casos em que a iniciativa da prisão temporária partiu da autoridade policial mediante representação, o 
Ministério Público (titular da ação penal pública) será obrigatoriamente ouvido antes da deliberação 
judicial. 

O magistrado terá o prazo de 24 horas para apreciar o pleito de prisão temporária, em decisão 
fundamentada, sendo ouvido previamente o Ministério Público nos casos em que a solicitação originária 

adveio da Polícia. Observem ainda que o art. 5º da Lei 7960/89 estabelece que todas as comarcas e seções 
judiciárias terão um plantão permanente de 24 horas do Poder Judiciário e do Ministério Público para 
apreciação dos pedidos de temporária. 

Ocorrida a prisão, a autoridade policial deve informar o preso de seus direitos constitucionais (de 
permanecer em silêncio, de assistência da família e de advogado, dentre outros). 

Durante o prazo da custódia temporária, pode o juiz, de ofício, a requerimento do MP ou defensor, 
determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial 
e submetê-lo a exame de corpo de delito. Com essa medida a lei reforça a fiscalização judicial no curso dessa 
prisão provisória e evita a prática de tortura. 

O preso temporário deve permanecer obrigatoriamente separado dos demais detentos (art. 3º da Lei 
7960/89). 
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O preso deve ser imediatamente solto com o transcurso do prazo de prisão temporária estabelecido no 
mandado de prisão temporária, exceto se for decretada a prisão preventiva ou prorrogada a prisão 
temporária. 

A liberdade do preso deve ser imediata em razão de previsão legal, sendo totalmente desnecessária a 
expedição de alvará de soltura para que o preso seja posto em liberdade. Ultrapassado o prazo legal da 
prisão temporária, a autoridade policial pode responder por crime de abuso de autoridade (art. 12, parágrafo 
único, IV, da Lei nº 13.869/19). 

Lembre-se que o mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária, 
bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão 
no cômputo do prazo de prisão temporária. 

O prazo de duração da prisão temporária é de 5 dias, prorrogável uma única vez por igual período, em caso 
de extrema e comprovada necessidade. Contudo, no caso dos crimes hediondos (art. 1º da Lei 8072/90) e 
assemelhados (tortura, tráfico de drogas e terrorismo), o prazo da prisão temporária é de 30 dias, 
prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Observe que essa prorrogação 
não é automática, devendo o pedido de sua renovação ocorrer na vigência da custódia temporária. 

DICA 20 - CRIME X CONTRAVENÇÃO PENAL 

A infração penal é gênero, da qual são espécies o crime e a contravenção penal.  

Não há uma diferença estrutural entre crime e contravenção, porquanto ambos são fatos típicos e 
antijurídicos. A diferença entre eles reside apenas quanto ao grau de gravidade da conduta. Tanto é assim 
que o jurista Nelson Hungria denomina a contravenção de “crime anão”, por ser um fato de menor gravidade 
e repercussão social.  

Há, ainda, quem denomine a contravenção penal como “delito liliputiano” ou “crime vagabundo”. 

De acordo com o art. 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, considera-se crime a infração penal que a lei 
comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a 
pena de multa; contravenção, a infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou 
de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. 

Destaco, ainda, três importantes diferenças: 

➢ Ação Penal: nos crimes, a ação penal pode ser pública incondicionada ou condicionada; na 
contravenção, a ação penal é sempre pública incondicionada. 

➢ Tentativa: embora plenamente possível no plano fático, na contravenção penal não há a previsão da 
figura tentada, diferentemente do que ocorre com os crimes. 

➢ Extraterritorialidade: os crimes praticados no exterior podem ser punidos no Brasil. Já a 
contravenção penal cometida no exterior NÃO pode ser punida no Brasil.  
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DICA 21 - A CONTRAVENÇÃO PENAL DO PORTE DE ARMA BRANCA 

O artigo 19 da Lei de Contravenções Penais pune quem traz consigo arma fora de casa ou de dependência 
desta, sem licença da autoridade. 

Diante dessa previsão, questionou-se a sua constitucionalidade, tendo o STJ manifestado da seguinte forma: 

 

A previsão do art. 19 da Lei das Contravenções Penais continua válida ainda hoje? 

Em relação à arma de fogo: NÃO. O porte ilegal de arma de fogo caracteriza, atualmente, o crime previsto 
nos arts. 14 ou 16 do Estatuto do Desarmamento. 

Em relação à branca: SIM. O art. 19 do Decreto-lei nº 3.688/41 permanece vigente quanto ao porte de 
outros artefatos letais, como as armas brancas. 

A jurisprudência do STJ é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de 
arma branca como contravenção prevista no art. 19 do DL 3.688/41, não havendo que se falar 
em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade. 

STJ. 5ª Turma. RHC 56128-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 10/03/2020. 

DICA 22 - CONTRAVENÇÃO PENAL E O (NÃO) CABIMENTO DE 
PRISÃO PREVENTIVA 

A prática de contravenção penal, no âmbito de violência doméstica, não é motivo idôneo para justificar a 
prisão preventiva do réu. 

O inciso III do art. 313 do CPP prevê que será admitida a decretação da prisão preventiva  

“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”. 

Assim, a redação do inciso III do art. 313 do CPP fala em CRIME, não abarcando, portanto, a contravenção 
penal. Logo, não há previsão legal que autorize a prisão preventiva contra o autor de uma contravenção 
penal. Decretar a prisão preventiva, nesta hipótese, representa ofensa ao princípio da legalidade estrita. 
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Nesse sentido, decidiu a 6ª Turma do STJ, no HC 437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. 
Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/06/2018. 

DICA 23 - A LEI Nº 7.716/89 E AS CONDUTAS HOMOFÓBICAS E 
TRANSFÓBICAS 

A lei 7.716/89 não se limita a incriminar preconceito de raça ou de cor, mas também aborda os delitos 
resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. 

Por outro lado, percebam que a lei NÃO tipificou como crime a discriminação ou preconceito em virtude 
de ideologia política, por motivação filosófica ou preferência esportiva. Logo, se a discriminação ocorrer 
por esses motivos, a conduta é atípica em relação aos delitos previstos na Lei 7716/89. 

E as condutas homofóbicas e transfóbicas? Estão abarcadas pela lei? De acordo com tese fixada pelo STF, 
SIM! 

 

1. Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os 
mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da 
República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão 
odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões 
de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão 

e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 
7.716, de 08.01.1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância 
que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, §2º,  I, “in fine”); 

2. A repressão penal à prática da homotransfobia NÃO alcança nem restringe ou limita o 
exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a 
cujos fiéis e ministros (sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e líderes ou 
celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros) é assegurado o direito de pregar e de 
divulgar, livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento 
e de externar suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos 
sagrados, bem assim o de ensinar segundo sua orientação doutrinária e/ou teológica, podendo 
buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, 
independentemente do espaço, público ou privado, de sua atuação individual ou coletiva, desde 
que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas 
exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão 
de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero; 
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STF. Plenário. ADO 26/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MI 4733/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgados 
em 13 /6/2019 

DICA 24 - DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 8º DA LEI 7.716/89 

Art. 8º. Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias, ou locais 
semelhantes abertos ao público (..) 

Sujeito ativo: Cuida-se de crime próprio, pois o tipo penal exige uma qualidade especial do sujeito ativo. No 
caso, o agente deve ser o administrador ou o dono do restaurante, bares, confeitarias. 

Sujeito passivo: É a pessoa que sofre a discriminação. 

Elemento objetivo: Recusar tem o sentido de não aceitar. Impedir é proibir. 

Estamos diante de um tipo penal misto alternativo (crimes de ação múltipla ou de conteúdo variado). Assim, 
se o agente praticar mais de uma conduta descrita no tipo penal, no mesmo contexto fático, em homenagem 
ao princípio da alternatividade, incorrerá num único delito. 

 

Nesse tipo penal observamos que o legislador se valeu da interpretação analógica (interpretação intra legem) 
ao empregar as expressões “ou locais semelhantes abertos ao público”, ou seja, além de restaurantes, bares 
e confeitarias, o tipo penal também abrange locais similares a esses lugares. Exemplo: Food truck. 

Consumação: O crime se aperfeiçoa com a prática do impedimento de acesso ou recusa de atendimento à 
pessoa discriminada em restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público. É delito 
formal. 

Elemento subjetivo: É o dolo. Não existe a forma culposa. 

Pena: Reclusão, de 1 ano a 3 anos. É cabível a concessão de sursis processual (art. 89 da Lei nº 9099/95), 
porquanto a pena mínima é igual ou inferior a 1 ano. 

DICA 25 - CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS I 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um órgão executivo, que tem a tarefa de realizar um 
juízo de admissibilidade das petições ou comunicações apresentadas, ao passo que a Corte Interamericana 
é um órgão jurisdicional, responsável por julgar a ação eventualmente proposta pela Comissão.  
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De acordo com o art. 44 da Convenção, qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não-
governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da Organização, pode apresentar 
à Comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta Convenção por um Estado-
parte.  

Os requisitos de admissibilidade das comunicações ou petições estão estampados no art. 46, §1º da 
Convenção, quais sejam: 

a. que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo com os 
princípios de direito internacional geralmente reconhecidos; 

b. que seja apresentada dentro do prazo de seis meses, a partir da data em que o presumido 
prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva;  

c. que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de solução 
internacional; e 

d. que, no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio 
e a assinatura da pessoa ou pessoas ou do representante legal da entidade que submeter a 
petição. 

O disposto nas alíneas a e b não se aplicarão quando: a) não existir, na legislação interna do Estado de que 
se tratar, o devido processo legal para a proteção do direito ou direitos que se alegue tenham sido violados; 
b) não se houver permitido ao presumido prejudicado em seus direitos o acesso aos recursos da jurisdição 
interna, ou houver sido ele impedido de esgotá-los; e c) houver demora injustificada na decisão sobre os 
mencionados recursos. 

DICA 26 - CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS II 

A Convenção Americana de Direitos Humanos reforça o direito à vida, mas originariamente NÃO aboliu a 
pena capital, sendo a última situação estabelecida posteriormente por meio de Protocolo Facultativo. 

Deflui da Convenção que a tutela ao direito à vida é feita desde o instante da concepção, ou seja, mereceu 
guarida desse instrumento internacional a vida humana intrauterina. É o que dispõe o art. 4º, item 1, da 
Convenção. 

Muito embora não tenha abolido a pena de morte, a Convenção preconizou uma série de limitações à 
aplicação da referida sanção no artigo 4º, itens 2-6. 

DICA 27 - ECA E A INFILTRAÇÃO DE AGENTES 

A infiltração de agentes é uma técnica especial de investigação por meio da qual um policial, escondendo 
sua real identidade, finge ser também um criminoso a fim de ingressar na organização criminosa e, com isso, 
poder coletar elementos informativos a respeito dos delitos que são praticados pelo grupo, identificando os 
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seus integrantes, sua forma de atuação, os locais onde moram e atuam, o produto dos delitos e qualquer 
outra prova que sirva para o desmantelamento da organização e para ser utilizado no processo penal. 

Principais características da infiltração policial prevista no ECA: 

➢ Prazo de 90 dias, sendo permitidas renovações, mas o prazo total da infiltração não poderá exceder 
720 dias; 

➢ Só poderá ser adotada se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. 
➢ A infiltração de agentes ocorre apenas na internet. 

DICA 28 - CONSUMIDOR 

Com exceção do delito descrito no art. 71 da Lei nº 8.078/90 (crime de dano), os demais crimes delineados 
na Lei nº 8.078/90 são crimes de perigo abstrato, ou seja, há uma presunção absoluta do perigo (juris et de 
jure), que não necessita ser demonstrado no plano concreto, eis que a lei se contenta com a mera prática da 
ação considerada criminosa. 

Chamo ainda atenção para destacar que TODOS os crimes descritos no Código de Defesa do Consumidor 
são infrações penais de menor potencial ofensivo, segundo estabelece o art. 61 da Lei nº 9.099/95. 

O crime previsto no artigo 67 pune quem fazer ou promove publicidade que sabe ou deveria saber ser 
enganosa ou abusiva. Nesse sentido, necessário diferenciar a propaganda enganosa da propaganda abusiva: 

➢ É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou 
parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o 
consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, 
preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. 

➢ É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, 
explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, 
desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma 
prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. 

DICA 29 - CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO 

O crime de fraude à licitação era previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93 (atual art. 337-F do Código Penal): 

 ART. 90 DA LEI 8.666/93 ART. 337-F DO CP 

Art. 90. 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: 

Art. 337-F. Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter 
para si ou para outrem vantagem decorrente da 
adjudicação do objeto da licitação, o caráter 
competitivo do processo licitatório: 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 



 
 
 
 
 

 

 

174 
329 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e 
multa. 

O crime de fraude à licitação é FORMAL. Isso significa que ele se consuma com a mera demonstração de que 
o caráter competitivo da licitação foi frustrado. 

NÃO é necessária a demonstração de recebimento de vantagem indevida pelo agente. 

NÃO é preciso que se comprove a ocorrência de dano ao erário. 

Nesse sentido, a Súmula 645, STJ: 

Súmula 645-STJ: O crime de fraude à licitação é formal e sua consumação prescinde da 
comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem. 

DICA 30 - DÓLAR-CABO E O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não é possível reconhecer a aplicação do princípio da 
insignificância no crime de “dólar-cabo”, já que ele visa proteger o Sistema Financeiro Nacional. 

Nos casos de evasão de divisas praticada mediante operação do tipo "dólar-cabo", não é possível 
utilizar o valor de R$ 10 mil como parâmetro para fins de aplicação do princípio da insignificância. 

STJ. 6º Turma. REsp 1535956-RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 1º/3/2016 
(Info 578). 

Tal raciocínio deve ser o mesmo para o atual parâmetro de R$20 mil, limite utilizado para reconhecimento 
da insignificância no caso dos crimes tributários.  

DICA 31 - DOS CRIMES DA LEI 8.176/91 

É possível o concurso formal entre o crime do art. 2º da Lei n. 8.176/91 (que tutela o patrimônio 
da União, proibindo a usurpação de suas matérias-primas), e o crime do art. 55 da Lei n. 9.605/98 
(que protege o meio ambiente, proibindo a extração de recursos minerais), não havendo conflito 
aparente de normas já que protegem bens jurídicos distintos (STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 
1856109/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti, julgado em 16/06/2020; STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 
1678419/SE, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 20/09/2018). 

Havia uma tese defendida pela Defensoria Pública da União que haveria crime único por um suposto conflito 
aparente de normas, devendo ser afastado o concurso formal entre esses crimes. 



 
 
 
 
 

 

 

175 
329 

No entanto, o STJ entendeu que os crimes tipificados nos arts. 2º da Lei n. 8.176/1991 e 55 da Lei n. 
9.605/1998 visam à tutela de bens jurídicos diversos.  

Enquanto este delito tem por finalidade a proteção do meio ambiente, quanto aos recursos encontrados no 
solo e no subsolo, aquele tem por objeto a preservação de bens e matérias-primas que integrem o 
patrimônio da União. 

DICA 32 - CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR 

IX - obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado 
de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos ("bola de neve", "cadeias", 
"pichardismo" e quaisquer outros equivalentes); 

O crime acima cuida da exploração fraudulenta da credulidade pública. Não há dúvidas de que a boa-fé, a 
ingenuidade e a ignorância são fatores que facilitam a concretização desse ilícito penal. São exemplos da 
prática acima citada: a) cambista; b) pirâmide; c) “bola de neve”. 

E qual a diferença do crime acima mencionado para o estelionato? 

A diferença está no número de vítimas atingidas. Se o crime atingir um número indeterminado de pessoas 
estará caracterizado o delito contra a economia popular. Por outro lado, se a vítima for pessoa identificada, 
o delito será de estelionato. A mera tentativa de obter ganhos ilícitos em detrimento de número 
indeterminado de pessoas já configura o crime de pichardismo. Dito isso, conclui-se que o recebimento da 
vantagem configura mero exaurimento do crime.  

DICA 33 - O DECRETO-LEI Nº 201/67 E A FIGURA DO FUNCIONÁRIO 
FANTASMA 

Imagine a seguinte situação hipotética: José, prefeito de um município do interior do Rio Grande do Norte, 
contrata sua irmã e seu cunhado para trabalharem na Prefeitura Municipal.  

Ocorre que, na prática, eles não trabalhavam efetivamente, apenas recebendo os salários devidos 
mensalmente. Eram os denominados “funcionários fantasmas”. 

Nesse caso, poderia o prefeito responder por desvio de verba pública, nos termos do art. 1º, I, do Decreto-
Lei nº 201/67? Segundo o STJ, NÃO! 
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O pagamento de remuneração a funcionários fantasmas não configura apropriação ou desvio de 
verba pública, previstos pelo art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. O pagamento de salário 

não configura apropriação ou desvio de verba pública, previstos pelo art. 1º, I, do Decreto-Lei n

º201/67, pois a remuneração é devida, ainda que questionável a contratação de parentes do 
Prefeito. STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 1162086-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 
05/03/2020 

DICA 34 - ESTATUTO DA OAB 

Imagine a seguinte situação hipotética: Marcos, delegado de polícia civil do estado do Rio Grande do Norte, 
viola o local de trabalho do advogado João, sem autorização judicial. 

No caso, além de eventual crime de abuso de autoridade, deve ser destacado que Marcos poderá responder 
por crime previsto no Estatuto da OAB, normalmente esquecido pelos concurseiros tal previsão legal. 

Art. 7º-B Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos incisos II, III, IV 

e V do caput do art. 7º desta Lei: (Incluído pela Lei nº 13.869. de 2019) 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 

DICA 35 - LEI 1.079/50 

Segundo o STF, há, no Brasil, uma dupla normatividade em matéria de improbidade, com objetivos distintos: 
em primeiro lugar, existe aquela específica da Lei 8.429/1992, de tipificação cerrada mas de incidência sobre 
um vasto rol de possíveis acusados, incluindo até mesmo pessoas que não tenham qualquer vínculo funcional 
com a Administração Pública (Lei 8.429/1992, art. 3º); e uma outra normatividade relacionada à exigência 
de probidade que a Constituição faz em relação aos agentes políticos, especialmente ao chefe do Poder 
Executivo e aos ministros de Estado, ao estabelecer no art. 85, inciso V, que constituem crime de 
responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a probidade da administração. No 

plano infraconstitucional essa segunda normatividade se completa com o art. 9º da Lei 1.079/1950. 

Trata-se de disciplinas normativas diversas, as quais, embora visando, ambas, à preservação do mesmo valor 
ou princípio constitucional, - isto é, a moralidade na Administração Pública - têm, porém, objetivos 
constitucionais diversos. 

Não há impedimento à coexistência entre esses dois sistemas de responsabilização dos agentes do Estado. 

DICA 36 - LEI Nº 11.343/06 E SUAS ALTERAÇÕES (LAD) 

Dispositivo legal que cuida da destruição imediata de plantações ilícitas conduzida pelo delegado de polícia 
(art. 32, caput e §3º, da Lei de Drogas), bem como da expropriação das glebas cultivadas com plantações 
ilícitas (art. 32, §4º, da Lei de Drogas). Veja-se: 
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Art. 32. As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia na forma 
do art. 50-A, que recolherá quantidade suficiente para exame pericial, de tudo lavrando auto de 
levantamento das condições encontradas, com a delimitação do local, asseguradas as medidas 
necessárias para a preservação da prova.  (...)  

§ 3º Em caso de ser utilizada a queimada para destruir a plantação, observar-se-á, além das 
cautelas necessárias à proteção ao meio ambiente, o disposto no Decreto nº 2.661, de 8 de julho 
de 1998, no que couber, dispensada a autorização prévia do órgão próprio do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - Sisnama. 

§ 4º As glebas cultivadas com plantações ilícitas serão expropriadas, conforme o disposto no art. 
243 da Constituição Federal, de acordo com a legislação em vigor. 

DICA 37 - LEI Nº 11.343/06 E SUAS ALTERAÇÕES (LAD) 

Inovação introduzida pelo Pacote Anticrime na Lei 11.343/06, referente ao agente policial disfarçado: 

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. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: (...) 

IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à 
preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou 
regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis 
de conduta criminal preexistente. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Portanto, é crime equiparado ao tráfico de drogas a venda ou a entrega de drogas, matéria-prima, insumo 
ou produto químico destinado à preparação de drogas a agente policial disfarçado. 

DICA 38 - LEI Nº 11.343/06 E SUAS ALTERAÇÕES (LAD) 

Dois dispositivos importantes da Lei de Drogas: os arts. 50 e 50-A (o último teve sua redação dada pela Lei 
nº 13.840/19). Leia com atenção: 

Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, 
comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista 
ao órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) horas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2661.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2661.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art243
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art243
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art10
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§ 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade 
do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por 
perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. 

§ 2º O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1º deste artigo não ficará impedido de 
participar da elaboração do laudo definitivo. 

§ 3º Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 (dez) dias, certificará 
a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas 
apreendidas, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo. (Incluído pela 
Lei nº 12.961, de 2014) 

§ 4º A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 
15 (quinze) dias na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária. (Incluído pela Lei 
nº 12.961, de 2014) 

§ 5º O local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição das drogas referida no § 3º , 
sendo lavrado auto circunstanciado pelo delegado de polícia, certificando-se neste a destruição 
total delas. (Incluído pela Lei nº 12.961, de 2014) 

Art. 50-A. A destruição das drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante será 
feita por incineração, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da apreensão, 
guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo. (Redação dada pela Lei nº 
13.840, de 2019) 

Repare que, na hipótese de prisão em flagrante, a incineração será obrigatoriamente precedida de 
autorização judicial, ouvido o Ministério Público, e executada pela autoridade de polícia judiciária 
competente, na presença de representante do Ministério Público e da autoridade sanitária competente. 
Contudo, essa autorização judicial prévia não se faz necessária quando se tratar de apreensão de drogas sem 
a ocorrência de prisão em flagrante!  

DICA 39 - LEI Nº 11.343/06 E SUAS ALTERAÇÕES (LAD) 

Capítulo da Lei de Drogas que dispõe sobre a apreensão, a arrecadação e a destinação de bens do acusado: 

Art. 60.  O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante 
representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da 
ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que 
os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes previstos 
nesta Lei, procedendo-se na forma dos arts. 125 e seguintes do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 - Código de Processo Penal. (...) 

Convém destacar que a apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de 
transporte e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a 
prática dos crimes definidos nesta Lei será imediatamente comunicada pela autoridade de polícia judiciária 
responsável pela investigação ao juízo competente. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12961.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12961.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12961.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12961.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12961.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13840.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13840.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art125
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art125
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No entanto, comprovado o interesse público na utilização de quaisquer dos bens mencionados acima, os 
órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária poderão deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o 
objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público e garantida a prévia 
avaliação dos respectivos bens.     

DICA 40 - LEI Nº 11.343/06 E SUAS ALTERAÇÕES (LAD) 

Imprescindível a leitura dos arts. 51 e 52 da Lei de Drogas, relacionados à investigação: 

Art. 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver 
preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto. 

Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o 
Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. 

Art. 52. Findos os prazos a que se refere o art. 51 desta Lei, a autoridade de polícia judiciária, 
remetendo os autos do inquérito ao juízo: 

I - relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram à 
classificação do delito, indicando a quantidade e natureza da substância ou do produto 
apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da 
prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente; ou 

II - requererá sua devolução para a realização de diligências necessárias. 

Parágrafo único. A remessa dos autos far-se-á sem prejuízo de diligências complementares: 

I - necessárias ou úteis à plena elucidação do fato, cujo resultado deverá ser encaminhado ao 
juízo competente até 3 (três) dias antes da audiência de instrução e julgamento; 

II - necessárias ou úteis à indicação dos bens, direitos e valores de que seja titular o agente, ou 
que figurem em seu nome, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo competente até 3 
(três) dias antes da audiência de instrução e julgamento. 

Atenção: Enquanto o Código de Processo Penal prevê que o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, 
se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, ou no prazo de 30 dias, 
quando estiver solto (art. 10, caput), a Lei de Drogas dispõe que o inquérito policial será concluído no prazo 
de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto.  

DICA 41 - LEI Nº 11.343/06 E SUAS ALTERAÇÕES (LAD) 

O art. 48, §§ 2º e 3º da Lei de Drogas trata do procedimento aplicado ao crime previsto no art. 28 da Lei de 
Drogas (porte de drogas para consumo pessoal): 
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Art. 48. O procedimento relativo aos processos por crimes definidos neste Título rege-se pelo 
disposto neste Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo 
Penal e da Lei de Execução Penal. (...) 

§ 2º Tratando-se da conduta prevista no art. 28 desta Lei, não se imporá prisão em flagrante, 
devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta 
deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e 
providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários. 

§ 3º Se ausente a autoridade judicial, as providências previstas no § 2º deste artigo serão 
tomadas de imediato pela autoridade policial, no local em que se encontrar, vedada a detenção 
do agente. (...) 

Interpretando esse dispositivo, o STF afirmou que o autor do crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 
deve ser encaminhado imediatamente ao juiz e o próprio magistrado irá lavrar o termo circunstanciado e 
requisitar os exames e perícias necessários. No entanto, se não houver disponibilidade do juízo competente, 
deve o autor ser encaminhado à autoridade policial, que então adotará essas providências. Não há qualquer 
inconstitucionalidade nessa previsão, porque a lavratura de termo circunstanciado e a requisição de exames 
e perícias não são atividades de investigação (STF. Plenário. ADI 3807, Rel. Cármen Lúcia, julgado em 
29/06/2020; Info 986 - clipping). 

DICA 42 - LEI Nº 11.343/06 E SUAS ALTERAÇÕES (LAD) 

Causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (“tráfico privilegiado”):  

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. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: 

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, 
tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização 
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto 
químico destinado à preparação de drogas; 

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal 
ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas; 

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, 
guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem 
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autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de 
drogas. 

IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à 
preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou 
regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis 
de conduta criminal preexistente. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (...) 

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 
um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique 
às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012) 

Segundo o STF, o tráfico privilegiado não deve ser considerado crime equiparado a hediondo (STF. Plenário. 
HC 118533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 23/6/2016; Info 831). 

DICA 43 - LEI Nº 11.343/06 E SUAS ALTERAÇÕES (LAD) 

Causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas: 

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, 
se: (...) 

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos 
prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, 
recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se 
realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de 
dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em 
transportes públicos; (...) 

Segundo o STF, ocorrendo o tráfico de drogas nas imediações de presídio, incidirá a causa de aumento do 
art. 40, III, da LD, não importando quem seja o comprador, pois é irrelevante se o agente infrator visa ou não 
aos frequentadores desse local (STF. 2ª Turma. HC 138944/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 21/3/2017 
- Info 858). 

Ademais, não é necessário que a droga passe por dentro do presídio para que incida tal majorante (STJ. 5ª 
Turma. HC 440.888-MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/10/2019 - Info 659). 

Por fim, vale mencionar que essa majorante não incide em caso de tráfico de drogas cometido nas 
dependências ou nas imediações de igreja, uma vez que esse local não foi contemplado pelo legislador no 
rol das majorantes (STJ. 6ª Turma. HC 528.851-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 05/05/2020 - 
Info 671). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Congresso/RSF-05-2012.htm
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DICA 44 - LEI Nº 9.605/98 E SUAS ALTERAÇÕES (LEI DO MEIO 
AMBIENTE) 

A dica 09 é sobre o crime previsto art. 54 da Lei nº 9.605/98:  

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar 
em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição 
significativa da flora: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (...) 

De acordo com o STF, o delito previsto na primeira parte desse dispositivo possui natureza formal, sendo 
suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, 
portanto, a realização de perícia (STJ. 3ª Seção. EREsp 1417279/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 
11/04/2018 - Info 624).  

DICA 45 - LEI Nº 9.605/98 E SUAS ALTERAÇÕES (LEI DO MEIO 
AMBIENTE) 

Crime previsto no art. 32 da Lei nº 9.605/98: 

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou exóticos: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda 
que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. 

§ 1º-A Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo 
será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda. (Incluído pela Lei nº 
14.064, de 2020) 

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal. 

Fique atento, especialmente, para a qualificadora prevista no § 1º-A, incluída pela Lei nº 14.064/20 
(conhecida como “Lei Sansão” - uma homenagem a um pitbull que teve as suas patas traseiras 

decepadas por um homem em MG), pois ela, diferentemente da figura prevista no caput, não configura 
um crime de menor potencial ofensivo (não cabe transação penal nem suspensão condicional do processo).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14064.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14064.htm#art2
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DICA 46 - LEI Nº 9.605/98 E SUAS ALTERAÇÕES (LEI DO MEIO 
AMBIENTE) 

Arts. 25 e 72, inciso IV, da Lei nº 9.605/98, que dispõem sobre a apreensão dos produtos e dos instrumentos 
da infração: 

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os 
respectivos autos. 

§ 1o  Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável 
ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou 
entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos 
habilitados.   § 2o  Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1o deste 
artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de 
acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.         

§ 3º Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a 
instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.         

§ 4° Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a 
instituições científicas, culturais ou educacionais.         

§ 5º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua 
descaracterização por meio da reciclagem. 

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto 
no art. 6º: (...) 

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, 
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; (...) 

Segundo o STJ, para que haja a apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental não é 
necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma específica, exclusiva ou habitual na prática de 
ilícitos ambientais. (STJ. 1ª Seção. REsp 1.814.944-RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
10/02/2021 - Recurso Repetitivo - Tema 1036) (Info 685). 

DICA 47 - LEI Nº 9.605/98 E SUAS ALTERAÇÕES (LEI DO MEIO 
AMBIENTE) 

Possibilidade de responsabilidade penal da pessoa jurídica pela prática de crime ambiental, que está prevista 
no art. 3º da Lei nº 9.605/98: 
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Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme 
o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante 
legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. 

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, 
autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato. 

Aliás, segundo o STF e o STJ, é admissível a condenação de pessoa jurídica pela prática de crime ambiental, 
ainda que absolvidas as pessoas físicas ocupantes de cargo de presidência ou de direção do órgão 
responsável pela prática criminosa. Trata-se da desnecessidade de dupla imputação concomitante à pessoa 
física e à pessoa jurídica. (STF. RE 548.181/PR, rel. Min. Rosa Weber, 06.08.2013; STJ. RMS 39.173, de 
6/8/2015). 

DICA 48 - LEI Nº 9.605/98 E SUAS ALTERAÇÕES (LEI DO MEIO 
AMBIENTE) 

Competência para julgamento dos crimes ambientais: em regra, é da Justiça Estadual, salvo, em síntese, se 
for crime ambiental3: 

a) consumado contra bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias ou empresas públicas 
(art. 109, IV, da CF/88; STJ. CC 30.260, de 22.02.2006); 

b) previsto em tratado internacional ratificado pelo Brasil quando, iniciada a execução no Brasil, o 
resultado tenha ou devesse ter ocorrido fora do país, assim como a recíproca (art. 109, V, da CF/88); 

c) cometido a bordo de navios ou aeronaves (art. 109, IX, da CF/88). 

Nesses casos, a competência será da Justiça Federal, valendo lembrar que esta não tem competência para 
julgar contravenções penais (art. 109, IV, da CF/88). 

DICA 49 - LEI Nº 9.605/98 E SUAS ALTERAÇÕES (LEI DO MEIO 
AMBIENTE) 

Desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 4º da Lei nº 9.605/98:  

Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo 
ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. 

 

 

3 AMADO, Frederico. Direito Ambiental. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 311-312. 
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Entende-se que é uma modalidade de disregard of legal entity norteada pela Teoria Menor, não se exigindo 
abuso da personalidade jurídica, sendo suficiente, por exemplo, a mera impossibilidade de a pessoa jurídica 
arcar com a reparação ambiental, podendo atingir os sócios e os gestores4. 

DICA 50 - LEI Nº 9.605/98 E SUAS ALTERAÇÕES (LEI DO MEIO 
AMBIENTE) 

As penas restritivas de direito das pessoas físicas (art. 8º da Lei nº 9.605/98) são diferentes das penas 
restritivas de direito das pessoas jurídicas (art. 22 da Lei nº 9.605/98): 

Art. 8º As penas restritivas de direito são: 

I - prestação de serviços à comunidade; 

II - interdição temporária de direitos; 

III - suspensão parcial ou total de atividades; 

IV - prestação pecuniária; 

V - recolhimento domiciliar. 

Art. 22. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são: 

I - suspensão parcial ou total de atividades; 

II - interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; 

III - proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou 
doações. (...) 

No que concerne às penas restritivas de direito aplicadas às pessoas físicas (art. 8º), veja-se que a Lei nº 
9.605/98 inovou com relação ao Código Penal ao arrolar a “suspensão parcial ou total de atividades” e o 
“recolhimento domiciliar”, e não prevendo a “limitação de fim de semana” e a “perda de bens e valores” 
(art. 43 do Código Penal).  

 

 

4 AMADO, op. cit., p. 317. 
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DICA 51 - LEI Nº 12.850/13 E SUAS ALTERAÇÕES (CRIME 
ORGANIZADO) 

Infiltração virtual de agentes de polícia, incluída na Lei de Crime Organizado pelo “Pacote Anticrime”:  

Art. 10-A. Será admitida a ação de agentes de polícia infiltrados virtuais, obedecidos os 
requisitos do caput do art. 10, na internet, com o fim de investigar os crimes previstos nesta Lei 
e a eles conexos, praticados por organizações criminosas, desde que demonstrada sua 
necessidade e indicados o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas 
investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação 
dessas pessoas.        

§ 1º Para efeitos do disposto nesta Lei, consideram-se:       

I - dados de conexão: informações referentes a hora, data, início, término, duração, endereço de 
Protocolo de Internet (IP) utilizado e terminal de origem da conexão;       

II - dados cadastrais: informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário 
registrado ou autenticado para a conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou 
código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão.    

§ 2º Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, 
ouvirá o Ministério Público.       

§ 3º Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o art. 1º desta 
Lei e se as provas não puderem ser produzidas por outros meios disponíveis.      

§ 4º A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 (seis) meses, sem prejuízo de eventuais 
renovações, mediante ordem judicial fundamentada e desde que o total não exceda a 720 
(setecentos e vinte) dias e seja comprovada sua necessidade.       

§ 5º Findo o prazo previsto no § 4º deste artigo, o relatório circunstanciado, juntamente com 
todos os atos eletrônicos praticados durante a operação, deverão ser registrados, gravados, 
armazenados e apresentados ao juiz competente, que imediatamente cientificará o Ministério 
Público.       

§ 6º No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes, e 
o Ministério Público e o juiz competente poderão requisitar, a qualquer tempo, relatório da 
atividade de infiltração.     

§ 7º É nula a prova obtida sem a observância do disposto neste artigo.        

Também vale a leitura do art. 10-B e 10-C: 
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Art. 10-B. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz 
responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo.      

Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao 
Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de 
garantir o sigilo das investigações.      

Art. 10-C. Não comete crime o policial que oculta a sua identidade para, por meio da internet, 
colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos no art. 1º desta Lei.       

Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da 
investigação responderá pelos excessos praticados. 

DICA 52 - LEI Nº 12.850/13 E SUAS ALTERAÇÕES (CRIME 
ORGANIZADO) 

Crime de “embaraçar investigação”, previsto no art. 2º, § 1º, da Lei de Crime Organizado: 

Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, 
organização criminosa: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às 
demais infrações penais praticadas. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação 
de infração penal que envolva organização criminosa. 

De acordo com o STJ, esse crime não é restrito à fase do inquérito, porque as investigações se prolongam 
durante toda a persecução criminal, que abarca tanto o inquérito policial quanto a ação penal deflagrada 
pelo recebimento da denúncia (STJ. 5ª Turma. HC 487.962-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 
28/05/2019 - Info 650). 

DICA 53 - LEI Nº 12.850/13 E SUAS ALTERAÇÕES (CRIME 
ORGANIZADO) 

Dispositivos relacionados ao acordo de colaboração premiada que foram incluídos pelo “Pacote Anticrime”: 

Art. 3º-A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção 
de prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos.      

Art. 3º-B. O recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração demarca o 
início das negociações e constitui também marco de confidencialidade, configurando violação de 
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sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento 
que as formalize, até o levantamento de sigilo por decisão judicial.     

§ 1º A proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser sumariamente indeferida, com 
a devida justificativa, cientificando-se o interessado.     

§ 2º Caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar Termo de Confidencialidade 
para prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e 
impedirá o indeferimento posterior sem justa causa.       

§ 3º O recebimento de proposta de colaboração para análise ou o Termo de Confidencialidade 
não implica, por si só, a suspensão da investigação, ressalvado acordo em contrário quanto à 
propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias, bem como medidas 
processuais cíveis admitidas pela legislação processual civil em vigor.     

§ 4º O acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução, quando houver 
necessidade de identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua 
definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público.    

  

§ 5º Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão 
elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor 
público com poderes específicos.   

§ 6º Na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, esse não poderá se 
valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador, de boa-fé, para 
qualquer outra finalidade.   

Destaca-se, ainda, que a proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do 
interessado com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou 
firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público. Além 
disso, nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado 
constituído ou defensor público. 

DICA 54 - LEI Nº 12.850/13 E SUAS ALTERAÇÕES (CRIME 
ORGANIZADO) 

Art. 4º, § 6º, da Lei de Crime Organizado: 

Art. 4º (...) 

§ 6º O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do 
acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, 
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com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o 
investigado ou acusado e seu defensor. (...) 

Realizado o acordo na forma do § 6º deste artigo, serão remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, 
as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, 
acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação:  

i) regularidade e legalidade; 
ii) adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos §§ 4º e 5º do mesmo artigo, 

sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de 
pena do art. 33 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), as regras de cada 
um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução 
Penal) e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo § 5º do mesmo artigo; (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019);  

iii) adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos incisos I, II, III, IV e V 
do caput do mesmo artigo; 

iv) oluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou 
esteve sob efeito de medidas cautelares.  

DICA 55 - LEI Nº 12.850/13 E SUAS ALTERAÇÕES (CRIME 
ORGANIZADO) 

Art. 4º da Lei de Crime Organizado. De acordo com esse dispositivo, o juiz poderá, a requerimento das partes, 
conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la 
por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com 
o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: 

I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles 
praticadas; 

II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 

III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; 

IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela 
organização criminosa; 

V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. 

Nessas mesmas hipóteses, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo 
de colaboração referir-se a infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador: i) 
não for o líder da organização criminosa; ii) for o primeiro a prestar efetiva colaboração.  

Mas quando se considera existente o conhecimento prévio da infração? O § 4º-A do art. 4º, incluído pelo 
“Pacote Anticrime”, responde: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
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Art. 4º (...) 

§ 4º-A. Considera-se existente o conhecimento prévio da infração quando o Ministério Público 
ou a autoridade policial competente tenha instaurado inquérito ou procedimento investigatório 
para apuração dos fatos apresentados pelo colaborador.   

DICA 56 - LEI Nº 11.340/06 E SUAS ALTERAÇÕES (LEI MARIA DA 
PENHA) 

Crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha: 

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta 
Lei:  

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.         

§ 1º A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as 
medidas.         

§ 2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder 
fiança.        

§ 3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.           

Atenção: nos termos do art. 322 do CPP, a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de 
infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos. Nos demais casos, a 
fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 (quarenta e oito) horas.  

Ocorre que, com relação, especificamente, ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, 
não obstante a ele seja cominada pena privativa de liberdade máxima de 2 (dois) anos, apenas a autoridade 
judicial poderá conceder fiança.        

DICA 57 - LEI Nº 11.340/06 E SUAS ALTERAÇÕES (LEI MARIA DA 
PENHA) 

Súmulas relacionadas à Lei Maria da Penha: 

Súmula 536-STJ: A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na 
hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. 

Súmula 542-STJ: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência 
doméstica contra a mulher é pública incondicionada. 
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Súmula 588-STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou 
grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos. 

Vale destacar, ainda, que é possível a aplicação da Lei Maria da Penha para violência praticada por irmão 
contra irmã, ainda que eles nem mais morem sob o mesmo teto (STJ. 6ª Turma. HC 184.990-RS, Rel. Min. Og 
Fernandes, julgado em 12/06/2012). 

Ademais, é possível que a agressão cometida por ex-namorado configure violência doméstica contra a 

mulher ensejando a aplicação da Lei n. 11.340/06 (STJ. 5ª Turma. HC 182.411/RS, Rel. Min. Adilson Vieira 
Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ), julgado em 14/08/2012). 

DICA 58 - LEI Nº 11.340/06 E SUAS ALTERAÇÕES (LEI MARIA DA 
PENHA) 

Novidade legislativa que trata da concessão de medidas protetivas de urgência: 

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da 
mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será 
imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida: (Incluído pela 
Lei nº 13.827, de 2019) 

I - pela autoridade judicial; (Incluído pela Lei nº 13.827, de 2019) 

II - pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca; ou (Incluído pela Lei 
nº 13.827, de 2019) 

III - pelo policial, quando o Município não for sede de comarca e não houver delegado disponível 
no momento da denúncia. (Incluído pela Lei nº 13.827, de 2019) 

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput deste artigo, o juiz será comunicado no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a 
revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. 
(Incluído pela Lei nº 13.827, de 2019) 

§ 2º Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de 
urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. (Incluído pela Lei nº 13.827, de 2019) 

Portanto, em regra, só a autoridade judicial pode conceder medidas protetivas de urgência. Exceção: a 
medida de afastamento do agressor do lar pode ser determinada pelo Delegado ou policial se o Município 
não for sede de comarca. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13827.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13827.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13827.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13827.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13827.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13827.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13827.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13827.htm#art2
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DICA 59 - LEI Nº 12.830/13 E SUAS ALTERAÇÕES (INVESTIGAÇÃO 
CRIMINAL PELO DELEGADO DE POLÍCIA) 

Art. 2º da Lei nº 12.830/13, lei que dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia: 

Art. 2º As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado 
de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. 

§ 1º Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação 
criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como 
objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. 

§ 2º Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, 
informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos. (...) 

§ 4º O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser 
avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, por 
motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em 
regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação. 

§ 5º A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado. 

§ 6º O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante 
análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias. 

DICA 60 - LEI Nº 10.826/03 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO) 

Crime de Posse ou Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de uso proibido, em razão das substanciais 
alterações promovidas no art. 16 do Estatuto do Desarmamento pelo “Pacote Anticrime”:  

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, 
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma 
de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar:      

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:        

I - suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou 
artefato; 
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II - modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo 
de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro 
autoridade policial, perito ou juiz; 

III - possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou 
em desacordo com determinação legal ou regulamentar; 

IV - portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou 
qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado; 

V - vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou 
explosivo a criança ou adolescente; e 

VI - produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, 
munição ou explosivo. 

§ 2º Se as condutas descritas no caput e no § 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso 
proibido, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.    

Observe, especialmente, que para as condutas que envolvem arma de fogo de uso proibido a pena cominada 
é maior do que para as condutas que envolvem arma de fogo de uso restrito! 

DICA 61 - LEI Nº 10.826/03 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO) 

Crime de Comércio ilegal de arma de fogo, uma vez que ele também sofreu alterações pelo “Pacote 
Anticrime”:  

Comércio ilegal de arma de fogo 

Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, 
montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito 
próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou 
munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa.       

§ 1º Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de 
prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em 
residência.      

§ 2º Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem 
autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial 
disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal 
preexistente.     
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Atenção especial para o § 2º, que traz a conduta de venda ou entrega de arma de fogo, acessório ou munição 
a agente policial disfarçado! 

Cuidado: se a conduta for de venda ou entrega de arma de fogo, acessório ou munição a agente policial 
disfarçado em uma operação de importação, ela poderá caracterizar o crime de Tráfico Internacional de 
arma de fogo:  

Tráfico internacional de arma de fogo 

Art. 18. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a qualquer título, 
de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente: 

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 16 (dezesseis) anos, e multa.       

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou 
munição, em operação de importação, sem autorização da autoridade competente, a agente 
policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal 
preexistente.       

DICA 62 - LEI Nº 10.826/03 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO) 

Porte de arma de fogo de guardas municipais. Veja, inicialmente, o que está disposto no art. 6º, incisos III e 
IV, do Estatuto do Desarmamento: 

Art. 6o É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos 
previstos em legislação própria e para: (...) 

III - os integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 
500.000 (quinhentos mil) habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei;          

IV - os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinqüenta mil) e 
menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço; (...) 

Contudo, segundo o STF, todos os integrantes das guardas municipais possuem direito a porte de arma de 
fogo, em serviço ou mesmo fora de serviço, e também não interessa o número de habitantes do Município 
(STF. Plenário. ADC 38/DF, ADI 5538/DF e ADI 5948/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgados em 
27/2/2021 - Info 1007). 

DICA 63 - LEI Nº 9.503/97 E SUAS ALTERAÇÕES (CÓDIGO DE 
TRÂNSITO BRASILEIRO) 

Crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302 do Código de Trânsito 
Brasileiro: 
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Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: 

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 
habilitação para dirigir veículo automotor. 

§ 1º  No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 
1/3 (um terço) à metade, se o agente:            

I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;           

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada; 

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do 
acidente;          

IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de 
passageiros. (...)    

§ 3º  Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência:       

Penas - reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a 
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 

De acordo com o STF, é constitucional a imposição da pena de “suspensão de habilitação para dirigir veículo 
automotor” ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito. Tal previsão do CTB 
não viola o direito ao exercício de atividades profissionais (art. 5º, XIII, da CF/88) - STF. Plenário. RE 
607107/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 12/2/2020 (repercussão geral - Tema 486) (Info 966). 

DICA 64 - LEI Nº 9.503/97 E SUAS ALTERAÇÕES (CÓDIGO DE 
TRÂNSITO BRASILEIRO) 

Também sobre o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, especificamente sobre a 
causa de aumento de pena “praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada”:  

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: 

§ 1º  No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 
1/3 (um terço) à metade, se o agente: (...)          

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada; (...) 

Conforme entendimento do STJ tão causa de aumento de pena não exige que o agente esteja trafegando na 
calçada, sendo suficiente que o ilícito ocorra nesse local. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm#art302%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm#art302%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm#art302%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm#art302%C2%A71
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DICA 65 - LEI Nº 9.503/97 E SUAS ALTERAÇÕES (CÓDIGO DE 
TRÂNSITO BRASILEIRO) 

Crime previsto no art. 305 do CTB: 

Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade 
penal ou civil que lhe possa ser atribuída:       

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 

A pergunta é: tal dispositivo viola o princípio da não incriminação? 

De acordo com o STF, não: a regra que prevê esse crime é constitucional, posto não infirmar o princípio da 
não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da 
antijuridicidade (STF. Plenário. RE 971.959/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14/11/2018 (repercussão geral) 
- Info 923). 

DICA 66 - LEI Nº 13.869/19 E SUAS ALTERAÇÕES (LEI DE ABUSO DE 
AUTORIDADE) 

Exigência de finalidade específica para a caracterização de um crime de abuso de autoridade. Trata-se do 
disposto na art. 1º, § 1º, da Lei nº 13.869/19:  

Art. 1º  Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor 
ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe 
tenha sido atribuído. 

§ 1º  As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas 
pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a 
terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. 

§ 2º  A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso 
de autoridade. 

DICA 67 - LEI Nº 13.869/19 E SUAS ALTERAÇÕES (LEI DE ABUSO DE 
AUTORIDADE) 

Sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, nos termos do art. 2º da Lei nº 13.869/19: 

Art. 2º É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, 
da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Municípios e de Território, compreendendo, mas não se limitando a: 
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I - servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas; 

II - membros do Poder Legislativo; 

III - membros do Poder Executivo; 

IV - membros do Poder Judiciário; 

V - membros do Ministério Público; 

VI - membros dos tribunais ou conselhos de contas. 

Parágrafo único.  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 em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. 

DICA 68 - LEI Nº 13.869/19 E SUAS ALTERAÇÕES (LEI DE ABUSO DE 
AUTORIDADE) 

Crime previsto no art. 22 da Lei nº 13.869/19: 

Art. 22.  Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do 
ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem 
determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei: 

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

§ 1º  Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput deste artigo, quem: 

I - coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas 
dependências; (...)  

III - cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h (vinte e uma horas) ou antes 
das 5h (cinco horas). 

§ 2º  Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro, ou quando houver fundados 
indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de 
desastre. 

Atenção: não se esqueça que, para caracterizar crime de abuso de autoridade, deve existir, ainda, a 
finalidade específica do art. 1º, § 1º da mesma lei. 
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DICA 69 - LEI Nº 9.296/96 E SUAS ALTERAÇÕES (LEI DE 
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA) 

Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, incluída na Lei de Interceptação 
Telefônica pelo “Pacote Anticrime”: 

Art. 8º-A. Para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a 
requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de sinais 
eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, quando:       

I - a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes; e    

II - houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas 
penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos ou em infrações penais conexas.      

§ 1º O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do 
dispositivo de captação ambiental.     

§ 2º (VETADO). 

§ 2º A instalação do dispositivo de captação ambiental poderá ser realizada, quando necessária, 
por meio de operação policial disfarçada ou no período noturno, exceto na casa, nos termos do 
inciso XI do caput do art. 5º da Constituição Federal.              

§ 3º A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 (quinze) dias, renovável por decisão 
judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando 
presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada.          

§ 4º (VETADO). 

§ 4º A captação ambiental feita por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento da 
autoridade policial ou do Ministério Público poderá ser utilizada, em matéria de defesa, quando 
demonstrada a integridade da gravação.             

§ 5º Aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação 
específica para a interceptação telefônica e telemática.       

Portanto, é lícita (válida) a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores 
sem conhecimento do outro. 

DICA 70 - LEI Nº 9.296/96 E SUAS ALTERAÇÕES (LEI DE 
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA) 

Crime incluído pelo “Pacote Anticrime” na Lei de Interceptação Telefônica: 
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Art. 10-A. Realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para 
investigação ou instrução criminal sem autorização judicial, quando esta for exigida:      

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.       

§ 1º Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores.        

§ 2º A pena será aplicada em dobro ao funcionário público que descumprir determinação de 
sigilo das investigações que envolvam a captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações 
enquanto mantido o sigilo judicial.      

DICA 71 - LEI Nº 9.296/96 E SUAS ALTERAÇÕES (LEI DE 
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA) 

Esta dica é sobre o julgado do STF no sentido de que não é necessária a degravação integral das escutas, 
sendo bastante que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia. O 
servidor processado, que também é réu no processo criminal, tem acesso à integralidade das interceptações 
e, se entender necessário, pode juntar no processo administrativo os eventuais trechos que considera 
pertinentes ao deslinde da controvérsia. Veja-se:  

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 
DE SEGURANÇA. ATO DO MINSTRO DA FAZENDA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR ATO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. (...)  

3. O acusado em processo administrativo disciplinar não possui direito subjetivo ao deferimento 
de todas as provas requeridas nos autos, ainda mais quando consideradas impertinentes ou 
meramente protelatórias pela comissão processante (art. 156, §1º, Lei nº 8.112/1990).  

4. A jurisprudência desta Corte admite o uso de prova emprestada em processo administrativo 
disciplinar, em especial a utilização de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente para 
investigação criminal. Precedentes.  (...) 

 
(RMS 28774, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. ROBERTO 
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-
08-2016 PUBLIC 25-08-2016) 

DICA 72 - LEI Nº 9.455/97 E SUAS ALTERAÇÕES (LEI DE TORTURA) 

Súmula 647 do STJ: 
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Súmula 647-STJ: São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais 
decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos 
durante o regime militar. STJ. 1ª Seção. Aprovada em 10/03/2021, DJe 15/03/2021. 

Em outras palavras: as ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de perseguição, 
tortura e prisão, por motivos políticos, ocorridas durante o regime militar, são imprescritíveis. 

DICA 73 - LEI Nº 9.613/98 E SUAS ALTERAÇÕES (LAVAGEM OU 
OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES) 

Alteração promovida na Lei de Lavagem de Dinheiro pelo “Pacote Anticrime”: o § 6º do art. 1º: 

Art. 1o  Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração 
penal. (...)  

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.  (...) 

§ 6º Para a apuração do crime de que trata este artigo, admite-se a utilização da ação controlada 
e da infiltração de agentes.      

DICA 74 - LEI Nº 10.741/03 E SUAS ALTERAÇÕES (ESTATUTO DO 
IDOSO) 

Ação penal nos crimes definidos no Estatuto do Idoso: 

Art. 95. Os crimes definidos nesta Lei são de ação penal pública incondicionada, não se lhes 
aplicando os arts. 181 e 182 do Código Penal. 

Lembre-se dos arts. 181 e 182 do CP (encontrados nas disposições gerais dos crimes contra o patrimônio): 

Art. 181 - É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em 
prejuízo:              

I - do cônjuge, na constância da sociedade conjugal; 

II - de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. 

Art. 182 - Somente se procede mediante representação, se o crime previsto neste título é 
cometido em prejuízo:           

I - do cônjuge desquitado ou judicialmente separado; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art181
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art182
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II - de irmão, legítimo ou ilegítimo; 

 III - de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita. 

DICA 75 - LEI Nº 12.037/09 E SUAS ALTERAÇÕES (LEI DE 
IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL DO CIVILMENTE IDENTIFICADO) 

Hipóteses de exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados, considerando as alterações promovidas na 
Lei de Identificação Criminal pelo “Pacote Anticrime”:  

Art. 7º-A. A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá:      

I - no caso de absolvição do acusado; ou      

II - no caso de condenação do acusado, mediante requerimento, após decorridos 20 (vinte) anos 
do cumprimento da pena.       

DIREITO ADMINISTRATIVO 

DICA 1 - PRINCÍPIOS BASILARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

Os princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público são basilares 
ao regime jurídico administrativo. Destes princípios decorrem as prerrogativas e as restrições aplicadas à 
Administração Pública, para a busca de sua finalidade primordial, isto é, a busca pelo interesse público. 
Interesse público se relaciona com as necessidades coletivas, e pode ser: 

 

O princípio da supremacia da supremacia do interesse público dá ensejo às prerrogativas do Poder Público, 
consistentes nos instrumentos para consecução destes interesses da sociedade, colocando o Ente Público 
em posição privilegiada em relação ao particular. 

A indisponibilidade do interesse público estabelece que o Administrador, atuando em nome do Ente 
Público, não pode dispor livremente dos bens e interesses em sua atuação, estando sempre limitado à 
finalidade estabelecida pelo ordenamento jurídico, isto é, o interesse público. O princípio enseja a aplicação 

• interesses diretos da coletividade na satisfação de suas 
necessidades em sentido amplo.Interesse público primário

• interesses patrimoniais da Administração Pública, que 
atua como pessoa jurídica, sujeito de direitos e 

obrigações.
Interesse público secundário 
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de restrições à Administração Pública, tendo em vista que não é a proprietária da coisa pública, mas simples 
gestora dos bens e interesses da coletividade, não podendo deles dispor indiscriminadamente. 

DICA 2 - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

O princípio da legalidade é um dos vetores do Estado Democrático de Direito e dele decorre diretamente. 
Consiste na limitação do Poder Público ao conjunto de normas por ele próprio editado. 

Uma distinção se faz necessária: o princípio da legalidade não se confunde com o princípio da reserva legal. 

 

Por fim, a doutrina moderna defende que, com a constitucionalização do direito administrativo, a legalidade 
deve ser compreendida mais como “Princípio da Juridicidade”, que consiste na conformação da atuação 
Administrativa não apenas ao texto das leis formais editadas pelo Poder Legislativo, mas a todo o 
ordenamento jurídico, incluído a legislação em sentido amplo, os princípios, as súmulas vinculantes, as 
decisões vinculantes, dentre outros, sendo denominado bloco de legalidade. 

DICA 3 - NEPOTISMO 

Viola a moralidade administrativa a nomeação de cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor público da mesma 
pessoa jurídica que possua cargo de direção, chefia ou assessoramento, para exercício de cargo em comissão. 
Neste sentido é a Súmula Vinculante nº 13 do STF. A nomeação de parentes também viola o princípio da 
impessoalidade. 

✓ Não há nepotismo quando a pessoa nomeada tem parente no órgão, mas não possui 
hierarquia capaz de influir na nomeação (Rcl 18564, STF);  

✓ Não há nepotismo quando a nomeação é destinada à ocupação de cargos políticos, como cargo 
de Ministro ou Secretário do Estado ou Município (Rcl 29033 AgR/RJ; Rcl 22339 AgR/SP, ambas 
do STF);  

✓ Exceção: Ainda que se trate de cargo político, poderá ficar caracterizado o nepotismo caso 
fique demonstrada a inequívoca falta de razoabilidade na nomeação por manifesta ausência de 
qualificação técnica ou inidoneidade moral do nomeado (Rcl 28024 AgR, STF);  

• a Administração Pública só pode atuar quando há 
autorização ou determinação da lei (em sentido amplo, 

abarcando todas as espécies normativas)
Legalidade

• a Constituição Federal impõe uma espécie normativa 
específica para autorizar determinada atividade (Ex: Lei 

ordinária ou Lei complementar).
Reserva legal
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✓ O cargo de conselheiro do Tribunal de Contas não é cargo político, de forma que a nomeação 
pelo Governador de seu irmão para exercício do cargo configura nepotismo, além de afronta ao 
Princípio Republicano de prestação de contas, já que o nomeado teria atribuições de fiscalizar as 
contas de seu parente (Rcl 6.702 MC-AgR, STF);  

✓ A Súmula Vinculante nº 13 não exauriu todas as possibilidades de nepotismo, podendo existir 
outros casos de nomeação que violem a moralidade administrativa (MS 31.697, STF). 

DICA 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

A Administração Pública direta é o conjunto de órgãos que integram os entes federativos do Estado, ou 
seja, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cujas atribuições são estabelecidas na Constituição 
Federal e nas respectivas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas. Os entes integrantes da Administração 
direta possuem autonomia política e capacidade legislativa próprias. Possuem personalidade jurídica de 
direito público interno e gozam de todas as prerrogativas inerentes à Administração Pública e se submetem 
a todas as limitações estatais decorrentes da indisponibilidade do interesse público. 

A Administração Pública indireta é o conjunto de pessoas jurídicas, desprovidas de autonomia política, que 
são vinculadas à Administração Pública direta, da qual recebem competência para o exercício de atividades 
administrativas de forma descentralizada. São elas:  

a) Autarquias (incluindo as associações públicas - consórcios públicos de direito público);  

b) Fundações públicas;  

c) Empresas Públicas;  

d) Sociedades de economia mista. 

O dispositivo constitucional estabelece que as pessoas jurídicas de direito público (autarquias e fundações 
públicas de direito público) serão criadas diretamente pela lei, ao passo que as pessoas jurídicas de direito 
privado (empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado) terão a 
sua criação apenas autorizada por lei, somente sendo efetivamente criadas com o registro dos atos 
constitutivos no órgão de registro competente, na forma como é exigido para a entidades privadas em geral 
(art. 45, Código Civil). 

DICA 5 - ÓRGÃOS PÚBLICOS 

Os órgãos públicos são o resultado da desconcentração administrativa, em que um ente político (integrante 
da Administração Pública direta) ou um ente administrativo (integrante da Administração Pública indireta), 
decidem repartir as suas competências internamente, formando centros especializados de competências 
sem personalidade jurídica, integrados por agentes públicos, que manifestam a vontade do ente político ou 
administrativo. Esses centros de competência especializada são denominados órgãos públicos. 

A principal característica do órgão público é a ausência de personalidade jurídica, ou seja, não é um sujeito 
de direitos e não pode contrair obrigações em nome próprio. Toda a sua atuação é imputada à pessoa 
jurídica a que pertence. 
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Entretanto, excepcionalmente, é possível que determinados órgãos possam ingressar com ação judicial para 
defesa de suas prerrogativas institucionais, sendo dotados de capacidade processual ou personalidade 
judiciária excepcional. São hipóteses reconhecidas pela lei e pela jurisprudência.  

Súmula 525, STJ: A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas 
personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos 
institucionais. 

Ademais, em regra, os órgãos públicos devem ser criados e extintos por meio de lei. Os arts. 48, XI e 84, VI, 
alínea a, da Constituição Federal preveem, de forma conjugada, a necessidade de lei para a criação de órgãos 
na estrutura da Administração Pública. 

A teoria do órgão, adotada pelo Direito brasileiro, determina que a manifestação de vontade emitida pelo 
agente público, regularmente investido em cargo público, deve ser considerada como a própria vontade do 
órgão público a que está vinculado e esta manifestação de vontade, por sua vez, é imputada à pessoa jurídica 
a que pertence o órgão. Assim, quando o agente público emite uma manifestação de vontade, considera-se 
que foi a própria pessoa jurídica quem se manifestou. Não existem, no caso, vontades distintas. O agente 
público exterioriza a vontade do órgão público, que, por sua vez, é parte integrante do ente estatal. 

DICA 6 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS AUTARQUIAS 

✓ Regime Jurídico de Direito Público;  

✓ Criação e extinção diretamente por meio de lei;  

✓ Personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios;  

✓ Autonomia administrativa e financeira (autogoverno);  

✓ Atividades típicas de estado (que exigem o exercício do poder de império);  

✓ Integram a Administração Pública indireta;  

✓ Vinculadas (e não subordinadas) à Administração direta. 

A nomeação dos dirigentes das autarquias deve seguir a regra estabelecida na lei instituidora. A Constituição 
Federal, no art. 84, XXV, prevê que é competência privativa do Presidente da República o provimento e a 
extinção dos cargos da Administração Pública federal, regra que se aplica aos demais Entes Federativos por 
simetria, devendo os dirigentes das autarquias estaduais e distritais serem nomeados pelo Governador e os 
dirigentes das autarquias Municipais pelos Prefeitos. 

É inconstitucional norma de Constituição Estadual que exija prévia arguição e aprovação da 
Assembleia Legislativa para que o Governador do Estado nomeie os dirigentes das autarquias e 
fundações públicas, os presidentes das empresas de economia mista e assemelhados, os 
interventores de Municípios, bem como os titulares da Defensoria Pública e da Procuradoria-
Geral do Estado. STF. Plenário. ADI 2167/RR, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. 
Min. Alexandre de Moraes, julgado em 3/6/2020 (Info 980). 

Os bens integrantes do patrimônio das autarquias possuem natureza jurídica de bens públicos, na forma do 
art. 98 do Código Civil. Por este motivo, possuem o mesmo regime jurídico dos bens públicos em geral. 
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Por fim, cabe trazer as principais características das autarquias profissionais (conselhos profissionais): 

✓ De acordo com o Supremo Tribunal Federal (ADI 1.717/DF), a atividade de fiscalização 
das profissões, por envolver o exercício do poder de polícia, somente pode ser exercida 
por meio de pessoas jurídicas de direito público. Com isto, a Corte entendeu que os 
conselhos profissionais possuem natureza jurídica de autarquia, possuindo regime 
jurídico semelhante (mas não idêntico) à essas entidades. 

✓ Os débitos dos conselhos profissionais não serão pagos por meio de precatório, 
devendo seguir o procedimento comum de pagamento para débitos particulares. Isto 
porque o STF entendeu pela inaplicabilidade do regime de precatórios na execução dos 
débitos dos conselhos profissionais, embora essas entidades sejam espécies de autarquia. 
RE 938837, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO 
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017. 

DICA 7 - PODERES E DEVERES ADMINISTRATIVOS - 
CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Os poderes administrativos decorrem da supremacia do interesse público sobre o privado, tendo em vista 
que se trata de prerrogativas da Administração Pública para atingir a sua finalidade precípua: o interesse 
público. Esses poderes, tal como as prerrogativas em geral, são exercidos nos limites da lei e de acordo com 
os princípios Administrativos. 

Ademais, os poderes são irrenunciáveis. A Administração Pública não pode dispor dos seus poderes de 
forma livre. Desta forma, pode-se dizer que os poderes administrativos possuem duas características:  

a) Exercício obrigatório; 
b) Irrenunciabilidade. 

Por outro lado, os deveres da administração pública decorrem do princípio da indisponibilidade do interesse 
público, tendo em vista que são restrições à liberdade do administrador. 

DICA 8 - PODER VINCULADO X PODER DISCRICIONÁRIO 

O poder vinculado é aquele em que a Administração Pública não possui liberdade de escolha em sua 
atuação ou a liberdade é mínima, devendo atuar nos estritos limites da lei. É o poder utilizado quando se 
pratica atos vinculados. 

Cabe destacar que diante de um ato vinculado, verificados os pressupostos de sua edição previstos em lei, o 
administrador estará obrigado a praticá-lo da forma como estabelecido na legislação, sem qualquer 
liberdade de escolha, seja quanto à prática em si, seja quanto ao seu conteúdo. Tratase, portanto, de um 
dever. 

O poder discricionário é o outro lado da moeda do poder vinculado. Consiste na liberdade de escolha que a 
lei confere ao agente público para definir, dentro dos limites da lei, de acordo com a conveniência e 
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oportunidade, praticar ou não o ato e/ou a forma como será praticado. É observado na prática de atos 
discricionários. 

A discricionariedade somente pode ser exercida em relação ao motivo e ao objeto do ato administrativo. 
Por isso é correto dizer que nenhum ato é totalmente discricionário, tendo em vista que os elementos da 
competência, da finalidade e da forma sempre serão vinculados, não cabendo ao agente público o poder 
de escolha quanto a estes elementos. O motivo e o conteúdo, por outro lado, poderão ser discricionários 
ou vinculados, a depender do que dispuser a lei. 

 

DICA 9 - PODER HIERÁRQUICO 

O poder hierárquico decorre da própria estrutura organizada de forma escalonada na Administração 
Pública, com órgãos dispostos de forma verticalizada em que os inferiores devem seguir as ordens e decisões 
dos superiores. Consiste na atribuição concedida ao administrador para organizar e distribuir as funções de 
seus órgãos de maneira vertical, estabelecendo uma relação de subordinação.  

Tem por objetivo a organização da função administrativa, que ocorre por meio da existência de níveis de 
subordinação. A hierarquia se verifica apenas no âmbito de uma mesma pessoa jurídica. Não há hierarquia 
entre a Administração direta e a indireta. Nesta relação, há apenas vinculação, que autoriza o controle 
finalístico e não o exercício do poder hierárquico. Logo, verifica-se que há substancial diferença entre os 
termos “subordinação” e “vinculação”. 

Além disso, o poder hierárquico apenas se verifica no exercício da função administrativa, inexistindo 
hierarquia da função jurisdicional e legislativa. Quando o Poder Judiciário ou Legislativo exerce o poder 
hierárquico, é apenas quanto ao exercício de suas funções administrativas atípicas. Não há hierarquia ainda 
entre os Poderes do Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário), nem mesmo entre administração e 
administrados.  

Ponto importante envolvendo o poder hierárquico diz respeito a possibilidade do agente superior delegar 
ou avocar competências nos termos da lei: 

✓ A delegação de competência consiste na atribuição, por um agente público, do exercício temporário 
de algumas competências, originalmente pertencentes a seu cargo, a um outro agente público, 
subordinado ou não. A regra geral é a possibilidade de delegação de competências. Neste sentido, 
apenas quando a lei proibir expressamente é que será vedada a delegação. 

• objeto

• motivo
Elementos discricionários do ato 

administrativo 

• finalidade

• competência

• forma

Elementos vinculados do ato 
administrativo
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✓ É necessário destacar que a competência atribuída a um agente público por lei é irrenunciável. A 
delegação dessa competência a agente subordinado não implica renúncia da competência. O agente 
delegante mantém consigo a atribuição para a prática do ato, podendo dizer que a atribuição passa 
a ser concorrente, pois tanto o agente delegante quanto o agente delegado podem exercer a 
respectiva competência. Além disso, a delegação ocorre simplesmente quanto ao exercício, pois o 
agente delegante mantém a sua titularidade. Por outro lado, o agente público delegante pode 
retomar o exercício da competência a qualquer tempo, sendo a delegação um ato precário. Além 
disso, a delegação é ato discricionário da autoridade pública, da mesma forma que a sua revogação. 

✓ Outro destaque importante é que a delegação, ao contrário do que ocorre com a avocação, pode 
ocorrer entre órgãos ou autoridades de mesmo nível hierárquico, não necessitando ocorrer entre 
superiores e subordinados. 

✓ Súmula 510-STF: Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela 
cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. 

✓ A avocação, por outro lado, consiste no ato discricionário no qual o superior hierárquico toma para 
si o exercício temporário de determinada competência atribuída por lei a um subordinado. Além 
disso, é vedada a avocação de competência exclusiva de um subordinado atribuída por lei. A 
avocação é parcial e temporária, a exemplo da delegação. 

DICA 10 - PODER DISCIPLINAR 

O poder disciplinar consiste na prerrogativa que a Administração Pública possui para investigar e punir os 
agentes públicos que praticarem infrações funcionais (estatutários e celetistas) e os demais administrados 
sujeitos à disciplina especial administrativa, após o regular procedimento administrativo pautado no 
contraditório e na ampla defesa. Trata-se, em verdade, de um poder-dever ou dever-poder, tendo em vista 
que a autoridade que tomar conhecimento de infração funcional e não tomar qualquer providência para 
punição dos culpados, deverá ser responsabilizada.  

O poder disciplinar pode ser verificado em duas hipóteses:  

a) Punir internamente infrações funcionais dos servidores públicos (decorre, de forma mediata, do poder 
hierárquico); e  

b) Punir infrações administrativas cometidas por particulares que possuam uma relação jurídica específica 
(vínculo jurídico específico/especial) com a Administração Pública (ex.: punição de um particular que tenha 
celebrado contrato administrativo com o poder público e tenha descumprido alguma cláusula contratual, 
punição de presos sob custódia do Estado etc.). 

O poder disciplinar não se confunde: 

➢ com a punição decorrente do poder de polícia, que decorre de um vínculo genérico a que estão 
subordinados todos os administrados, que estão vinculados às normas gerais e abstratas expedidas 
pelo poder público; 
 

➢ com o poder punitivo estatal (jus puniendi), que é exercido pelo Poder Judiciário, apenas quando 
provocado, e ocorre em relação aos crimes e às contravenções penais previstas em lei, por meio do 
processo penal. 
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A doutrina majoritária e tradicional defende que, no exercício do poder disciplinar, a Administração Pública 
exerce um certo grau de discricionariedade, uma vez que a legislação é menos rigorosa neste caso quando 
comparada com a legislação penal. A tipicidade administrativa, ao contrário da tipicidade penal, é aberta, 
não definindo, de plano, a penalidade que deverá ser aplicada às condutas infracionais. Há apenas a previsão 
dos deveres a serem observados pelos agentes públicos e as penalidades que podem ser aplicadas ao caso. 

Por fim, vale destacar: não há discricionariedade quanto ao dever de punir quem comprovadamente tenha 
praticado uma infração disciplinar. A discricionariedade (limitada) diz respeito apenas à gradação da pena 
(exceto para os casos de demissão e cassação de aposentadoria - ato vinculado). 

DICA 11 - PODER NORMATIVO OU REGULAMENTAR 

O poder normativo ou regulamentar é a prerrogativa da Administração Pública para a edição de atos 
administrativos gerais e abstratos com efeitos erga omnes (se aplicam a todos), ou seja, é a atribuição para 
a edição de normas gerais. 

O ato administrativo normativo possui a função de especificar e dar fiel execução às leis, regulamentando 
a sua aplicação. No entanto, não criam direitos e obrigações, pois, em regra, não podem inovar no 
ordenamento jurídico.  

Em geral, o poder regulamentar é entendido como a prerrogativa conferida ao Presidente da República de 
forma exclusiva (e aos demais chefes do Poder Executivo por simetria), para editar decretos e regulamentos 
para fiel execução das leis, com base no art. 84, IV, CF.  

Ademais, compete também ao Presidente da República, a edição de decreto autônomo, tratando-se de 
competência privativa do chefe do executivo, podendo esta competência ser delegada, na forma do art. 84, 
parágrafo único, CF, ao contrário dos decretos executivos.  

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:  

VI - dispor, mediante decreto, sobre:  

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de 
despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;  

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; 

Denomina-se autônomo pois não pressupõe uma lei anterior que autorize a sua edição. O decreto autônomo 
extrai o fundamento de sua validade direto da Constituição Federal, independentemente da edição de lei. 
Trata-se, portanto, de ato primário, pois é derivado diretamente da Lei Maior.  
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DICA 12 - PODER DE POLÍCIA 

Poder de polícia é a prerrogativa que a Administração Pública possui para, na forma da lei, restringir, 
condicionar ou regulamentar o exercício de direitos, o uso de bens e a prática de atividades privadas, 
sempre objetivando atingir o interesse público. 

CTN, Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interêsse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em 
razão de intêresse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de 
concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade 
e aos direitos individuais ou coletivos. 

O poder de polícia decorre da supremacia geral do Estado sobre os cidadãos, tendo em vista que toda a 
sociedade deve se submeter à autoridade estatal, sem a necessidade de um vínculo jurídico específico com 
a Administração Pública. A supremacia geral decorre da tutela do interesse público, que se sobrepõe aos 
interesses privados. 

Ademais, o poder de polícia é exercido, predominantemente, de forma preventiva, buscando evitar 
qualquer lesão ao interesse público. Neste sentido, o poder público edita normas que limitam ou 
condicionam a autonomia particular no exercício de direitos, uso de bens ou execução de atividades 
individuais. Não obstante, a Administração Pública, no exercício do poder de polícia, poderá atuar de forma 
repressiva ao verificar o descumprimento das normas pelos particulares, aplicando sanções administrativas. 

Os instrumentos mais relevantes dentro da atividade de polícia administrativa são: 

➢ Licença de polícia: Licença é um ato administrativo vinculado e definitivo por meio do qual o poder 
público confere consentimento ao particular para exercer uma atividade privada de interesse 
individual, desde que preenchidos os requisitos previstos em ato normativo. Neste sentido, quando 
o particular preenche todas as condições necessárias para obter a licença, surge para ele o direito 
subjetivo, ficando a Administração Pública obrigada a expedir essa espécie de alvará. 

➢ Autorização de polícia: Trata-se de ato administrativo discricionário e precário por meio do qual a 
Administração Pública autoriza o particular a realizar uma atividade privada, de interesse 
predominantemente privado. Neste caso, não há direito subjetivo do particular, há um mero 
interesse privado na obtenção da autorização. 

➢ Sanções de polícia: O poder de polícia é exercido sobre atividades e bens particulares, pelo que as 
sanções não podem incidir sobre pessoas, tal como as sanções restritivas de liberdade. Dentre as 
diversas espécies, pode-se citar: multas administrativas, interdição de estabelecimentos, suspensão 
do exercício de direitos, demolição de obra irregular, embargo de obra ou atividade, etc. 

DICA 13 - POLÍCIA ADMINISTRATIVA X POLÍCIA JUDICIÁRIA 

A atividade de polícia administrativa (poder de polícia) difere substancialmente da atividade de polícia 
judiciária. As principais distinções são:  
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a) Natureza do ilícito: a polícia administrativa se preocupa com ilícitos administrativos, ou seja, 
violações das leis administrativas. Já a polícia judiciária atua quando há ilícitos penais, que 
consistem na violação das leis penais;  
b) Finalidade: a polícia administrativa é um fim em si mesmo, ou seja, se exaure com o próprio 
exercício, enquanto a polícia judiciária possui a finalidade de preparar elementos que formem o 
convencimento das autoridades judiciais, a fim de instruir a persecução penal (busca formar o 
convencimento do Ministério Público para propor a ação penal ou requerer o seu arquivamento);  
c) Objeto: a polícia administrativa incide sobre atividades, bens e direitos privados dos 
indivíduos. A polícia judiciária incide sobre os próprios indivíduos;  
d) Momento de atuação: a polícia administrativa possui caráter eminentemente preventivo 
(embora possa atuar de forma repressiva quando houver violação de suas disposições). A polícia 
judiciária atua de forma predominantemente repressiva, pois sua atuação ocorre após a prática 
de um ilícito penal.  
e) Autoridade que exerce o poder: o poder de polícia é exercido por diversos órgãos e entidades 
administrativas, enquanto a polícia judiciária é exercida apenas por órgãos específicos cuja 
atribuição é definida no ordenamento jurídico, tais como a polícia civil, a polícia federal (que 
exerce o poder de polícia administrativa e judiciária), polícia militar quanto aos crimes militares 
e o Ministério Público em determinados casos. Vale destacar que determinados órgãos polícias 
exercem tanto o poder de polícia administrativa quanto a polícia judicial, como por exemplo a 
Polícia Federal. 

DICA 14 - CICLO DO PODER DE POLÍCIA 

Identifica-se quatro fases distintas que se inserem no ciclo de polícia:  

a) ordem de polícia - consiste na legislação que estabelece os limites e condições para o exercício da 
autonomia privada, bem como, os condicionamentos para que o poder público emita o consentimento à 
atividade privada pretendida pelo particular. Em decorrência do princípio da legalidade, a ordem de polícia 
invariavelmente estará vinculada à lei, podendo existir ou não um ato normativo infralegal a 
regulamentando. A ordem de polícia sempre está presente e é a fase inicial do ciclo de polícia. 

b) consentimento de polícia - fase em que a Administração Pública, fundamentada nas normas editadas na 
fase da ordem de polícia, concede ou não sua anuência para a prática de determinadas atividades privadas 
ou para a utilização de bens. O consentimento é dado por meio de alvarás, que podem ter a forma de licença 
ou autorização. O consentimento de polícia não está presente em todo o ciclo de polícia. Pode ocorrer que 
determinada atividade, embora regulada ou limitada pela ordem de polícia, não exija anuência prévia do 
poder público para ser exercida. 

c) fiscalização de polícia - consiste na atividade por meio da qual se verifica se os particulares estão 
cumprindo as ordens de polícia no exercício das atividades privadas ou utilização de bens limitadas ou 
condicionadas. A fiscalização está presente em todos os ciclos de polícia, sendo um verdadeiro dever da 
Administração Pública, não apenas uma prerrogativa. Além disso, pode ocorrer por iniciativa do próprio 
órgão ou ente público ou por provocação de qualquer interessado. 
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d) sanção de polícia - é o dever-poder que a Administração Pública possui de aplicar penalidades aos 
particulares que descumprirem as ordens de polícia, sempre nos limites e parâmetros estabelecidos pela lei 
e respeitado o contraditório, a ampla defesa, a razoabilidade e a proporcionalidade. A sanção de polícia não 
está presente em todos os ciclos de polícia. Somente se manifesta quando há uma violação das ordens de 
polícia pelo particular. 

DICA 15 - DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA 

Quanto às pessoas jurídicas de direito público da Administração indireta (autarquias e fundações de direito 
público), não há qualquer dúvida. A lei pode lhes conferir o exercício do poder de polícia, inclusive para 
aplicar sanções e editar atos normativos integrantes da fase da ordem de polícia.  

Quanto à delegação de polícia a pessoas jurídicas da iniciativa privada, não integrantes da Administração 
Pública formal, a grande maioria da doutrina se posiciona no sentido da impossibilidade de delegação, 
tendo em vista que o poder de polícia é decorrente do poder de império, que, por sua vez, é próprio e 
exclusivo do Estado. Essa é a orientação do STF. 

Quanto à possiblidade de delegação do Poder de Polícia para pessoas jurídicas de Direito Privado 
integrantes da Administração Pública indireta, o STJ considerava válida apenas a delegação das fases de 
consentimento e de fiscalização de polícia, sendo inválida a delegação da ordem e sanção de polícia por 
implicarem coerção. 

Recentemente o STF proferiu decisão, alterando o seu posicionamento inicial, definindo que é 
constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito 
privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente 
público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime 
não concorrencial (RE 633.782). 

De acordo com a Corte, a indelegabilidade do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado não 
possui caráter absoluto e pode ser ultrapassada quando se tratar de entidades da administração pública 
indireta que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado de capital social 
majoritariamente público, sem o objetivo de lucro, em regime não concorrencial. No entanto, essa 
delegação não pode abranger a fase da ordem de polícia (edição de normas abstratas), abrange apenas o 
consentimento, fiscalização e sanção de polícia. 

Destaque-se que a impossibilidade de delegação do poder de polícia a entidades da inciativa 
privada não impede o exercício privado de atividades acessórias, prévias ou posteriores, ao 
poder de polícia.  

Por fim, quanto à delegação do poder de polícia, o STF se manifestou no sentido de que é possível a 
delegação do seu exercício para as guardas municipais, inclusive a aplicação de multas. 

(...) 4. Dentro de sua esfera de atuação, delimitada pelo CTB, os Municípios podem determinar 
que o poder de polícia que lhe compete seja exercido pela guarda municipal. 5. O art. 144, §8º, 
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da CF, não impede que a guarda municipal exerça funções adicionais à de proteção dos bens, 
serviços e instalações do Município. Até mesmo instituições policiais podem cumular funções 
típicas de segurança pública com exercício de poder de polícia. Entendimento que não foi 
alterado pelo advento da EC nº 82/2014. (RE 658570, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, 
Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2015, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195 DIVULG 29-09-2015 PUBLIC 30-
09-2015) 

DICA 16 - ATRIBUTOS/CARACTERÍSTICAS DO PODER DE POLÍCIA  

São três atributos apontados como inerentes ao poder de polícia e dos atos administrativos decorrentes do 
seu exercício:  

a) Discricionariedade - a Administração Pública, em regra, dispõe de uma liberdade razoável em sua 
atuação no exercício do poder de polícia, podendo valorar critérios de oportunidade e conveniência 
para definir o motivo e escolher o conteúdo do ato, dentro dos limites legais, para a consecução do 
interesse público. Embora a discricionariedade seja a regra, a lei pode estabelecer atos de polícia 
administrativos totalmente vinculados. 
 

b) Coercibilidade - os atos de polícia impõem restrições ou condições que devem ser observadas de 
forma obrigatória pelos administrados. As medidas impostas no exercício do poder de polícia são 
impostas de forma unilateral e coativa aos particulares. 
 

c) Autoexecutoriedade - é a característica que permite a execução direta, imediata e forçada, sem a 
necessidade de prévia autorização do Poder Judiciário, de um ato administrativo editado no 
exercício do poder de polícia, podendo, inclusive, utilizar de força pública.  
 

 

Vale destacar que a Administração Pública pode, caso entenda conveniente, buscar autorização 
judicial para a prática do ato. Todavia, trata-se de uma faculdade do poder público, para conferir 
maior segurança jurídica ao ato, sendo que poderia tomar providências sem intervenção judicial. 

Há quem dívida a autoexecutoriedade em duas subespécies:  

Autoexecutoriedade

Previsão em lei Situação de urgência
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a) executoriedade - utilização de meios coercitivos diretos. 
b) exigibilidade - utilização de meios coercitivos indiretos. 

DICA 17 - ABUSO DE PODER 

O abuso de poder é uma ilegalidade da qual se extraem três espécies:  

a) excesso de poder - é o abuso de poder em que o agente público atua fora dos limites de sua competência 
estabelecida em lei. Pode ocorrer quando o agente público pratica um ato sem competência para praticá-lo 
ou, possuindo competência, extrapola os limites estabelecidos na lei; 

b) desvio de poder (desvio de finalidade) - é o abuso de poder em que o agente público atua buscando 
interesse diverso do interesse público ou da finalidade estabelecida na lei. É abuso de poder quando o 
agente público atua contrariando a finalidade geral ou mediata (interesse público) ou a finalidade específica 
ou imediata (o fim determinado pela lei); 

c) omissão - é o abuso de poder em que o agente público, possuindo um dever legal de atuar em determinado 
sentido, deixa de praticar o ato a que estava obrigado. 

Por fim, destaque-se que os atos praticados com excesso de poder não se confundem com os 
atos praticados pelos “agentes de fato”, que são aqueles investidos irregularmente em cargo ou 
emprego público. Os atos praticados pelo funcionário de fato podem ser considerados válidos, 
desde que exista aparência de legalidade (teoria da aparência) e que os terceiros beneficiários 
não estejam de má-fé.  

DICA 18 - SILÊNCIO ADMINISTRATIVO  

A manifestação unilateral de vontade em geral ocorre de forma expressa, por meio de um ato comissivo do 
responsável. Da mesma forma ocorre na Administração Pública, que manifesta sua vontade, normalmente, 
por meio dos atos administrativos.  

Ocorre que, em determinados casos, a manifestação de vontade ocorre por meio de uma atitude omissiva 
ou pela inércia dos responsáveis. Trata-se do denominado “silêncio administrativo”, que consiste na 
conduta omissiva da Administração que produz efeitos jurídicos no âmbito do Direito Administrativo. 

A regra geral no Direito Administrativo é a de que a inércia da Administração Pública não 
produz qualquer efeito, salvo se a lei dispuser o contrário. Assim, a inércia da Administração 
apenas implicará em efeitos jurídicos quando houver expressa previsão legal neste sentido. 

Por fim, embora o silêncio administrativo possa resultar em efeitos jurídicos para a Administração quando 
houver previsão legal, não poderá ser considerado como ato administrativo, tendo em vista que não 
decorre de uma manifestação ou declaração formal de vontade da Administração. Deve ser considerado um 
fato administrativo. 
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DICA 19 - ATO VINCULADO X ATO DISCRICIONÁRIO 

Ato vinculado é aquele que a Administração Pública pratica sem qualquer margem de escolha ou liberdade 
de decisão, pois a lei prevê expressamente que o ato deve ser praticado diante de situação determinada, 
bem como estabelece o único comportamento possível a ser adotado. O Administrador se torna um mero 
executor da lei. 

O ato discricionário, por outro lado, consiste naquele em que o agente público pode praticar com certa 
liberdade de escolha quanto ao motivo ou ao objeto (conteúdo), dentro dos limites e diretrizes da lei, 
avaliando critérios de conveniência e oportunidade. 

Quanto à competência, à finalidade e à forma, o ato administrativo será vinculado, não cabendo ao 
administrador realizar qualquer escolha neste caso. Entretanto, quando previsto em lei, o motivo e o objeto 
estarão inseridos na discricionariedade do administrador. Além disso, a discricionariedade se verifica 
apenas quando prevista em lei, que estabelecerá os seus limites e parâmetros, e nos casos de conceitos 
jurídicos indeterminados. Por este motivo, a discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, tendo 
em vista que a liberdade do administrador está limitada pelo ordenamento jurídico em geral (regras, 
princípios, direitos fundamentais etc.). 

DICA 20 - ATO SIMPLES X ATO COMPOSTO X ATO COMPLEXO - 
CRITÉRIO DA FORMAÇÃO 

➢ Ato simples: decorre da manifestação de uma única vontade de um órgão público. O ato estará 
formado pela manifestação de vontade do órgão, não dependendo de outra manifestação de 
vontade ou aprovação de outro órgão. 
 

➢ Ato composto: será formado após a manifestação de uma vontade principal por parte de um órgão 
e uma manifestação de vontade acessória de outro órgão, normalmente o aprovando. A 
manifestação de vontade acessória, em regra, é editada por um órgão superior integrante da mesma 
estrutura hierárquica daquele que manifestou a vontade principal. 
 

➢ Ato complexo: é aquele que exige a manifestação de vontade autônoma de dois ou mais órgãos 
diferentes. Antes da emissão de todas as manifestações de vontade exigidas, o ato não é considerado 
perfeito, isto é, o ato ainda não está formado ou completo, sendo inapto para gerar direitos e 
obrigações. 
 
O ato de aposentadoria dos servidores públicos demanda uma manifestação de vontade da 
autoridade competente, integrante da pessoa jurídica a que está vinculado o servidor que pretende 
se aposentar, bem como exige uma manifestação posterior do Tribunal de Contas apreciando o ato 
para fins de registro. Neste sentido, o STF possui entendimento de que o ato de concessão de 
aposentadoria, reforma e pensão é ato complexo, somente estando completo após a apreciação do 
Tribunal de Contas. Vejamos o que diz a Súmula Vinculante nº 3: 
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Súmula Vinculante nº 3: Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o 
contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato 
administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de 
concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. 

O STF dispensa o contraditório e a ampla defesa na apreciação da legalidade do ato de 
concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão justamente por considerar estes atos 
como atos complexos, uma vez que, antes da segunda manifestação de vontade a ser emitida 
pelo TCU, o ato ainda não está formado (ainda não existe ato administrativo), não havendo que 
se falar em anulação ou revogação, mas de mera emissão de vontade como requisito essencial à 
formação do ato. 

DICA 21 - ELEMENTOS DO ATO ADMINISTRATIVO 

São cinco os elementos do ato administrativo, extraídos do art. 2º da lei 4.717/65 (lei da ação popular):  

a) Competência - é a atribuição legal conferida ao agente público para o desempenho das funções específicas 
relacionados ao seu cargo público. A competência é definida pela lei ou diretamente pela própria 
constituição e não pode ser alterada pela vontade das partes. O elemento competência será sempre 
vinculado.  

A doutrina ainda aponta as seguintes características da competência:  

a) Exercício obrigatório; 
b) Irrenunciável, podendo, entretanto, o seu exercício ser parcial e temporariamente delegado 
(o que não importa em renúncia, uma vez que o agente delegante poderá continuar exercendo 
a atribuição delegada);  
c) Intransferível (a delegação não transfere a titularidade, mas apenas o exercício);  
d) Imodificável pela vontade das partes;  
e) Imprescritível, pois o não exercício não importa na extinção do direito de exercer a 
competência;  
f) Limitada. 

Por fim, cabe destacar que eventual vício de competência é, em regra, sanável, desde que não se trate de 
competência exclusiva ou competência em relação à matéria, admitindo-se, desta forma, convalidação do 
ato. 

b) Finalidade - é o objetivo que se busca alcançar com a prática do ato administrativo. Trata-se de uma das 
facetas do princípio da impessoalidade, de acordo com a qual o agente público deve objetivar sempre o 
interesse público em sua atuação e não interesses pessoais. A finalidade é elemento do ato administrativo 
que sempre será vinculado. Não cabe ao agente público ponderar se atende ou não a finalidade da lei. 

O vício de finalidade é insanável, sendo que o ato eivado desta espécie de ilegalidade absoluta não é 
suscetível de convalidação, devendo, obrigatoriamente, ser anulado. 
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c) Forma - é o modo de exteriorização do ato administrativo, determinada pela lei. Em regra, os atos 
administrativos são formais (princípio da solenidade) e a forma exigida pela lei, de forma geral, é a forma 
escrita. Existem, no entanto, atos administrativos não escritos, tais como as ordens verbais dos superiores; 
gestos, apitos e sinais na condução do trânsito; cartazes e placas com ordens da Administração etc. 

É importante esclarecer que a motivação, consistente na declaração escrita dos motivos que 
ensejaram a prática do ato, integra a forma do ato administrativo e não o motivo. A ausência 
de motivação é vício de forma. 

Por fim, cabe destacar ser sanável o vício no elemento forma do ato administrativo e, por este motivo, o ato 
é passível de convalidação na forma da lei. Entretanto, quando a lei estabelecer uma forma como essencial 
à prática do ato, o vício será insanável. 

d) Motivo - é a causa imediata, prevista em lei, que ensejou a prática do ato administrativo. É a situação de 
fato e de direito que determinou ou autorizou a prática do ato, ou seja, o pressuposto fático e jurídico que 
enseja a prática do ato. O motivo poderá ser vinculado ou discricionário. 

O vício no motivo é sempre insanável, não sendo cabível a convalidação do ato administrativo. 

e) Objeto - é o efeito jurídico e material imediato produzido pelo ato administrativo. É o próprio conteúdo 
do ato administrativo. O objeto do ato administrativo pode ser discricionário ou vinculado.  

O vício no elemento objeto pode ser definido de duas formas:  

a) Objeto não previsto em lei;  

b) Objeto diferente do previsto em lei para a situação verificada.  

O vício de objeto é insanável, não sendo cabível a convalidação do ato administrativo. 

DICA 22 - FUNÇÃO DE FATO E USURPAÇÃO DE FUNÇÃO 

No caso do agente de fato, o sujeito foi investido em cargo, emprego ou função pública de forma irregular, 
ou seja, ocorreu alguma ilegalidade em sua investidura ou impedimento legal para a prática do ato. É o 
caso, por exemplo, da nulidade do concurso público, quando o agente será destituído do cargo com efeitos 
retroativos, bem como, o caso do agente que não preencheu todos os requisitos para a posse (apresentou 
diploma falso, por exemplo), dentre outros. O mesmo ocorre quando o agente público estava suspenso na 
data da prática do ato.  

Neste caso, o sujeito possui apenas aparência de agente público. Por este motivo, considerando que o ato 
administrativo possui aparência de legalidade, surge a teoria da aparência, impedindo que o terceiro 
beneficiado de boa-fé seja prejudicado. Assim, o ato será considerado válido, ou, pelo menos, os efeitos 
decorrentes do ato que beneficiam terceiros de boa-fé.  

Por outro lado, a usurpação de função é crime previsto no Código Penal e ocorre quando alguém, sem 
qualquer forma de relação jurídica com a Administração, se passa por agente público. Neste caso, os atos 
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serão inexistentes e deles não decorre nenhum tipo de efeito, ainda que tenham beneficiado terceiro de 
boa-fé. 

DICA 23 - MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO  

Nos atos administrativos vinculados, todos os elementos encontram-se peremptoriamente definidos em 
lei, devendo a Administração seguir exatamente o que o ordenamento jurídico define. Entretanto, nos atos 
administrativos discricionários, os elementos motivo e objeto poderão ser discricionários, cabendo ao 
Administrador ponderar, por meio dos critérios da conveniência e oportunidade, qual motivo e/ou qual 
objeto deve ser adotado para melhor atender o interesse público.  

Essa margem de escolha quanto ao motivo e ao objeto do ato administrativo configura o mérito 
administrativo, que consiste no poder conferido pela lei ao agente público para que decida 
sobre a conveniência e oportunidade em praticar o ato e definir o seu objeto dentro dos limites 
da lei.  

Assim, pode-se dizer que somente existe mérito administrativo nos atos discricionários. Além disso, ainda 
quando o ato for discricionário, os elementos da competência, finalidade e forma serão sempre vinculados, 
não havendo qualquer margem de escolha para o administrador quanto a esses requisitos. 

Importante pontuar não caber ao Poder Judiciário apreciar aspectos relacionados à escolha do 
administrador quanto à conveniência e oportunidade do ato administrativo, sob pena de substituir o 
agente público competente e violar o princípio da harmonia entre os poderes. 

Todos os atos estão sujeitos ao controle judicial, sejam eles vinculados ou discricionários. 
Quanto aos atos discricionários, o Poder Judiciário poderá avaliar a sua compatibilidade com o 
princípio da legalidade e da juridicidade, devendo estar em acordo com todas as regras e 
princípios do ordenamento jurídico. 

DICA 24 - ATRIBUTOS DO ATO ADMINISTRATIVO 

Os atributos são as qualidades ou características inerentes aos atos administrativos, ao contrário dos 
elementos ou requisitos, que são os pressupostos ou condições para a válida edição destes atos.  

Os atributos citados de maneira geral pela doutrina são:  

a) Presunção de legalidade/legitimidade e presunção de veracidade - decorre da própria natureza do ato 
administrativo e está presente desde o nascimento do ato, independentemente de lei que o preveja. Além 
disso, fundamenta-se na necessidade de atuação ágil do Poder Público para tutela do interesse público.  

Com a presunção de legitimidade, o ato obriga os destinatários desde o seu nascimento, sem necessidade 
de comprovação de sua validade perante o Judiciário ou qualquer outro órgão. Assim, ainda que o ato 
administrativo contenha qualquer tipo de vício, será presumido válido, produzindo efeitos até que seja 
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comprovada a ilegalidade e o ato seja anulado. Por este motivo, diz-se que o ato administrativo goza de fé 
pública. 

Não obstante, a presunção é relativa (iuris tantum), cabendo ao particular interessado 
comprovar a ausência de legitimidade ou veracidade do ato. Por este motivo, tem-se entendido 
que a presunção estudada implica na inversão do ônus da prova, ou seja, o ônus de comprovar 
que a existência de vício ou a inveracidade dos fatos é de quem alega, isto é, do administrado. 

b) Imperatividade - se identifica com a coercibilidade dos Poderes Administrativos. Consiste na possibilidade 
que a Administração Pública possui de criar obrigações ou impor restrições de forma unilateral aos 
particulares, sem qualquer anuência destes. Trata-se de atributo decorrente do Poder Extroverso da 
Administração, consubstanciado na prerrogativa que o Poder Público possui de praticar atos que extravasam 
a sua própria esfera jurídica, adentrando a esfera jurídica dos particulares, alterando-a sem anuência prévia 
dos administrados. Este atributo não está presente em todos os atos administrativos, mas apenas naqueles 
que importem em imposição de obrigação ou de restrição aos particulares sem o seu consentimento. 

c) Autoexecutoriedade - é a característica que permite a execução direta, imediata e forçada, sem a 
necessidade de prévia autorização do Poder Judiciário, de um ato administrativo. 

Vale destacar que a Administração Pública pode, caso entenda conveniente, buscar autorização 
judicial para a prática do ato. Todavia, trata-se de uma faculdade do poder público, para conferir 
maior segurança jurídica ao ato, sendo que poderia tomar providências sem a intervenção 
judicial. 

Importa ressaltar que nem todo ato administrativo goza de autoexecutoriedade.  

A doutrina vem reconhecendo a existência da autoexecutoriedade em duas situações:  

a) Quando expressamente previsto em lei; 

b) Em situações de urgência. 

d) Tipicidade - o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei como aptas 
a produzir determinados resultados. Esse atributo, portanto, possui o objetivo de afastar a possibilidade de 
a administração praticar atos inominados, pelo que todos os seus atos devem corresponder a uma figura 
previamente estabelecida em lei. 

DICA 25 - ESPÉCIES DE ATO ADMINISTRATIVO 

São cinco espécies de atos administrativos de acordo com a clássica lição de Hely Lopes Meirelles:  

a) Atos normativos - atos dotados de generalidade e abstração (normatividade), não possuindo 
destinatários específicos. Esses atos apenas preveem uma situação geral e abstrata (hipotética) e uma 
consequência que deverá ser observada ou praticada quando um fato se enquadrar na situação hipotética 
prevista no ato normativo. 
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b) Atos ordinatórios - atos administrativos internos que possuem a finalidade de organizar a atividade 
administrativa nos órgãos e entidades públicas. Decorrem do poder hierárquico da administração, tendo 
em vista que são emitidos como ordens superiores aos servidores públicos, estabelecendo rotinas internas, 
distribuição de tarefas, dentre outros. Em regra, não há necessidade de publicidade em meio oficial, 
bastando a publicidade interna que alcance os agentes destinatários. 

c) Atos negociais (ou de consentimento) - atos de consentimento da Administração Público ao pedido do 
administrado para exercer uma atividade ou direito de interesse dele ou a utilização de bem público. São 
editados em situação em que o ordenamento jurídico exige que o particular obtenha anuência prévia da 
administração para o exercício da atividade desejada. Trata-se de ato unilateral da administração.  

O ato negocial poderá ser vinculado ou discricionário. No primeiro caso, o particular possui o direito 
subjetivo à emissão do ato de anuência pela Administração, tendo em vista o preenchimento dos requisitos. 
No segundo caso, o particular possui mero interesse, cabendo ao agente público ponderar a conveniência e 
a oportunidade para anuir ou não ao pedido do interessado. 

Em geral, os atos negociais são viabilizados por meio de alvará. As principais formas do alvará são as 
seguintes: 

➢ Licença: é um ato administrativo vinculado e definitivo por meio do qual o poder público confere 
consentimento ao particular para exercer uma atividade privada de interesse individual, desde que 
preenchidos os requisitos previstos em ato normativo. Trata-se de ato meramente declaratório do 
direito subjetivo do particular. 

➢ Permissão: é o ato administrativo discricionário e precário que permite o exercício de determinada 
atividade pelo particular ou o uso privativo de bem público. Trata-se de ato constitutivo, tendo em 
vista que antes da edição do ato não há direito subjetivo do particular.  
Por se tratar de ato precário, pode ser revogado a qualquer tempo pela Administração Pública por 
critérios de conveniência e oportunidade. 

➢ Autorização: ato administrativo discricionário e precário por meio do qual a Administração Pública 
autoriza o particular a realizar uma atividade privada, de interesse predominantemente privado, ou 
autoriza a utilização de bem público. Neste caso, não há direito subjetivo do particular, há um mero 
interesse privado na obtenção da autorização. Por este motivo, o ato é constitutivo, uma vez que, 
antes da manifestação de consentimento da administração não existia o direito do particular. 
Por se tratar de ato precário, pode ser revogado a qualquer tempo pela Administração Pública por 
critérios de conveniência e oportunidade. 

d) Atos enunciativos - atos que contém um juízo de valor, uma opinião, uma sugestão ou uma recomendação 
para a atuação administrativa, podendo ser esta manifestação jurídica, técnica ou política (quanto ao 
interesse público). São caracterizados por não produzirem efeitos jurídicos por si só. Dependem de uma 
manifestação posterior da administração pública, de conteúdo decisório, para produção de efeitos. 

Espécies:  

Certidão 

Atestado 

Parecer 

Apostila ou apostilamento 
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e) Atos punitivos (ou sancionatórios) - atos por meio dos quais a Administração Pública impõe punições aos 
seus agentes públicos ou aos administrados de maneira geral quando atuarem em desconformidade com a 
ordem jurídica. 

DICA 26 - PARECER E SUAS ESPÉCIES 

Trata-se de um documento técnico de caráter opinativo emitido pelo agente público que expressa sua 
opinião sobre determinada questão fática, técnica ou jurídica. Em regra, os pareceres não vinculam a 
administração, por se tratar de uma opinião do agente público. Entretanto, em alguns casos definidos na 
lei, o parecer será dotado de força normativa (denominado parecer normativo) e vinculante para toda a 
Administração Pública. 

A doutrina aponta três espécies de pareceres, em entendimento já adotado pelo STF:  

i. Parecer facultativo: é o parecer que não é exigido por lei para formulação da decisão da autoridade 
competente, mas esta decide solicitar o parecer para auxiliar na tomada de decisão. Uma vez emitido, o 
parecer não vincula a decisão da autoridade;  

ii. Parecer obrigatório: a lei exige a emissão do parecer antes da tomada de decisão, mas a opinião nele 
contida não vincula a autoridade competente para decidir, que poderá contrariar o parecer, desde que 
de forma motivada;  

iii. Parecer vinculante: é o parecer que deve ser obrigatoriamente elaborado, cujo teor vincula a 
autoridade administrativa que terá o dever de acatá-lo ou então não decidir. Neste casso, tem-se que há 
uma partilha do poder decisório entre a autoridade administrativa competente para decidir e o agente 
público que emite o parecer.  

Esta distinção é importante ainda para a verificação da responsabilidade do parecerista quando o ato 
praticado for ilegal e acarretar prejuízos à administração pública. Nos dois primeiros casos (parecer 
facultativo e obrigatório), o agente público somente poderá ser responsabilizado pela opinião emitida no 
parecer se comprovada culpa, erro grosseiro ou fraude. No caso do parecer vinculante, por outro lado, por 
existir uma partilha do poder decisório, tem-se que tanto o parecerista quanto a autoridade administrativa 
devem responder pelo ato praticado. 

DICA 27 - EXTINÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - PRINCIPAIS 
HIPÓTESES 

A anulação do ato administrativo tem lugar quando verificado algum vício de legalidade ou legitimidade (ou 
juridicidade) - a ofensa ao ordenamento jurídico como um todo. É sempre um controle de legalidade. Por 
este motivo, pode-se anular tanto um ato vinculado quanto um ato discricionário, tendo em vista que todos 
eles devem estar em harmonia com o ordenamento jurídico.  

O vício poderá ser sanável ou não. Em caso de vício insanável, a anulação é obrigatória, não cabendo à 
administração fazer qualquer ponderação em relação à extinção do ato. Tomando conhecimento do vício, 
deve realizar a sua anulação.  



 
 
 
 
 

 

 

221 
329 

Por outro lado, em caso de vícios sanáveis o ato poderá ser convalidado, desde que não acarrete prejuízo 
a terceiros ou lesão ao interesse público.  

A anulação do ato administrativo, seja qual for a espécie do vício verificado (sanável ou insanável), retroage 
os seus efeitos à data da prática do ato, daí ser correto dizer que a anulação produz efeitos ex tunc ou 
retroativos. Assim, todos os efeitos produzidos pelo ato anulado serão desconstituídos, resguardados os 
efeitos individuais produzidos que beneficiaram terceiros de boa-fé. 

O STF possui jurisprudência pacífica no sentido de que os atos administrativos flagrantemente 
inconstitucionais podem ser anulados a qualquer tempo, resguardado o direito à ampla defesa 
e contraditório. (MS 28279). 

A revogação é a retirada de um ato administrativo válido do mundo jurídico por critério de conveniência 
e oportunidade do administrador. O ato não possui qualquer irregularidade, está em perfeita harmonia com 
o ordenamento jurídico, mas a administração decide revogá-lo por entender ser a medida que melhor atende 
ao interesse público.  

A revogação somente se aplica aos atos discricionários. É vedada a revogação de ato administrativo 
vinculado. Além disso, a revogação em si é um ato discricionário, pois decorre exclusivamente da escolha 
do administrador após ponderação dos critérios da conveniência e oportunidade.  

A revogação, ao contrário da anulação, somente produz efeitos a partir do momento em que o ato foi 
revogado, ou seja, produz efeitos prospectivos (ex nunc). Além disso, deverão ser respeitados os direitos 
adquiridos pelos interessados.  

Somente a Administração Pública pode revogar os seus próprios atos, não cabendo revogação por parte do 
Poder Judiciário, que apenas anula atos administrativos, quando provocado, por vício de legalidade ou 
legitimidade.  

A revogação ainda depende de prévio procedimento que permita o contraditório e a ampla defesa do 
interessado. 

Atos que não podem ser revogados:  

a) Atos consumados;  

b) Atos vinculados;  

c) Atos que já geraram direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF);  

d) Atos preclusos no processo administrativo;  

e) Atos declaratórios (“meros atos administrativos”);  

f) Atos opinativos (enunciativos). 

DICA 28 - AGENTES PÚBLICOS - PRINCIPAIS APONTAMENTOS  

A lei 8.429/1992 traz o conceito de agente público, segundo o qual,  
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Art. 2º 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. 

Verifica-se que a qualificação de uma pessoa como agente público independe do pagamento de 
remuneração e pode ocorrer ainda que o vínculo com a Administração seja transitório. 

Esses agentes públicos expressam a vontade do órgão a que estão vinculados, obrigando a Administração 
Pública pelas suas manifestações, em virtude da teoria da imputação (ou teoria do órgão). Além disso, a 
Administração responde objetivamente pelos atos que os agentes públicos praticarem, atuando nesta 
qualidade, que ensejarem dano a terceiro (art. 37, §6º, CF). 

➢ Importante trazer a seguinte diferenciação: 
 

a) Cargo público: unidade situada na organização interna da Administração Pública que contém um 
conjunto de atribuições definidas por lei e ocupado por um agente púbico com vínculo estatutário e 
permanente - regime jurídico estatutário.  

b) Emprego público: Emprego público é a unidade da estrutura de um ente público, dotada de um 
conjunto de atribuições, ocupada por agente público aprovado em concurso público, que forma um vínculo 
contratual com a Administração (e não estatutário), regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) - 
regime jurídico celetista. Importante pontuar não ter os empregados públicos direito à estabilidade.   

c) Função pública: é um conjunto de atividades atribuídas a um cargo ou emprego público. 

DICA 29 - REGIME JURÍDICO ESPECIAL E REGIME JURÍDICO ÚNICO 

O regime jurídico especial é aplicável aos agentes públicos contratados por tempo determinado (servidores 
temporários), conforme art. 37, IX, CF. Estes, possuem um vínculo jurídico-administrativo com a 
Administração Pública.  

O art. 39 da Constituição Federal, na sua redação original, previa o estabelecimento de um regime jurídico 
único, a ser adotado por cada Ente da Federação, relativamente aos servidores da Administração Pública 
Direta, das autarquias e das fundações públicas: 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua 
competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração 
pública direta, das autarquias e das fundações públicas. 

Posteriormente, a reforma administrativa promovida pela Emenda à Constituição nº 19/1998 revogou a 
exigência de instituição do RJU, conferindo a seguinte redação ao art. 39, CF: 
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Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de 
administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos 
Poderes. 

Entretanto, o STF, em decisão liminar na ADI 2.135, suspendeu a redação dada pela EC 19/98 por vício 
formal, pelo que o art. 39 retornou à sua redação anterior em virtude do efeito repristinatório, ou seja, 
exigindo o RJU. Vale destacar que o STF não discutiu a questão material relacionada ao RJU, isto é, não 
afirmou a impossibilidade de extinção da exigência do RJU. 

Além disso, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há direito adquirido a regime jurídico. 
Assim, a relação formada pelo servidor com o Estado pode ser modificada durante o vínculo jurídico 
mediante lei, desde que obedecidas as disposições constitucionais. Desta forma, é correto dizer que os 
direitos instituídos pelo estatuto dos servidores públicos não incorporam no patrimônio destes agentes. 
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DICA 30 - ESPÉCIES DE AGENTES PÚBLICOS 

 

Sobre os comissionados, importante conhecer os seguintes entendimentos:  

Neste sentido, o STF possui jurisprudência pacífica de que são inconstitucionais as leis que criam 
cargos em comissão para atividades rotineiras da Administração, ou de atribuições de natureza 
técnica, operacional ou meramente administrativa, as quais não pressupõem uma relação de 
confiança. Esses cargos devem ser preenchidos por concurso público (ADI 3602) 

 

• agentes que exercem função política de Estado.
Possuem cargos estruturais e inerentes à organização
política do país, exercendo função diretiva e
manifestando a vontade superior do Estado.

Agentes políticos

• gênero do qual são espécies: a) servidores
estatutários; b) servidores trabalhistas
(celetistas ou empregados públicos); e c)
servidores temporários;

• os servidores comissionados são servidores
estatutários que ocupam cargo de forma
transitória, nomeados e exonerados
livremente pela autoridade competente
(exoneração ad nutum). Trata-se, portanto,
de mais uma exceção à regra do concurso
público, tendo em vista que os cargos são de
livre nomeação e exoneração (art. 37, II, CF).

Servidores públicos

• agentes públicos que atuam em situações
excepcionais, em nome do Estado, mesmo sem
perderem a condição de particulares e ainda que
em caráter temporário ou ocasional e sem
remuneração;

• Esses particulares exercem função pública e
podem ser divididos em quatro espécies: a)
designados (ou honoríficos); b) voluntários; c)
delegados; d) credenciados.

Particulares em colaboração com o 
poder público
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4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o 
exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho 
de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária 
relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de 
cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam 
suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os 
criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, 
na própria lei que os instituir (RE 1.041.210). 

Por fim, cabe destacar que embora cargo em comissão e função de confiança se relacionem ao exercício de 
atividade de chefia, direção ou assessoramento, as funções de confiança somente podem ser exercidas por 
servidores públicos estatutários ocupantes de cargo efetivo, enquanto os cargos em comissão podem ser 
preenchidos por pessoa não integrante da Administração pública. Cabe à lei estabelecer os casos, condições 
e percentuais mínimos de cargos comissionados a serem preenchidos por servidores de carreira (art. 37, V). 

DICA 31 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

O processo disciplinar é o instrumento jurídico por meio do qual a Administração formaliza a investigação e 
a punição dos servidores públicos que cometem falta funcional. Processo disciplinar em sentido amplo 
abrange duas espécies de procedimentos administrativos: 

a) Sindicância  

ESPÉCIE FINALIDADE HÁ CONTRADITÓRIO? 

Sindicância preliminar 
ao processo disciplinar 
principal 

Destinada a produção de elementos probatórios 
quanto à infração e a autoria para informar o 
processo disciplinar principal. 

Não há contraditório 
nem ampla defesa 
(inquisitório). 

Sindicância como 
processo sumário 

Destinado a aplicar sanções mais leves. 
Há contraditório e 
ampla defesa. 

b) PAD em sentido estrito - é o procedimento apto a aplicar a penalidade de suspensão por mais de 30 
(trinta) dias, de demissão e de cassação de aposentadoria.  

De acordo com o art. 143 da lei 8.112/90, a autoridade que tiver ciência de irregularidade no 
serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou 
processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. 

É pacífico o entendimento do STJ de que é possível a instauração de processo administrativo com base em 
denúncia anônima, desde que precedido de apuração prévia pela autoridade competente da veracidade da 
denúncia (Súmula 611-STJ; AgRg no REsp 1307503/RR). 
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Súmula 611-STJ: Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou 
sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em 
denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à Administração. 

De acordo com o STJ, o excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não conduz 
à sua nulidade automática, devendo, para tanto, ser demonstrado o prejuízo para a defesa (Súmula 592-
STJ, MS 019823/DF). Aliás, a decretação de qualquer nulidade no processo administrativo depende da 
demonstração do efetivo prejuízo para as partes, à luz do princípio pas de nullité sans grief (AgRg no REsp 
1186672/DF). 

Súmula Vinculante nº 5: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo 
disciplinar não ofende a Constituição. 

DICA 32 - FASES DO PAD 

a) Instauração: se dá com a publicação do ato de constituição da comissão processante, composta, 
obrigatoriamente, por 3 (três) servidores estáveis. Súmula 641-STJ: A portaria de instauração do 
processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados.  
 

b) Inquérito Administrativo: é a fase instrutória do procedimento, momento no qual ocorrerá a 
produção de provas (instrução), apresentação de defesa e elaboração do relatório pela comissão, 
sempre que obedecidos os princípios do contraditório e da ampla defesa. O inquérito é subdividido 
em instrução, defesa e relatório: 
 
i) Instrução: as provas serão produzidas por iniciativa da comissão ou a pedido do investigado. 
No entanto, o presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.  

É possível a utilização de prova emprestada no processo administrativo disciplinar, devidamente autorizada 
na esfera criminal, desde que produzida com observância do contraditório e do devido processo legal (MS 
016146/DF). Concluída a produção de provas, a comissão decidirá se o servidor será ou não indiciado.  

ii) Defesa: se o acusado for indiciado, será realizada a sua citação por meio de mandado 
expedido pelo presidente da comissão, abrindo prazo para defesa, que será: 

PRAZO DE DEFESA: 

Apenas 1 indiciado 10 dias. 

2 ou mais indiciados 20 dias, contados da data da ciência do último citado. 

Citado por edital 15 dias, contados da última publicação do edital. 

Em qualquer caso, o prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas 
indispensáveis. Se o indiciado não apresentar defesa no prazo, será considerado revel. Nesta hipótese, a 
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autoridade instauradora do processo (e não o presidente da comissão) designará um servidor como defensor 
dativo, sendo-lhe devolvido o prazo para defesa. 

iii) Relatório: deverá ser conclusivo pela inocência ou responsabilidade do servidor. Neste último 
caso, serão indicados o dispositivo legal transgredido e as circunstâncias agravantes e 
atenuantes. 
 

c) Fase decisória: a decisão será proferida no prazo de 20 dias do recebimento dos autos (art. 167) pela 
autoridade instauradora. A alteração da capitulação legal imputada ao acusado não enseja nulidade, 
uma vez que o indiciado se defende dos fatos nele descritos e não dos enquadramentos legais (MS 
015905/DF). 

É possível o cumprimento imediato da penalidade imposta ao servidor logo após o julgamento 
do PAD e antes do julgamento do recurso administrativo cabível.  

DICA 33 - PROCESSO ADMINISTRATIVO E RECURSO 
ADMINISTRATIVO 

Processo administrativo é o conjunto de atos concatenados e ordenados em uma sessão lógica, objetivando 
a produção de uma decisão ou um ato administrativo final pela Administração Pública. 

Dentre os princípios aplicados aos processos administrativos, podemos destacar:  
 

Oficialidade; 

Informalidade; 

Instrumentalidade das formas; 

Verdade material; 

Gratuidade; 

Contraditório e ampla defesa. 

Decorre da verdade material a possibilidade de reformatio in pejus nos recursos interpostos 
exclusivamente pelo particular, reformando-se a decisão para prever uma situação mais onerosa 
ao recorrente. Lembre-se, entretanto, que na revisão do processo administrativo disciplinar é 
vedado a reformatio in pejus. 

Os recursos administrativos, regra geral, possuem apenas efeito devolutivo, pelo que é possível a execução 
imediata das decisões em processo administrativo. No entanto, é possível conferir efeito suspensivo ao 
recurso, desde que expressamente autorizado em lei. 
 
Existem duas espécies de recursos administrativos: 
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➢ Recurso hierárquico: é o recurso a ser julgado pela autoridade ou órgão imediatamente superior àquela 
que proferiu a decisão, sendo ambos pertencentes à mesma pessoa jurídica; 

➢ Recurso hierárquico impróprio: é o recurso julgado por uma pessoa jurídica diferente daquela em que 
está inserido a autoridade que proferiu a decisão, podendo ser um órgão especializado ou o próprio órgão 
supervisor. O recurso é denominado de hierárquico impróprio exatamente por inexistir hierarquia entre a 
autoridade julgadora e a revisora. Por este motivo, parcela da doutrina sustenta que o recurso não poderia 
ter a expressão “hierárquico” na sua denominação, tendo em vista a inexistência de hierarquia. 

DICA 34 - CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

O controle administrativo é o conjunto de instrumentos estabelecidos pela ordem jurídica para que a 
própria Administração Pública, os Poderes Legislativo e Judiciário, bem como o povo, possam controlar os 
órgãos, entidades e agentes públicos, por meio da fiscalização, orientação e revisão da atuação 
administrativa. 
 

➢ Conforme a origem 
 
a) Controle interno ou autocontrole: é aquele exercido dentro de um mesmo Poder Estrutural; 
b) Controle externo: é exercido por um Poder sobre a atuação de outro Poder Estrutural; 
c) Controle social ou popular: é exercido pela população em geral. 
 

➢ Conforme o momento do controle 
 
a) Controle preventivo ou prévio: é exercido antes do início da prática do ato administrativo; 
b) Controle concomitante: exercido durante a prática de um ato; 
c) Controle repressivo, corretivo, posterior ou subsequente: é exercido após a formação do ato. 
 

➢ Quanto ao aspecto controlado 
 
a) Controle de legalidade ou legitimidade (ou ainda de juridicidade): verifica-se se o ato está em 
conformidade com o ordenamento jurídico como um todo; 
b) Controle de mérito: verifica-se a conveniência e a oportunidade quanto ao motivo e ao objeto do ato 
controlado. 
 

➢ Quanto à amplitude 
 
a) Controle hierárquico: é a espécie mais ampla de controle, permitindo a verificação de todos os aspectos 
do ato administrativo; 
b) Controle finalístico: é o controle exercido pela Administração direta sobre as entidades da administração 
indireta. 



 
 
 
 
 

 

 

229 
329 

No controle judicial, verifica-se apenas a legalidade ou legitimidade dos atos administrativos, 
nunca o mérito administrativo. A doutrina moderna substituiu o termo “controle de legalidade” 
por “controle de juridicidade”. 

DICA 35 - BENS PÚBLICOS - PRINCIPAIS APONTAMENTOS 

O conceito legal se encontra no art. 98 do Código Civil, que considera públicos os bens que, de qualquer 
natureza ou a qualquer título, pertençam às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os demais 
bens são particulares. 

Os bens privados afetados a um serviço público, sejam eles das entidades privadas da 
Administração indireta ou das concessionárias de serviço público, embora não se sujeitem ao 
regime jurídico dos bens públicos, recebem uma proteção especial do sistema. 

A classificação legal divide os bens públicos em: 
 

a) Bens de uso comum do povo: bens que se destinam à utilização geral da coletividade, tais como os rios, 
mares, estradas, ruas, praças, parques, praias, dentre outros. 

b) Bens de uso especial: se destinam a uma atividade específica da Administração Pública, ou seja, são 
utilizados na execução de um serviço administrativo ou um serviço público. São os bens que constituem 
os equipamentos materiais da Administração na busca do atingimento das suas finalidades. 

c) Bens dominicais: a noção de bens dominicais é residual, ou seja, todos aqueles bens que não são de uso 
comum do povo ou de uso especial da Administração devem ser considerados dominicais. 

No que tange ao regime jurídico dos bens públicos, importante conhecer as seguintes características:  

✓ Alienabilidade condicionada: os bens de uso comum do povo e os de uso especial são absolutamente 
inalienáveis enquanto perdurar a condição de afetação. Por outro lado, os bens dominicais podem 
ser alienados, desde que observadas as exigências legais. Essas exigências legais, em regra, se 
encontram na lei 8.666/93, especialmente em seus arts. 17 a 19. 

 
✓ Impenhorabilidade: Os bens públicos não se sujeitam à penhora para satisfação dos créditos de 

credores da Fazenda Pública, razão pela qual são considerados impenhoráveis. Os pagamentos 
devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judicial, devem ocorrer mediante o sistema de 
precatórios ou por meio da requisição de pequeno valor (RPV), conforme o caso. 

 
✓ Imprescritibilidade: A imprescritibilidade dos bens públicos estabelece que tais bens não podem ser 

adquiridos por usucapião, independentemente da categoria a que esses bens pertencem. A 
imprescritibilidade dos bens públicos é estabelecida pela própria Constituição Federal, além de ter 
sido confirmada no Código Civil de 2002 

Súmula n. 619/STJ: A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza 
precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. 
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✓ Não onerabilidade: A Administração Pública não pode conceder um bem público como garantia de 
direito real de uma dívida, tendo em vista que, caso não adimplida, seria o caso de execução direta, 
com a penhora do bem, para pagamento da dívida, o que viola a característica da impenhorabilidade 
dos bens públicos. 

DICA 36 - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI N. 8.429/92) - 
NATUREZA JURÍDICA 

 

O processo judicial de apuração e as sanções por improbidade administrativa 
possuem natureza jurídica cível.  
A ação judicial por improbidade administrativa é de natureza cível (ação civil 
pública por improbidade administrativa).  

Neste sentido, em virtude da independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, a condenação 
por improbidade não impede ainda a responsabilização administrativa e penal. 

 

Jurisprudência do STJ 

Nesta mesma linha, já decidiu o STJ que, no caso de prática de ato por improbidade 
administrativa, é possível a aplicação de demissão do servidor no âmbito do 
processo administrativo disciplinar, sem prejuízo da ação por improbidade 
administrativa (MS 14.140-DF. Informativo 505). 
Por outro lado, a Corte Superior também possui entendimento de que não configura 
bis in idem a coexistência de título executivo extrajudicial em decorrência de 
condenação por acórdão do TCU e sentença condenatória em ação civil pública de 
improbidade administrativa pelo mesmo fato, desde que seja observada a 
dedução do valor da obrigação que primeiramente foi executada no momento da 
execução do título remanescente (REsp 1.413.674-SE. Informativo 584). 

DICA 37 - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI N. 8.429/92) - 
CONCEITO DE AGENTES PÚBLICOS 

O conceito de agente público é dado pela própria lei de improbidade administrativa (LIA):  

Art. 2º 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.  

Este é o conceito usado ainda pela doutrina em geral para identificar os agentes públicos em qualquer 
situação, não apenas naquelas relacionadas à improbidade.  
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Verifica-se que a qualificação de uma pessoa como agente público independe do pagamento de 
remuneração e pode ocorrer ainda que o vínculo com a Administração seja transitório.  

Logo, por exemplo, um estagiário na Administração Pública ou um agente em colaboração que 
atue por delegação, ainda que sem remuneração, estão sujeitos às disposições da lei de 
improbidade como agentes públicos.  

No entanto, o art. 2º restringe, de certa forma, o conceito de agente público, estabelecendo que somente 
estarão sujeitos à lei de improbidade aqueles que exercem suas funções nas entidades previstas no art. 1º. 

DICA 38 - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI N. 8.429/92) - 
AGENTES POLÍTICOS E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

Muito embora os agentes políticos sejam considerados agentes públicos em sentido amplo, sempre houve 
muita discussão na doutrina e na jurisprudência quanto à sua sujeição à lei de improbidade. Isto porque os 
agentes políticos, na maioria dos casos, estão sujeitos à um regime especial de responsabilidade política, 
cujos atos ilícitos são denominados crime de responsabilidade. 

E qual entendimento é válido hoje e deve ser adotado em provas? 

 

Jurisprudência do STF e do STJ 

STF: Os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, encontram-se 
sujeitos a duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à 
responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa quanto à 
responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade (Pet 3240, 
AgR/DF, julgamento em 10.5.2018, Informativo 901). 

STJ: A Corte Especial do STJ, no julgamento da Rcl 2.790/SC, pacificou o 
entendimento de que os agentes políticos podem ser processados por seus atos 
pela Lei de Improbidade Administrativa (8.429/92), ressalvado apenas o 
Presidente da República (AgRg no AREsp 46.546/MA). 

STJ: Os agentes políticos municipais se submetem aos ditames da Lei de 
Improbidade Administrativa - LIA, sem prejuízo da responsabilização política e 
criminal estabelecida no Decreto-Lei n. 201/1967 (REsp 1.135.767-SP, Informativo 
436). 
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DICA 39 - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI N. 8.429/92) - 
ELEMENTO SUBJETIVO: DOLO OU CULPA 

De acordo com o STJ, é inadmissível a responsabilidade objetiva na aplicação da Lei n. 8.429/1992, 
exigindo-se a presença de dolo nos casos dos arts. 9º e 11 (que coíbem o enriquecimento ilícito e o atentado 
aos princípios administrativos, respectivamente) e ao menos de culpa nos termos do art. 10, que censura 
os atos de improbidade por dano ao Erário (REsp 1.193.248-MG, Informativo 540).  

O elemento subjetivo do ato, portanto, é o dolo ou, no caso do art. 10, a culpa, sendo impossível a 
responsabilização de qualquer pessoa sem demonstração deste elemento.  

Vejamos a jurisprudência recente do STJ: 

 

O ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/92 não 
requer a demonstração de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, mas exige a 
demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, sendo 
suficiente o dolo genérico (AgRg no REsp 1500812/SE, julgado em 21/05/2015). 

DICA 40 - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI N. 8.429/92) - 
SANÇÕES 

As sanções estão previstas no art. 12 da lei 8.429/92. Passarei a dispor sobre elas de forma esquematizada 
para facilitar a memorização. 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO LESÃO AO ERÁRIO VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS 

Perda dos bens ou valores 
acrescidos ilicitamente ao 
patrimônio; 

Perda dos bens ou valores 
acrescidos ilicitamente ao 
patrimônio, se concorrer esta 
circunstância; 

 

Ressarcimento integral do dano, 
quando houver; 

Ressarcimento integral do dano; 
Ressarcimento integral do dano, 
se houver; 

Perda da função pública; Perda da função pública; Perda da função pública; 

Suspensão dos direitos políticos 
de oito a dez anos; 

Suspensão dos direitos políticos 
de cinco a oito anos; 

Suspensão dos direitos políticos 
de três a cinco anos; 

Multa civil de até três vezes o 
valor do acréscimo patrimonial; 

Multa civil de até duas vezes o 
valor do dano; 

Multa civil de até cem vezes o 
valor da remuneração do agente; 

Proibição de contratar com o 
Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica da 

Proibição de contratar com o 
Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica da 

Proibição de contratar com o 
Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica da 
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qual seja sócio majoritário, pelo 
prazo de dez anos. 

qual seja sócio majoritário, pelo 
prazo de cinco anos. 

qual seja sócio majoritário, pelo 
prazo de três anos. 

Já para o caso do art. 10-A, são cominadas as sanções de perda da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou 
tributário concedido. 

DICA 41 - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI N. 8.429/92) - 
COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA 

A competência para processar e julgar a ação civil pública de improbidade administrativa será sempre do 
juízo de primeiro grau, independentemente do agente que compõe o polo passivo.  

Por se tratar de ação cível, não há que se falar em foro por prerrogativa de função, conforme já se 
manifestaram os Tribunais Superiores.  

A competência territorial é do juízo do local do dano ao erário, nos termos do art. 2º da lei 7.347/85 (lei da 
ação civil pública), aplicável às ações de improbidade em razão de comporem o microssistema de tutela 
coletiva.  

Vejamos os julgados pertinentes: 

 

Jurisprudência do STF e do STJ 

STF: O foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal (CF) 
em relação às infrações penais comuns não é extensível às ações de improbidade 
administrativa. (Pet 3240, AgR/DF, julgamento em 10.5.2018, Informativo 901). 
STJ: A ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas 
instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político que tenha foro 
privilegiado (AgRg na Rcl 12.514-MT. Informativo 527). 

DICA 42 - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI N. 8.429/92) - 
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL E TRANSAÇÃO 

Originalmente, a lei 8.429/92 vedava de forma peremptória a transação, o acordo ou a conciliação na ACPIA. 
No entanto, essa regra foi recentemente alterada para permitir o acordo de não persecução cível: 

 

Art. 17 (...)  
§ 1º As ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não 
persecução cível, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)  
§ 10-A. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer 
ao juiz a interrupção do prazo para a contestação, por prazo não superior a 90 
(noventa) dias. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019). 
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Apesar da previsão legislativa, a lei 8.429/92 não estabeleceu parâmetros procedimentais e materiais a 
serem observados neste ajuste. A regulamentação do referido acordo até foi prevista no projeto de lei, mas 
foi integralmente vetada pelo Presidente da República.  

Diante disso, é possível que a própria Administração Pública ou o Ministério Público poderão regulamentar 
o procedimento do acordo de não persecução cível.  

Por sua vez, Rafael Carvalho, talvez antecipando a referida alteração, leciona que, na tutela de direitos 
coletivos, é possível e frequente a celebração de TACs (Termo de Ajustamento de Conduta), em que não há 
composição acerca do direito material em si, haja vista que o Poder Público não pode dele dispor. A transação 
diz respeito apenas à forma, o modo e os prazos de cumprimento das obrigações. 

DICA 43 - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI N. 8.429/92) - 
MEDIDAS CAUTELARES 

Neste ponto da matéria, é muito importante conhecer a jurisprudência do STJ. Por este motivo, passamos a 
dispor sobre ela de forma esquematizada: 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ: 

1) Aplica-se a medida cautelar de indisponibilidade dos bens do art. 7º aos atos de improbidade 
administrativa que impliquem violação dos princípios da administração pública do art. 11 da LIA (AgRg no 
REsp 1.299.936-RJ. Informativo 523). 

2) O afastamento cautelar do agente público de seu cargo, previsto no parágrafo único do art. 20 da Lei n. 
8.429/92, é medida excepcional que pode perdurar por até 180 dias (REsp 895.415- BA. Informativo 379). 

3) É possível o deferimento da medida acautelatória de indisponibilidade de bens em ação de improbidade 
administrativa nos autos da ação principal sem audiência da parte adversa e, portanto, antes da 
notificação a que se refere o art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/92 (REsp 895.415- BA. Informativo 379). A medida 
cautelar pode ser concedida até mesmo antes da propositura da ação e da oitiva do réu. 

4) É possível a decretação da indisponibilidade de bens do promovido em ação civil Pública por ato de 
improbidade administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) 
que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, 
dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro. O periculum in mora é presumido (REsp 
1.366.721-BA. Informativo 547). 

5) Na ação de improbidade, a decretação de indisponibilidade de bens pode recair sobre aqueles 
adquiridos anteriormente ao suposto ato, além de levar em consideração, o valor de possível multa civil 
como sanção autônoma (REsp 1.176.440-RO. Informativo 533). 

6) A indisponibilidade dos bens do requerido pode recair, inclusive, sobre o bem de família, t pois tal 
medida não implica em expropriação do bem (REsp 1204794/SP). 

7) A indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio do réu de modo suficiente a garantir o 
integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de 
possível multa civil como sanção autônoma (STJ. AgRg no REsp 1311013 / RO). 
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DICA 44 - LICITAÇÃO (LEI 8.666/93 E CORRELATAS) -  
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 

A União detém a competência privativa para legislar sobre normas gerais de licitações e contratos:  

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:  

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as 
administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de 
economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III;  

Desse modo, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem legislar sobre normas específicas 
relativamente aos seus procedimentos licitatórios, desde que não contrarie as normas gerais editadas pela 
União.  

Essa disposição constitucional quanto às “normas gerais” levanta acalorada discussão na doutrina, que 
aponta diversos dispositivos da lei 8.666/03 como sendo disposições específicas. Para esses doutrinadores, 
tais normas específicas seriam aplicáveis apenas à União, cabendo aos demais entes federados editarem as 
suas próprias normas desta natureza. 

 

Neste mesmo sentido já decidiu o STF, asseverando que algumas normas da lei 
8.666/93 não são gerais e, desta forma, vinculam apenas a União (ex.: art. 17, I, “b” 
e II, “b”).  
ADI 927 MC, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 
03/11/1993, DJ 11-11-1994 PP-30635 EMENT VOL-01766-01 PP-00039 

DICA 45 - LICITAÇÃO (LEI 8.666/93 E CORRELATAS) - REGRAS 
PARA A ALIENAÇÃO DE BENS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

As regras para alienação os bens da Administração Pública se encontram no art. 17 da lei 8.666/93 e são 
resumidas da seguinte forma:  

a) Desafetação: o bem público não pode estar “afetado” a uma finalidade pública, ou seja, deve ter caráter 
de bem dominical;  

b) Interesse público devidamente justificado;  

c) Avaliação prévia;  

d) Licitação (modalidade concorrência para bens imóveis, salvo as hipóteses do art. 19, e leilão para os bens 
móveis inservíveis de valor até R$ 1.430.000,00);  
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e) Autorização legislativa para os bens imóveis das pessoas de direito público.  

Os requisitos “a”, “b” e “c” são exigidos para a alienação de todas as espécies de bens da Administração 
Pública. As principais diferenças se encontram nos requisitos “d” e “e” quanto à alienação de bem móvel e 
imóvel, podendo ser apresentadas sistematicamente: 

ESPÉCIE DE BEM ALIENADO LICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA 

Bens imóveis (geral) Concorrência; Sim 

Bens imóveis adquiridos em 
procedimento judicial ou dação 
em pagamento (art. 19) 

Pode ser leilão; Não 

Bens móveis (geral) Não há regra; Não 

Bens móveis inservíveis (valor até 
R$ 1.430.000,00 (Art. 17, §6º) e 
produtos legalmente 
apreendidos ou penhorados 

Pode ser leilão. Não 

DICA 46 - LICITAÇÃO (LEI 8.666/93 E CORRELATAS) - 
CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO) 

Conforme art. 37, XXI, CF, a regra da licitação só pode ser excepcionada pela lei. Desta forma, a lei 8.666/93 
previu hipóteses de contratação direta, quando será dispensada, dispensável ou inexigível a licitação. Vale 
lembrar que, para contratos de concessão e permissão de serviços públicos, o art. 175 da CF, veda a 
contratação direta, sendo sempre exigível a licitação.  

As hipóteses de contratação direta previstas na lei são: 

a) Licitação dispensada (art. 17): a própria lei dispensa a licitação, sendo incabível a sua realização pelo Poder 
Público;  

b) Licitação dispensável (art. 24): a lei possibilita ao administrador dispensar a licitação, cabendo a este a 
decisão discricionária entre a sua realização ou não. O rol previsto no art. 24 da lei 8.666/93 é taxativo. 

c) Licitação inexigível: a licitação é juridicamente impossível por impossibilidade de competição em razão da 
inexistência de pluralidade de potenciais interessados. As hipóteses de inexigibilidade de licitação previstas 
no art. 25 da lei 8.666/93 são exemplificativas. 

Em qualquer caso, a contratação direta deve ser necessariamente justificada, devendo o motivo 
ser comunicado, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na 
imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos (art. 26). 
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DICA 47 - LICITAÇÃO (LEI 8.666/93 E CORRELATAS) - 
MODALIDADES DE LICITAÇÃO 

As modalidades da licitação são espécies de procedimentos com formalidades específicas para se ajustar ao 
vulto e às peculiaridades dos objetos a serem contratados. Neste sentido, pode-se citar a concorrência, a 
tomada de preços, o convite, o leilão, o concurso, o pregão e a consulta. Os dois últimos não estão previstos 
na lei 8.666/93, mas em leis específicas que estudaremos neste tópico.  

Vale destacar que a lei de licitações veda expressamente a criação de novas modalidades licitatórias 
diferentes daquelas previstas em lei (art. 22, §8º). A única hipótese de criação de novas modalidades de 
licitação é por meio de lei. 

A concorrência é a modalidade mais complexa, com maiores formalidades, utilizada para licitações de maior 
vulto. A tomada de preços possui complexidade intermediária, enquanto o convite é o procedimento mais 
informal. Há uma hierarquia entre essas três modalidades, sendo possível utilizar a tomada de preços quando 
cabível o convite e a concorrência em qualquer caso (art. 23, §4º).  

A definição de qual dessas três modalidades de licitação (concorrência, tomada de preços e convite) será 
utilizada, em regra, se dá pelo critério do vulto do contrato (art. 23). Vale destacar que os valores do art. 23, 
incisos I e II foram atualizados pelo decreto 9.412/2018, conforme autorização do art. 120 da lei 8.666/93, 
que prevê a atualização anual dos valores pelo Poder Executivo Federal: 

MODALIDADES CONFORME O VALOR 

 Obras e serviços de engenharia Compras e demais serviços 

Concorrência + R$ 3,3 mi + R$ 1,43 mi 

Tomada de Preços Até R$ 3,3 mi Até R$ 1,43 mi 

Convite Até R$ 330 mil Até R$ 176 mil 

Dispensa por baixo valor Até R$ 33 mil Até R$ 17,6 mil 

DICA 48 - LICITAÇÃO (LEI 8.666/93 E CORRELATAS) - TIPOS DE 
LICITAÇÃO 

Tipos de licitação é sinônimo de critérios de julgamento das propostas adotado pelo edital e estão previstos 
no art. 45, §1º, da lei 8.666/93. Os tipos de licitação são aplicados a todas as modalidades de licitação, exceto 
o concurso, cujos critérios de julgamento serão definidos em regulamento próprio. Além disso, o pregão 
admite apenas um tipo de licitação: o menor preço.  

Os tipos de licitação previstos são os seguintes: a) menor preço; b) melhor técnica; c) técnica e preço; e d) 
maior lance ou oferta (no caso das alienações ou concessão de direito real de uso). É vedada a utilização de 
outros tipos de licitação não previstos nesta lista, salvo as hipóteses expressamente previstas em outras leis. 
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No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no §2º do art. 3º 
desta Lei, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, vedado qualquer 
outro procedimento (art. 45, §2º). 

A regra é a utilização do tipo menor preço. Tipos de licitação “melhor técnica” ou “técnica e preço” serão 
utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na 
elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em 
geral e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos 
(art. 46).  

Para contratação de bens e serviços de informática, a administração deverá adotar, obrigatoriamente, o tipo 
de licitação "técnica e preço", permitido o emprego de outro tipo de licitação nos casos indicados em decreto 
do Poder Executivo (art. 45, §4º). 

DICA 49 - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - CONTRATO 
ADMINISTRATIVO E CONTRATO DA ADMINISTRAÇÃO 

Os contratos celebrados pelo poder público podem ainda ser classificados de acordo com o regime jurídico 
predominante:  

a) Contratos administrativos propriamente ditos: são os contratos regidos predominantemente pelo 
regime jurídico de direito público, com a existência das cláusulas exorbitantes em favor da 
Administração Pública e voltados para a execução de atividades de interesse público. Trata-se de 
contrato marcado pela verticalidade da relação, estando a Administração em posição de 
superioridade diante do particular contratado em virtude das cláusulas exorbitantes. 

Neste contrato, as normas de direito privado são aplicadas apenas de forma supletiva às normas de direito 
público (art. 54, lei 8.666/93). Exemplos de contrato administrativo é o contrato de obra pública, o contrato 
de concessão de serviço público, contrato de concessão de uso de bem público etc. 

b) Contratos da Administração (contratos privados da Administração): utiliza-se essas expressões 
para se referir aos contratos celebrados pela Administração Pública em condição de igualdade com o 
particular, sendo o contrato regido predominantemente pelo regime jurídico de direito privado.  

A presença de cláusulas exorbitantes nos contratos privados somente deve ser admitida quando houver 
concordância por parte do particular, sob pena de se desnaturar essa espécie contratual, aproximando-a 
dos contratos administrativos típicos. Assim, ao contrário dos contratos administrativos propriamente ditos, 
em que as cláusulas exorbitantes decorrem diretamente da lei, sendo dispensada previsão contratual, nos 
contratos privados a presença dessas cláusulas está condicionada à expressa previsão no contrato.  
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DICA 50 - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - CLÁUSULAS 
EXORBITANTES 

Os contratos administrativos são marcados pelo desequilíbrio entre as partes, tendo em vista as 
prerrogativas conferidas à Administração Pública por meio das cláusulas exorbitantes, previstas, em sua 
maioria, no art. 58 da lei 8.666/93: 

Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à 
Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:  

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitados os direitos do contratado;  

II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta Lei;  

III - fiscalizar-lhes a execução;  

IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;  

V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e 
serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração 
administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do 
contrato administrativo.  

§ 1º As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão 
ser alteradas sem prévia concordância do contratado. 

§ 2º Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão 
ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. 

DICA 51 - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - DURAÇÃO DOS 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

De acordo com o art. 57 da lei 8.666/93, em regra, a duração dos contratos deve estar adstrita à vigência dos 
créditos orçamentários. Como a lei orçamentária é anual, os contratos administrativos em geral possuem a 
duração de até um ano. O próprio art. 57 da lei 8.666/93 prevê as exceções à vigência anual dos contratos: 

a) Projetos previstos no plano plurianual (inciso I); Sem prazo estabelecido em lei (a lei PPA possui 
duração de 4 anos); 

b) Serviços contínuos (inciso II); 60 meses + 12 meses (excepcionalmente); 

c) Aluguel de equipamentos e à utilização de 
programas de informática (inciso IV); 

48 meses; 

d) Contratações previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII 
e XXXI do art. 24 (inciso V). 

120 meses; 
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DICA 52 - TRIBUNAIS DE CONTAS - ATRIBUIÇÕES DE APRECIAR E 
JULGAR CONTAS 

Os Tribunais de Contas são órgãos vinculados ao Poder Legislativo, porém, sem qualquer subordinação, 
tendo em vista que possuem autonomia. Suas atribuições estão previstas no art. 71 da Constituição Federal: 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União, ao qual compete:  

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer 
prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;  

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 
públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e 
mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou 
outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; 

Veja-se que o inciso I do dispositivo transcrito prevê a atribuição do TCU para “apreciar” as contas prestadas 
anualmente pelo Presidente da República por meio de parecer prévio, ao passo que o inciso II estabelece 
que o TCU deve “julgar” as contas dos administradores ou responsáveis por valores públicos. 

Isto ocorre porque é o Congresso Nacional quem julga as contas do Presidente (art. 49, IX, CF). O 
TCU julga as contas de todos os administradores públicos, exceto do Presidente. Essa sistemática 
se aplica também aos demais entes federados. 

Quanto aos Municípios, é importante mencionar o entendimento do STF de que o parecer do Tribunal de 
Contas tem natureza meramente opinativa, só deixando de prevalecer pelo voto de 2/3 da câmara dos 
vereadores, a quem compete, exclusivamente, o julgamento anual das contas do chefe do executivo 
municipal. Desta forma, a rejeição das contas do prefeito, seja de governo, seja de gestão, para os fins do 
art. 1º, I, ‘g’, LC 64/1990 (inelegibilidade), é exclusividade da câmara de vereadores, não se podendo falar 
em julgamento ficto pelo Tribunal de Contas quando este profere parecer pela rejeição e a câmara deixa 
escoar o prazo para apreciação. 

DICA 53 - TRIBUNAIS DE CONTAS - APRECIAÇÃO, PARA FINS DE 
REGISTRO, DA LEGALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS 

O inciso III do art. 71, da CF é o que mais possui desdobramentos e discussões jurídicas quanto à atuação dos 
Tribunais de contas. De acordo com o dispositivo, cabe ao TCU apreciar a legalidade dos atos de admissão 
de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como 
a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não 
alterem o fundamento legal do ato concessório. 
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Recentemente, a Corte Suprema assentou o seguinte entendimento: 

 

No dia 19/02/2020, o STF concluiu julgamento do RE 636553, definindo a seguinte 
tese de repercussão geral (Tema 445): ”Os Tribunais de Contas estão sujeitos ao 
prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de 
aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva 
Corte de Contas, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança 
legítima”.  
Logo, após o prazo de 5 anos da chegada do processo na Corte de Contas, se o ato 
não for apreciado, considera-se automaticamente registrado. 

DICA 54 - TRIBUNAIS DE CONTAS - CONTROLE DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS SOBRE AS LICITAÇÕES E CONTRATOS 

A lei 8.666/93 dispõe ainda de forma resumida acerca dos controles exercidos sobre os atos licitatórios e 
sobre os contratos, sendo relevante a leitura dos seus dispositivos na íntegra: 

Art. 113. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por 
esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, 
ficando os órgãos interessados da Administração responsáveis pela demonstração da 
legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do 
sistema de controle interno nela previsto. 

§ 1º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal 
de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na 
aplicação desta Lei, para os fins do disposto neste artigo.  

2º Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão 
solicitar para exame, até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, 
cópia de edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração 
interessada à adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes 
forem determinadas. 

DICA 55 - MINISTÉRIO PÚBLICO - ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO NA AÇÃO POPULAR 

O Ministério Público possui atuação destacada na ACP, devendo:  

a) Acompanhar a ação, cabendo-lhe apressar a produção da prova, sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, 
assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores;  

b) Propor as ações cabíveis para promover a responsabilidade, civil ou criminal, infratores;  
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c) Atuar como substituto e sucessor do autor caso este se omitir ou abandonar a ação (não pode propor a 
ação, mas pode promover o prosseguimento da ação já iniciada. No caso de abandono do autor, serão 
publicados editais, cabendo a qualquer cidadão ou a Ministério Público prosseguir com a ação (art. 9º);  

d) Recorrer das decisões e sentenças proferidas contra o autor da ação;  

e) Executar a sentença no prazo de 30 dias, caso o autor não o faça em 60 dias da sua publicação. 

DICA 56 - MINISTÉRIO PÚBLICO - INQUÉRITO CIVIL 

LACP, Art. 6º Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do 
Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil 
e indicando-lhe os elementos de convicção. 

O inquérito civil é um procedimento privativo do Ministério Público (art. 129, III, CF) e não consiste em 
condição de procedibilidade da ACP, isto é, se houverem elementos de prova suficientes, é possível a 
propositura da ACP independentemente da prévia instauração de inquérito civil. 

Finalidade: fornecer subsídios para que possa formar o convencimento do Ministério Público sobre os fatos, 
de forma que possa decidir pela propositura da ACP, realização de termo de ajustamento de conduta ou 
arquivamento do inquérito. 

O inquérito civil possui natureza inquisitiva, sendo desnecessária a intimação do interessado para formar o 
contraditório. Por este motivo, os elementos de convicção formados neste inquérito somente terão valor 
probatório relativo na ação judicial, devendo ser corroborado por outros elementos de prova produzidos 
mediante contraditório e ampla defesa. 

Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da 
inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos 
autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.  

§ 1º Os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidos, sob 
pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério 
Público.  

§ 4º Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde 
logo, outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação. 

DICA 57 - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - PESSOAS 
SUJEITAS À RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

O fundamento legal da responsabilidade objetiva do Estado se encontra no art. 37, § 6º, CF:  



 
 
 
 
 

 

 

243 
329 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

De acordo com o art. 37, §6º, CF, estão sujeitas à responsabilidade objetiva as seguintes pessoas:  

a) Pessoas jurídicas de direito público (Entes Federados, autarquias e fundações públicas de direito público);  

b) Pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (empresas públicas e sociedades de 
economia mista quanto prestadoras de serviços públicos e concessionárias ou permissionárias de serviços 
públicos). 

Perceba que a situação das empresas estatais é peculiar e varia a depender da atividade explorada: 

EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 

Prestadora de serviços públicos Responsabilidade objetiva 

Exploradora de atividade econômica Responsabilidade subjetiva 

DICA 58 - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - TEORIA DO 
RISCO INTEGRAL COMO EXCEÇÃO 

Para a teoria do risco integral, a responsabilidade do Estado também é objetiva, porém, não admite exclusão 
da responsabilidade. Verificado o dano e o nexo causal, surge para a Administração Pública o dever de 
indenizar o particular.  

Trata-se da responsabilidade absoluta do Estado pelos danos causados no território nacional, tendo em vista 
que parte da premissa do Estado como “garantidor universal”. 

 

Risco Integral 

(a) Dano decorrente de atividade nuclear: o art. 21, XXIII, “d”, da CF estabelece 
a responsabilidade objetiva para danos nucleares, tendo em vista o alto risco 
evolvendo a atividade. A maioria da doutrina, neste ponto, entende que a 
responsabilidade objetiva é baseada na teoria do risco integral.  
(b) Dano ambiental: o STJ possui entendimento consolidado de que a 
responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e informada pelo risco 
integral, seja para a Administração Pública, seja para o particular, não 
importando se a poluição foi comissiva ou omissiva, direta ou indireta (STJ, 
REsp 1374284/MG). 
(c) Danos decorrentes de ataques terroristas ou atos de guerra a aeronaves 
brasileiras: Lei 10.302/2001: “Art. 1º Fica a União autorizada a assumir as 
responsabilidades civis perante terceiros no caso de danos a bens e pessoas no 
solo, provocados por atentados terroristas ou atos de guerra contra aeronaves 
de empresas aéreas brasileiras no Brasil ou no exterior.” 
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DICA 59 - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO 

As diversas correntes doutrinárias que buscam explicar a responsabilidade por omissão e a ausência de uma 
uniformidade das decisões judiciais tornam o assunto complexo. Todavia, buscaremos expor as informações 
mais importantes e mais cobradas em provas de concursos. 

CORRENTES DOUTRINÁRIAS: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO 

1ª Corrente 
A responsabilidade deve ser objetiva, tendo em vista que o art. 37 §6º, CF, não faz 
distinção entre condutas comissivas e omissivas; 

2ª Corrente 
Responsabilidade subjetiva com presunção de culpa do poder público, tendo em vista 
que, na omissão, o Estado não causa o dano, mas atua de forma ilícita (com culpa), 
descumprindo o dever legal de evitar o dano; 

3ª Corrente 
Faz distinção entre omissão genérica e omissão específica. No primeiro caso, a 
responsabilidade deve ser subjetiva. Já no segundo caso, a responsabilidade deve ser 
objetiva, tendo em vista o dever de agir para da Administração para evitar o dano. 

Vejamos o atual posicionamento dos tribunais superiores: 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO 

STJ 
A responsabilidade civil do Estado por omissão deve ser subjetiva, com fundamento da 
culpa anônima. 

STF 
Omissão específica: responsabilidade objetiva.  
Omissão genérica: responsabilidade subjetiva, com base na culpa anônima. 

DICA 60 - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - 
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATOS DE MULTIDÕES (ATOS 
MULTITUDINÁRIOS) 

Regra geral, os atos causados por multidões, tais como em protestos, manifestações e outros, não geram 
responsabilidade civil do Estado, vez que não existe nexo causal entre o dano e conduta estatal. A conduta 
decorre de fato de terceiro e não do Estado. Por este motivo, a responsabilização deve ser individualizada, 
atribuindo-se o dever de indenizar ao causador do dano ou à eventual organização do evento.  

No entanto, excepcionalmente, o Estado será responsabilizado quando comprovado que possuía ciência 
prévia da manifestação coletiva e meios para evitar a ocorrência dos danos, caracterizando a previsibilidade 
e evitabilidade do evento danoso. Assim, poderá haver a responsabilização do Estado por omissão, com base 
na culpa anônima (falta do serviço). 
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DICA 61 - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - REPARAÇÃO DO 
DANO 

A reparação do dano sofrido pelo particular pode ser buscada pela via administrativa, por meio de um 
requerimento administrativo formulado diretamente ao órgão competente, ou por meio de uma ação 
judicial.  

A ação judicial deve ser proposta diretamente contra o Ente Público. Não cabe ao particular lesado escolher 
se propõe a ação de reparação contra o Estado ou o servidor, também não cabendo a propositura da ação 
em litisconsórcio passivo entre o Ente Público e o agente público. 

O servidor público somente responderá regressivamente, isto é, o particular que sofreu o dano decorrente 
da atuação do servidor deverá ingressar com ação diretamente contra o Estado, não cabendo propor ação 
em face do servidor público, seja individualmente ou em litisconsórcio com o Ente Público. Apenas se houver 
condenação da Administração é que esta poderá, constatado dolo ou culpa na atuação do agente, propor 
ação regressiva de ressarcimento em face deste.  

Trata-se do princípio da dupla garantia, que protege o particular lesado, devendo propor a ação em face da 
pessoa que possui maior capacidade econômica para cobrir o prejuízo, e protege o servidor público, para 
que possa atuar livremente sem a ameaça de ser processado a qualquer momento. 

 

O STF confirmou esse entendimento em sede de repercussão geral, 
por meio do tema 940: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da 
Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público 
deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito 
privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a 
ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa.” 

DICA 62 - INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - 
MODALIDADES  

O Estado possui diversos meios de intervenção na propriedade, tendo em vista a complexidade dos fins 
buscados em prol do interesse público. Esses meios, no entanto, podem ser divididos em duas modalidades: 

a) Intervenção supressiva ou drástica: o Estado retira a propriedade do domínio do particular 
(proprietário originário), transferindo-a para o seu patrimônio, para atendimento do interesse 
público. A única hipótese de intervenção supressiva na ordem jurídica é a desapropriação, por meio 
de suas diversas espécies;  

b) Intervenção repressiva ou branda: o Estado impõe limites ou condições ao exercício do direito à 
propriedade do particular, sem retirar a sua titularidade. As principais modalidades de intervenção 
repressiva apontadas pela doutrina são: a) servidão administrativa; b) requisição administrativa; c) 
ocupação temporária; d) limitação administrativa; e) tombamento. 
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Vale destacar ainda uma forma de intervenção na propriedade específica dos Municípios, prevista nos arts. 
182 e 183 da CF e regulamentada pelo Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), em que é admitido aos entes 
municipais, na gestão da política urbana, determinar o parcelamento, a edificação ou utilização 
compulsórios, a incidência de IPTU progressivo no tempo (para compelir o particular a aproveitar o imóvel), 
podendo culminar na desapropriação com pagamento em títulos. 

DICA 63 - INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - 
LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A limitação administrativa impõe obrigações positivas ou negativas a proprietários indeterminados, com a 
finalidade de promover a função social das propriedades. Trata-se de restrições de caráter geral, não 
atingindo um único bem ou um grupo de bens específicos, mas todos os proprietários que se encontrem na 
hipótese descrita na norma. 

As referidas limitações decorrem diretamente do exercício do poder de polícia estatal e possui efeitos ex 
nunc, ou seja, efeitos proativos. 

Por se tratar de ato geral, de caráter normativo, em regra, não há direito à indenização dos particulares 
afetados. No entanto, em situações específicas, em que se verificar danos anormais e desproporcionais, 
haverá direito à reparação do particular, desde que demonstre o dano sofrido.  

Por outro lado, haverá direito à indenização quando a limitação administrativa tornar impossível a utilização 
do bem, configurando verdadeira desapropriação indireta. O STJ proferiu a seguinte decisão quanto ao 
direito de indenização na limitação administrativa: 

 

A indenização pela limitação administrativa ao direito de edificar, advinda da 
criação de área non aedificandi, somente é devida se imposta sobre imóvel 
urbano e desde que fique demonstrado o prejuízo causado ao proprietário da 
área (AgRg no REsp 1113343/SC). 

DICA 64 - INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - 
DESAPROPRIAÇÃO DE BENS PÚBLICOS 

A desapropriação pode recair sobre todo e qualquer bem que possa ser valorado economicamente, ou seja, 
que possa ser objeto de avaliação quanto ao seu valor. Não importa se o bem é móvel ou imóvel, corpóreo 
ou incorpóreo, podendo, inclusive, ser privado ou público.  

Nesta última hipótese, é importante destacar o art. 2º, § 2º do DL 3.365/41: 

§ 2º Os bens do domínio dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios poderão ser 
desapropriados pela União, e os dos Municípios pelos Estados, mas, em qualquer caso, ao ato 
deverá preceder autorização legislativa. 
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O dispositivo estabeleceu uma espécie de “hierarquia federativa” (alguns autores preferem a expressão 
“predominância do interesse”) em que apenas o Ente Federado “maior” pode desapropriar bens do Ente 
Federado “menor”, desde que haja prévia autorização legislativa neste sentido.  

O movimento contrário (desapropriação de bens da União pelos Estados e Municípios ou desapropriação de 
bens dos Estados pelos Municípios) não é possível. No entanto, o DL autoriza a desapropriação, pelos 
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, de ações, cotas e direitos representativos do capital de 
instituições e empresas cujo funcionamento dependa de autorização do Governo Federal e se subordine à 
sua fiscalização, desde que mediante prévia autorização, por decreto do Presidente da República (art. 2º, 
§3º). Isto porque tais bens não são bens públicos. 

Súmula 479-STF: As margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de 
expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização. 

DICA 65 - INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - EFEITOS 
DA DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA OU DE INTERESSE SOCIAL 
DO BEM 

Com a declaração de utilidade pública ou de interesse social do bem, verificam-se as seguintes 
consequências: 

a) Autorização para ingressar no bem (art. 7º, DL 3.365/41): as autoridades podem ingressar no bem objeto 
da declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio de força policial. O ingresso tem o objetivo 
de realizar avaliações e medições. 

Se houver abuso de poder, o particular terá direito a ser indenizado.  

b) Fixação do estado do bem para fins de indenização (art. 26, §1º): não serão indenizadas as benfeitorias 
voluptuárias realizadas após a declaração de utilidade pública. Somente serão indenizadas as benfeitorias 
necessárias e as benfeitorias úteis, esta última apenas se houver autorização do Ente Público. 

c) Início do prazo de caducidade da declaração. 

DECRETO DECLARATÓRIO PRAZO DE CADUCIDADE 

Utilidade ou necessidade pública 5 anos 

Interesse social 2 anos 

Em qualquer dos casos, o bem somente poderá ser objeto de nova declaração após o prazo de 1 (um) ano 
da consumação da caducidade. 
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DICA 66 - INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - JUROS 
COMPENSATÓRIOS NA INDENIZAÇÃO 

Os juros compensatórios objetivam compensar o expropriado por ter perdido o bem antes de receber a justa 
indenização. 

Súmula 164-STF: No processo de desapropriação, são devidos juros compensatórios desde a 
antecipada imissão de posse, ordenada pelo juiz, por motivo de urgência. 
 
Súmula 69-STJ: Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a 
antecipada imissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do 
imóvel. 

É preciso ter cuidado com a súmula 618-STF: 

Súmula 618-STF: Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 
12% (doze por cento) ao ano. 

É que, ao julgar a ADI 2.332/DF em definitivo, o STF declarou válida a porcentagem de 6% ao ano para os 
juros compensatórios, julgando inconstitucional apenas a expressão “até” do art. 15- A, tendo em vista a 
segurança jurídica. Desta forma, a súmula 618 do STF e a súmula 408 do STJ estão superadas! 

Resumindo os juros compensatórios:  

a) Índice: 6% ao ano;  

b) Base de cálculo: diferença entre 80% do valor ofertado pelo ente expropriante e o valor fixado em 
sentença;  

c) Período de incidência: a partir da imissão provisória na posse. 

DICA 67 - LEI ANTICORRUPÇÃO (LEI 12.846/2013) - SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS 

A lei prevê duas sanções administrativas às pessoas previstas na lei que praticarem as infrações do art. 5º 
(art. 6º): 

I - multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último 
exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será 
inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação; e 

II - publicação extraordinária da decisão condenatória. 
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§ 4º Na hipótese do inciso I do caput, caso não seja possível utilizar o critério do valor do 
faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 
60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).  

§ 5º A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato de 
sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de comunicação de grande circulação na 
área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de 
circulação nacional, bem como por meio de afixação de edital, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) 
dias, no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, de modo visível ao 
público, e no sítio eletrônico na rede mundial de computadores. 

✓ Podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e 
com a gravidade e natureza das infrações, sempre de forma fundamentada;  

✓ A aplicação das sanções administrativas deve ser precedida da manifestação jurídica elaborada pela 
Advocacia Pública ou pelo órgão de assistência jurídica;  

✓ As sanções aplicadas não excluem, em qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano 
causado. 

DICA 68 - LEI ANTICORRUPÇÃO (LEI 12.846/2013) - SANÇÕES 
CÍVEIS 

As sanções cíveis, que poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, estão previstas no art. 19 e são 
as seguintes: 

I - perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou 
indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé; 

II - suspensão ou interdição parcial de suas atividades; 

III - dissolução compulsória da pessoa jurídica; 

IV - proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou 
entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo 
mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos. 

A dissolução compulsória é a sanção mais grave aplicada pela lei anticorrupção. Por este motivo, exige 
requisitos alternativos específicos para sua aplicação: 

a) ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de atos 
ilícitos; ou  

b) ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários dos atos 
praticados. 
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DICA 69 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - DO CONTROLE DA 
DESPESA TOTAL COM PESSOAL 

No art. 21, a Lei Complementar 101/2000, ao tratar do controle da despesa total com pessoal, e com redação 
de alguns de seus incisos dada pela recente Lei Complementar 173/2020, dispõe ser nulo de pleno direito: 

I - o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda: 

a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto no inciso XIII do caput do 
art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição Federal; e 

b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo; 

II - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias 
anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20; 

III - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem 
implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão 
referido no art. 20; 

IV - a aprovação, a edição ou a sanção, por Chefe do Poder Executivo, por Presidente e demais 
membros da Mesa ou órgão decisório equivalente do Poder Legislativo, por Presidente de 
Tribunal do Poder Judiciário e pelo Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados, de norma 
legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou a 
edição de ato, por esses agentes, para nomeação de aprovados em concurso público, quando: 

a) resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final 
do mandato do titular do Poder Executivo; ou 

b) resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas 
em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo. 

Ademais, as restrições de que tratam os incisos II, III e IV (§ 1º): I - devem ser aplicadas inclusive durante o 
período de recondução ou reeleição para o cargo de titular do Poder ou órgão autônomo; e II - aplicam-se 
somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo dos Poderes referidos no art. 20. 

DICA 70 - CONSTITUIÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE - 
APOSENTADORIA DOS SERVIDORES TITULARES DE CARGOS 
EFETIVOS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS 

Nos termos do art. 29 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, aos servidores titulares de cargos 
efetivos do Estado e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos 
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servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial e o disposto neste artigo. 

§ 2º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão 
aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma prevista por esta 
Constituição: 

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa 
ou incurável, na forma da lei; 

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) 
anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar federal; 

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no 
serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as 
seguintes condições: 

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos 
de idade e trinta de contribuição, se mulher; 

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 

DICA 71 - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 122/1994 - 
APLICAÇÃO DAS PENALIDADES AO SERVIDOR 

A Lei Complementar Estadual n. 122/1994 traz o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado 
do Rio Grande do Norte. 

As penalidades estão dispostas no art. 138: 

Art.138.São penalidades disciplinares: I - advertência; II - suspensão; III - demissão; IV - cassação 
de aposentadoria ou disponibilidade; V - destituição de cargo em comissão; VI -destituição de 
função de direção, chefia ou assessoramento. 

O que importa, contudo, é anotar a competência para a aplicação das penalidades: 

Art.152. As penalidades disciplinadoras são aplicadas:  

I - pelo Governador do Estado, pelos Presidentes da Assembleia Legislativa, do Tribunal de 
Justiça e do Tribunal de Contas e pelo Procurador-Geral de Justiça, em relação aos servidores 
que lhe são subordinados ou vinculados, quando se tratar de demissão ou cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade;  
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II - pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior à das mencionadas 
no inciso I, quando se tratar de suspensão superior a 30(trinta) dias;  

III - pelo chefe da repartição e outras autoridades de hierarquia imediatamente inferior à das 
mencionadas no inciso II, na forma dos respectivos regulamentos ou regimentos, nos casos de 
advertência e suspensão até 30 (trinta)dias;  

IV - pela autoridade que houver feito a nomeação ou designação, quando se tratar de 
destituição de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento. 

DICA 72 - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 270/2004 - 

ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE 

A Lei Complementar Estadual n. 270/2004 dispõe sobre a Lei Orgânica e o Estatuto da Polícia Civil do Estado 
do Rio Grande do Norte. 

Pelo art. 2º, incumbe à Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, órgão integrante e subordinado à 
Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), ressalvada a competência da União, o 
exercício das funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as militares, cabendo-
lhe preservar a ordem e a segurança públicas. 

E, pelo parágrafo único, constituem-se ainda funções da Polícia Civil:  

I - propor ao Secretário de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social o planejamento e a 
programação dos investimentos da Polícia Civil;  

II - executar os atos administrativos de natureza disciplinar e de gestão orçamentária e financeira 
referentes a pessoal, à compra de materiais, equipamentos e à contratação de serviços no âmbito 
da Polícia Civil;  

III - coordenar, controlar, orientar e exercer as atividades de polícia judiciária, a cargo das 
delegacias de polícia, excetuando-se a competência da Polícia Federal, bem como executar em 
todo o Estado as atividades de prevenção e repressão da criminalidade, ressalvadas as 
atribuições da Polícia Militar;  

IV - prover os meios indispensáveis ao funcionamento dos órgãos que lhe são subordinados;  

V - promover e supervisionar a execução de diligências e investigações para a elucidação de 
ilícitos penais;  

VI - propor ao Secretário de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social a ampliação do 
aparelho policial nas áreas em que ocorrer aumento da criminalidade;  

VII - formar e treinar permanentemente os policiais civis;  
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VIII - articular-se com a Polícia Militar e com os demais órgãos da SESED, do Departamento de 
Polícia Federal e das Forças Armadas, a fim de colaborar na defesa e na segurança do Estado e 
das instituições;  

IX - manter atualizados: a ) os arquivos sobre mandados de prisão e documentos correlatos; b) o 
cadastro de fotografias de criminosos procurados, providenciando, sempre que necessário, sua 
divulgação através dos meios cabíveis; e c) as estatísticas sobre crimes e contravenções;  

X - supervisionar e controlar a ação policial, na área de sua circunscrição, com o fim de evitar e 
reprimir o emprego de violência ou de quaisquer métodos atentatórios à integridade ou à 
dignidade do ser humano;  

XI - executar, através das delegacias da Capital, da Grande Natal e do Interior, a investigação e a 
busca de pessoas desaparecidas;  

XII - cumprir as determinações das autoridades judiciárias nos processos criminais relacionados 
com prisão ou soltura de réus ou com a execução de diligências;  

XIII - exercer outras atividades correlatas, especialmente as que lhe forem atribuídas pelo 
Secretário de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social. 

DICA 73 - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 270/2004 - 

AUTONOMIA, HIERARQUIA E INCOMPATIBILIDADES 

Nos termos do art. 4º da Lei Complementar Estadual n. 270/2004, fica assegurado à Polícia Civil autonomia 
administrativa para a gestão orçamentária e financeira dos recursos alocados em seu orçamento.  

Art. 4º, parágrafo único. A Polícia Civil é hierarquicamente subordinada ao Governador de 
Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED) 

Outro ponto importante a se destacar é o que consta do art. 7º: O exercício da função policial, por suas 
características e finalidades, fundamenta-se nos princípios da hierarquia e disciplina, no cumprimento das 
leis, regulamentos e normas de serviço de acordo com os preceitos abaixo:  

I - a hierarquia da função prevalecerá sobre a hierarquia do cargo, na forma desta Lei 
Complementar;  

II - a precedência entre os integrantes das Classes dos Quadros de Pessoal da Polícia Civil será 
estabelecida pela subordinação funcional.  

Por fim, consoante estabelece o art. 8º, a função policial é incompatível com qualquer outra atividade, 
salvo com o exercício de cargo de professor, respeitada a compatibilidade de horários entre este e o regime 
de trabalho definido nesta Lei Complementar. 
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DICA 74 - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 270/2004 - 

ESTRUTURA BÁSICA DA POLÍCIA CIVIL 

Nos termos do art. 9º da Lei Complementar Estadual n. 270/2004, a estrutura básica da Polícia Civil compõe-
se de:  

I - Órgão de Direção Geral: Delegacia-Geral da Polícia Civil (DEGEPOL);  

II - Órgãos de Assessoramento Direto à Delegacia-Geral de Polícia Civil: a) Secretaria Executiva e de 
Comunicação Social (SECOMS); b) Assessoria Técnico-Jurídica (ATJUR); c) Academia de Polícia Civil 
(ACADEPOL); e d) Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR); e) Divisão 
de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). 

III - Órgãos de Execução Programática: a) Diretoria de Polícia Civil da Grande Natal (DPGRAN); b) Diretoria 
de Polícia Civil do Interior (DPCIN), composta por: Divisão de Polícia Civil do Oeste do Estado (DIVIPOE) e 
Delegacias Regionais (DR);  

IV - Órgãos de Atuação Instrumental: a) Diretoria Administrativa; e b) Diretoria de Planejamento e de 
Finanças. 

DICA 75 - ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ATO DE 
IMPROBIDADE POR DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
ACESSIBILIDADE 

A Lei 13.146/2015 institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Nos termos do art. 3º, para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: 

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços 
e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona 
urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

Também o art. 8º prescreve ser dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com 
deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade 
e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência 
social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, [entre outros]. 

Tais previsões são conectadas com o disposto no art. 11 da Lei de Improbidade de Administrativo, segundo 
o qual constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e 
lealdade às instituições, e notadamente: (...) 
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IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. 

DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO 

DICA 1 - FEDERALISMO FISCAL 

Os artigos 157 a 160 da Constituição Federal trazem um sistema de distribuição de receitas com a finalidade 
de propiciar o pretendido equilíbrio federativo. Com tal repartição, a receita de cada ente federativo passa 
a ser o somatório dos tributos de sua competência mais o saldo líquido das transferências governamentais. 
Com elevadas despesas, os Estados e Municípios não têm conseguido receita o suficiente para assegurar a 
sua autonomia, o que traz sérios reflexos no sistema atual, resultando até mesmo no que chamamos de 
Guerra Fiscal. 

Como o constituinte outorgou apenas à União a instituição de novos tributos (como as contribuições 
especiais, que elevaram em muito a receita do Governo Federal), foram deixados de lado os Estados e 
Municípios, que com competências rígidas e delimitadas não conseguem aumentar suas receitas. 

Mesmo que a competência tributária dos Estados e Municípios tenham aumentado com a constituição de 
1988, isso não foi suficiente para equilibrar as atribuições que lhes foram repassadas. Considerando que os 
repasses pouco aumentaram, uma das saídas é a chamada guerra fiscal, que tenta atrair investimentos por 
meio da redução de tributos. Com o objetivo de atrair investimentos, Estados e municípios disputam entre 
si possíveis contribuintes (empresas, indústrias.), ignorando muitas vezes os efeitos negativos dessa 
competição nacional interna, ferindo o equilíbrio financeiro e o caráter cooperativo da federação. 

DICA 2 - ESCOLHAS TRÁGICAS, MÍNIMO EXISTENCIAL E RESERVA 
DO POSSÍVEL 

O termo Reserva do Possível tem origem no Tribunal Constitucional alemão, que em 1972 analisou a possível 
inconstitucionalidade da limitação de vagas imposta pela Universidade da Baviera. O Tribunal entendeu que 
existia ali uma limitação fática, condicionada à Reserva do Possível,  

“no sentido do que pode o indivíduo, racionalmente falando, exigir da coletividade. Isso deve ser 
avaliado em primeira linha, pelo legislador, em sua própria responsabilidade. Ele deve atender, 
na administração de seu orçamento, também a outros interesses da coletividade, considerando 
as exigências da harmonização econômica geral”. 
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Do outro lado está o mínimo existencial. Nas palavras de Ricardo Lobo Torres5, o mínimo existencial é  

“um direito a condições mínimas de existência humana digna que não pode ser objeto de 
incidência fiscal e que ainda exige prestações estatais positivas.” Para o autor, a dignidade 
humana e as condições materiais da existência não podem retroceder “aquém de um mínimo, 

do qual nem os prisioneiros, os doentes mentais e os indigentes podem ser privados”6.  

Para o Professor Fernando Facury Scaff7,  

“o orçamento é o locus adequado para a realização das escolhas trágicas públicas, também 
chamadas de escolhas políticas. É no espaço democrático do Parlamento que devem ser 
realizadas as opções políticas referentes às receitas e aos gastos públicos que determinam o 
caminho escolhido pela sociedade para a realização de seus ideais.” 

DICA 3 - ORÇAMENTO 

O conceito clássico de orçamento descreve apenas uma peça que contemplava a previsão da receita e fixação 
das despesas de uma determinada nação. Seu aspecto era apenas técnico, contábil. Só após que veio a visão 
moderna do orçamento sob os prismas jurídicos, político e econômico, sendo agora uma lei que programa a 
vida financeira do Estado e tem importância única na vida de uma nação, permitindo o custeamento de 
direitos fundamentais e até mesmo o endividamento do Estado de acordo com os interesses públicos da 
sociedade. 

O que antigamente era apenas um documento contábil e técnico, hoje conta com exigências de 
transparência e controle por parte da população, possibilidade de déficit, empréstimos públicos (aqui 
chamados de créditos públicos), administração de empréstimos e previsões orçamentárias bastante 
sofisticadas. 

Na linha moderna, segundo Harrison Leite, é possível entender o orçamento como uma lei que autoriza os 
gastos que o Governo pode realizar durante um período determinado, discriminando detalhadamente as 

 

 

5 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 19ª Edição. Ed. Renovar. 2013. 

6 SCAFF, Fernando Facury. Reserva do possível pressupõe escolhas trágicas. Disponível em 
https://www.conjur.com.br/2013-fev-26/contas-vista-reserva-possivel-pressupoe-escolhas-tragicas 

7 Id. e ibid. 
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obrigações que deva concretizar, com a previsão concomitante dos ingressos necessários para cobri-las8. 
Nas palavras do ex-ministro Carlos Ayres Britto, a lei orçamentária é  

“a lei materialmente mais importante do ordenamento jurídico, logo abaixo da Constituição”9.  

DICA 4 - PLANO PLURIANUAL 

O Plano Plurianual (PPA), está previsto no artigo 165 da Constituição Federal e regulamentado pelo Decreto 
2.829, de 29 de outubro de 1998. O PPA estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo 
Governo Federal, Estadual ou Municipal ao longo de um período de quatro anos. 

Trata-se de lei que estabelece o planejamento estratégico do governo de longo prazo e influencia 
diretamente as demais leis orçamentárias, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária 
Anual. 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:  

I - o plano plurianual; 

II - as diretrizes orçamentárias; 

III - os orçamentos anuais. 

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, 
objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas 
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 

O Plano Plurianual tem como objetivo, portanto, estabelecer diretrizes, objetivos e metas (sigla DOM) da 
Administração Pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as despesas e 
duração continuada. 

Como se verá adiante, as despesas de capital são, em regra, aquelas atreladas à ideia de investimento. Logo, 
no PPA, encontramos as despesas voltadas ao investimento e também às chamadas despesas correntes, ou 
seja, despesas para manutenção da máquina pública. 

 

 

8 LEITE, Harrison. Manual de Direito Financeiro. 8.ed. ver. ampl. E atual. Salvador: JUSPODIVM, 2019. p. 94. 

9 Supremo Tribunal Federal, ADI-MC 4048-1/DF 
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DICA 5 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

No Brasil, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) tem como a principal finalidade orientar a elaboração dos 
orçamentos fiscais e da seguridade social e de investimento do Poder Público, incluindo os poderes 
Executivo, Legislativo, Judiciário, as empresas públicas e autarquias. 

A LDO foi criada pela Constituição de 1988 como um ele entre o planejamento (PPA) e o operacional (LOA). 
Enquanto o PPA tem como objetivo o planejamento estratégico do governo, a LDO planeja o curto prazo, o 
planejamento operacional.  

Está prevista no art. 165 da Constituição Federal: 

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração 
pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, 
orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação 
tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

A LDO busca harmonizar a Lei Orçamentária Anual (LOA) com as diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública estabelecidas no Plano Plurianual. 

DICA 6 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e as 
receitas que serão realizadas no próximo ano. De acordo com a Constituição Federal, 

Art. 165, § 5º A lei orçamentária anual compreenderá: 

 I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público; 

 II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, 
detenha a maioria do capital social com direito a voto; 

 III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, 
da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo 
poder público. 

 § 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, 
sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios 
de natureza financeira, tributária e creditícia. 

 § 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o plano 
plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério 
populacional. 
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 § 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação 
da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares 
e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. 

A Lei orçamentária anual trata da parte da execução dos projetos previstos nas diretrizes, objetivos e metas 
contidas no Plano Plurianual e nas metas e prioridades antevistas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

DICA 7 - RECEITAS PÚBLICAS NA LEI 4.320/64: RECEITAS 
CORRENTES E RECEITAS DE CAPITAL 

O Capítulo II, da Lei 4.320/64 classifica as receitas em duas categorias: receitas correntes e receitas de capital 
(art. 11). Prevê que são Receitas Correntes as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, 
agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de 
outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em 
Despesas Correntes. 

Estabelece que as Receitas de Capital são as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de 
constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras 
pessoas de direito público ou privado destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital 
e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente. 

Pode-se dizer que o fator caracterizador das receitas correntes é a sua estabilidade como fonte de recursos, 
ou seja, considera-se que essas receitas fazem parte da arrecadação estatal de forma ordinária e não 
eventual. 

Assim, as receitas correntes são consideradas continuamente pelo Estado na elaboração do seu orçamento, 
já que estas possuem um caráter estável e definitivo no sistema financeiro, como no caso dos tributos. Já as 
receitas de capital são de natureza eventual, pois para existirem dependem de atos específicos e 
circunstâncias próprias, como no caso das receitas originárias dos empréstimos na emissão de títulos da 
dívida pública. 

Em qualquer dos casos, tanto na receita corrente como na receita de capital, existe, segundo a própria lei, 
uma correlação entre estas e as respectivas despesas. Ou seja, para financiar as despesas correntes, como 
as de custeio, serão utilizadas as receitas correntes. Já para financiar as despesas de capital, como os 
investimentos, serão utilizadas as receitas de capital. 

DICA 8 - POSSIBILIDADE DE CRÉDITOS ADICIONAIS PARA A 
REALIZAÇÃO DE DESPESAS PÚBLICAS 

Há três modalidades de créditos adicionais: os créditos suplementares, os créditos especiais e os créditos 
extraordinários. 
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Vamos ver suas principais diferenças10: 

1. Os créditos suplementares caracterizam-se por serem destinados ao reforço da dotação orçamentária; ou 
seja, nos casos em que ele se faz presente, houve previsão da despesa no orçamento, mas no curso da 
execução orçamentária provou-se que a referida previsão seria insuficiente para realizar todas as despesas 
necessárias. Daí, portanto, a necessidade de aumentar o nível das despesas e reforçar a previsão (dotação) 
anteriormente aprovada. 

De modo diverso, tanto os créditos especiais quanto os extraordinários caracterizam-se pelo fato de as 
despesas que devem ser autorizadas não estarem, originalmente, computadas no orçamento. A diferença 
entre eles está, novamente, na motivação da autorização da despesa:  

2. Os créditos especiais são destinados a atender quaisquer despesas para as quais não haja dotação 
orçamentária. 

3. E finalmente os créditos extraordinários são aqueles que devem ser utilizados tão somente para atender 
a despesas urgentes e imprevistas, decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública (art. 167, 

§3, CF).  

DICA 9 - DESPESAS CORRENTES E DESPESAS DE CAPITAL 

As Despesas Correntes são utilizadas para o custeio da manutenção das atividades próprias do Estado, ou 
seja, da própria máquina estatal e sua estrutura administrativa. A realização de despesas correntes não gera 
o aumento do patrimônio do Estado; apenas contribui para a sua continuidade. 

De acordo com o art. 12, são despesas correntes as despesas de custeio e as transferências correntes. 

De outro lado, as despesas de capital igualmente estão especificadas no artigo 12 da Lei 4.320/1964 e são 
aquelas cujo resultado será o aumento do patrimônio público e, assim, da capacidade produtiva como um 
todo. 

Não se trata, pois, de simplesmente assegurar a manutenção de uma estrutura já existente, mas sim de 
incrementar positivamente essa mesma estrutura. 

Nos termos desse dispositivo, estão compreendidas como despesas de capital os investimentos, as inversões 
financeiras e as transferências de capital. 

 

 

10 De acordo com Piscitelli. 
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DICA 10 - DESPESAS PÚBLICAS CONSTITUCIONALMENTE 
PREVISTAS 

Nos termos do artigo 5 da LC 141/2012, a União deve direcionar para a saúde  

“o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, acrescido de, 
no mínimo, o percentual correspondente à variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) 
ocorrida no ano anterior ao da lei orçamentária anual”. 

Para Estados e Municípios, de acordo com os artigos 6 e 7 da lei, os percentuais mínimos de aplicação serão 
de 12% e 15%, como já previsto no ADCT, e para o Distrito Federal, 12% ou 15%, a depender da natureza da 
receita - se tributo estadual ou municipal. 

O artigo 212 da Constituição, por sua vez, ao tratar das despesas com a educação, determina, desde logo, os 
percentuais que os entes devem observar: 18% para a União e 25% para os Estados, Distrito Federal e 
Municípios. A exemplo do que ocorre com a saúde, esses percentuais são anuais e calculados sobre a receita 
de impostos, inclusive aquelas provenientes das transferências constitucionais decorrentes da repartição da 
arrecadação tributária. 

Nesse sentido, esclareça-se que os valores transferidos do IPVA para os Municípios, por exemplo, com 
fundamento no artigo 158, inciso III, da Constituição, serão considerados como receita do Município, para 
fins de cálculo do percentual ora mencionado, e não deverão ser incluídos no cálculo da receita dos Estados. 

Essa determinação decorre tanto do caput do artigo 212 quanto da redação do §1º do mesmo artigo, o qual 
determina que  

“a parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é considerada, para efeito do 
cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir”. 

Conforme vimos, quando tratamos de direito à saúde e à educação, verifica-se a existência de despesas 
constitucionalmente obrigatórias, e tais determinações devem ser consideradas por ocasião da elaboração 
do orçamento, sob pena de inconstitucionalidade. 

DICA 11 - “NOVO” REGIME FISCAL DO TETO DOS GASTOS PÚBLICOS 

A EC 95/2016 aprovou o Novo Regime Fiscal e estabeleceu limites individualizados para as despesas 
primárias, considerando cada um dos poderes da República, além do Ministério Público da União e da 
Defensoria Pública da União (artigo 107 do ADCT). 

Para o exercício de 2017, o teto dos gastos foi fixado no montante da despesa primária paga no exercício de 
2016, incluídos os restos a pagar, corrigida em 7,2%. Para os demais exercícios, o teto será o valor do limite 
do exercício imediatamente anterior, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA 
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ou de outro índice que vier a substituí-lo. A referência será o período de doze meses, encerrado em junho 
do ano anterior a que se refere a lei orçamentária. 

Ainda como forma de conter as despesas primárias, o parágrafo 3º do artigo 107 do ADCT proíbe a abertura 
de crédito suplementar ou especial que amplie o montante total da despesa primária sujeita aos limites 
então estabelecidos. 

Os créditos extraordinários, porém, não se incluem no limite e nem sequer 

i. algumas transferências constitucionalmente previstas, como a repartição da arrecadação tributária, 
ii. despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com a realização de eleições e 

iii. despesas com aumento de capital de empresas estatais não dependentes (artigo 107, §6, do 
ADCT). 

Especificamente para as despesas de saúde e educação, foi o artigo 110 do ADCT que estabeleceu o teto 
para o gasto: para o exercício de 2017, a despesa fica restrita às aplicações mínimas previstas nos artigos 198 
e 212 da Constituição, e, a partir de 2018, a referência passa a ser os valores gastos nos exercícios anteriores, 
sempre corrigidos pelo IPCA ou por outro índice que vier a substituí-lo. 

Assim, desvincula-se a despesa da receita arrecadada, estabelecendo-se como parâmetro inicial os 
percentuais mínimos apurados em 2017. 

DICA 12 - APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS PARA AS 
EXECUÇÕES CONTRA AS EMPRESAS PÚBLICAS E AS SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA 

Conforme ensina o Professor Marcus Abraham11, 

Atualmente, o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal (p. ex.: EBCT - Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos e Infraero) é no sentido de aplicar o regime de precatórios 
apenas para as empresas públicas ou sociedades de economia mista que prestarem serviços 
públicos essenciais de competência típica do Estado, cuja atividade esteja submetida ao regime 
de monopólio, portanto, fora do regime de concorrência, ou que não realizem distribuição de 
lucros, apesar da sua personalidade jurídica de direito privado. 

As demais empresas estatais que realizem atividades eminentemente econômicas, lucrativas e em regime 
concorrencial sofrerão o rito da execução comum da sistemática de direito privado (o exemplo aqui é a 

 

 

11 ABRAHAM, Marcus. Curso de Direito Financeiro Brasileiro, 2018. Ed. Forense. 
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Eletronorte). Essa posição pode ser encontrada no RE 592.004, julgado em 05/06/2012, de relatoria do 
Ministro Joaquim Barbosa: 

O Pleno assentou que as entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência 
permitem a acumulação ou a distribuição de lucros, submetem-se ao regime de execução comum 
às empresas controladas pelo setor privado (RE 599.628, Rel. Min. Carlos Britto, Red. p/ Acórdão 
Min. Joaquim Barbosa, j. 25.05.2011). Porém, trata-se de entidade que presta serviços públicos 
essenciais de saneamento básico, sem que tenha ficado demonstrado nos autos se tratar de 
sociedade de economia mista ou empresa pública que competiria com pessoas jurídicas privadas 
ou que teria por objetivo primordial acumular patrimônio e distribuir lucros. Nessa hipótese, 
aplica-se o regime de precatórios. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 

DICA 13 - DESPESAS PÚBLICAS DE ORIGEM JUDICIAL 

Assim que transitada em julgado a ação e definido o valor devido pela Fazenda Pública, seu processamento 
se inicia a partir da solicitação que o juiz da causa faz ao presidente do respectivo Tribunal para que este 
requisite a verba necessária ao pagamento do credor. Essa solicitação dirigida ao presidente do Tribunal 
denomina-se ofício requisitório. 

Por sua vez, o presidente do Tribunal irá comunicar à Fazenda Pública a existência da obrigação, para ser 
consignada no orçamento como despesa pública a ser paga no exercício financeiro seguinte (se comunicado 
ao presidente do tribunal até 1º de julho do ano; caso contrário, a demanda ingressará na ordem de 
pagamentos do ano subsequente). 

Essa ordem de pagamento dos precatórios é rígida e deve ser seguida, para que não haja tratamento anti-
isonômico entre os credores. O § 7º do art. 100 da Constituição prevê que o Presidente do Tribunal 
competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de 
precatórios, incorrerá em crime de responsabilidade e responderá, também, perante o Conselho Nacional 
de Justiça. 

DICA 14 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES E CRÉDITOS DE PEQUENO 
VALOR 

Temos que, segundo o § 1º do art. 100 da Constituição, compreendem aqueles decorrentes de salários, 
vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por 
morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em 
julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles cujos titulares 
tenham 60 anos ou mais ou sejam portadores de doenças graves, pois serão pagos antes de todos os demais. 

Ou seja, na espécie de precatório alimentar temos: 

a) precatórios alimentares ordinários, pagos preferencialmente em relação aos demais precatórios (§ 1º, art. 
100, CF/1988); 
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b) precatórios alimentares preferenciais, pagos antes dos precatórios alimentares comuns (§ 2º, art. 100, 
CF/1988). Os débitos de natureza alimentícia (inclusive aqueles oriundos de sucessão hereditária) cujos 
titulares tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com 
deficiência, definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o 
valor equivalente ao triplo do fixado em lei para as obrigações de pequeno valor, admitido o fracionamento 
para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório 
(§ 2º, art. 100, CF/1988). 

Os créditos de pequeno valor estão fora das regras de expedição de precatórios, segundo o que dispõe o § 
3º do art. 100 da Constituição. Trata-se de condenações judiciais em face da Fazenda Pública de valor igual 
ou inferior a 60 salários mínimos para a esfera federal, 40 salários mínimos para a Fazenda dos Estados e do 
Distrito Federal e 30 salários mínimos para a dos Municípios. 

DICA 15 - SÚMULAS SOBRE PRECATÓRIOS 

Por terem especial cobrança em questões de concurso no Brasil inteiro, separamos aqui as Súmulas sobre 
Precatórios do Supremo Tribunal Federal: 

❖ SÚMULA 655 A exceção prevista no art. 100, caput, da Constituição, em favor dos créditos de 
natureza alimentícia, não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-los da 
observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de outra 
natureza 

❖ SÚMULA 733 Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de 
precatórios. 

❖ SÚMULA VINCULANTE 17 Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da 
Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. 

❖ SÚMULA VINCULANTE 47 Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados 
do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja 
satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada 
ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. 

Destacamos também as súmulas que envolvem precatórios do Superior Tribunal de Justiça: 

❖ Súmula 144 Os créditos de natureza alimentícia gozam de preferência, desvinculados os 
precatórios da ordem cronológica dos créditos de natureza diversa. 

❖ Súmula 311 Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e 
pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional. 

❖ Súmula 406 A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório. 

❖ Súmula 461 O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por 
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. 
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DICA 16 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC N 101/2000) 

A Lei de Responsabilidade Fiscal brasileira - Lei Complementar nº 101/2000 - é uma norma voltada para a 
implementação da responsabilidade na gestão fiscal. 

São três as características que se revelam essenciais à realização do seu objetivo, de acordo com Marcus 

Abraham12: 

1. Planejamento 

O planejamento decorre do papel conferido às leis orçamentárias como instrumentos de gestão global, ao 
aproximar as atividades de programação e execução dos gastos públicos, através do estabelecimento de 
metas fiscais e do seu acompanhamento periódico. 

2. Transparência 

A transparência fiscal promove o acesso e a participação da sociedade em todos os fatores relacionados com 
a arrecadação financeira e a realização das despesas públicas. Incentiva a participação popular nas questões 
orçamentárias, além de facilitar o acesso e dar ampla divulgação aos relatórios, pareceres, contas públicas e 
demais documentos da gestão fiscal. 

3. Equilíbrio nas contas públicas 

O equilíbrio nas contas públicas é considerado a “regra de ouro” da lei. Por ele, busca-se balancear as receitas 
e as despesas públicas, de maneira a permitir ao Estado dispor de recursos necessários e suficientes à 
realização de toda a sua atividade, garantindo, assim, seu crescimento sustentado. Portanto, a forma de 
gestão imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal traz racionalidade às finanças públicas no Brasil. 

DICA 17 - DESTINATÁRIOS DA LC 101/2000 

São muitos os destinatários da Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com a doutrina, de forma a atingir 
todos aqueles que, de alguma maneira, utilizam, direta ou indiretamente, recursos públicos. 

Destina-se a todas as autoridades públicas e dirigentes de poderes, órgãos ou entidades públicas que tenham 
sob a sua competência ou responsabilidade o gerenciamento de recursos financeiros públicos. 

 

 

12 ABRAHAM, Marcus. Direito Financeiro Brasileiro. 2019 
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Para isso temos o § 2º do art. 1º, afirmando que as disposições da LRF obrigam a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios, nestes compreendidos: 

a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Ministério Público; 

b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes; 

c) os Tribunais de Contas, nestes incluídos o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e, 
quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município. 

Mais adiante, no art. 2º da LRF, esclarece-se que, para os efeitos da LRF, entende-se como: 

I. ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município; 
II. empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, 
direta ou indiretamente, a ente da Federação; 
III. empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos 
financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, 
excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. 

De acordo com a doutrina, a Lei de Responsabilidade Fiscal se aplica ao gestor público em sentido amplo, 
conceito este que incluirá também o gestor de pessoas jurídicas de direito privado que recebam ou 
administrem recursos públicos, numa relação de dependência financeira que ocorre pela transferência 
financeira a título de subvenção ou subsídio. 

DICA 18 - RECEITA PÚBLICA NA LC Nº 101/2000 

Preocupada com a gestão fiscal e a manutenção do equilíbrio nas contas públicas, a LRF trouxe algumas 
diretrizes gerais, conceitos e comandos aplicados às receitas e despesas públicas, complementando e 
aprimorando as previsões da Lei nº 4.320/1964. 

Nesse sentido, quanto às receitas, a LRF afirma que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na 
gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional 
do ente da Federação, vedando-se a realização de transferências voluntárias para o ente que não observar 
tal norma (art. 11, LRF). 

Entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da 
Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação 
constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde (art. 25, LRF), sendo que esta não se 
confunde com a transferência obrigatória, que decorre de previsão constitucional e não pode ser restringida 
ou limitada. 

Outro conceito importante trazido pela Lei de Responsabilidade Fiscal diz à fixação dos limites legais para 
despesas de pessoal, gastos com serviços de terceiros e para o endividamento, é o de receita corrente 
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líquida, apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores (período 
de apuração de um ano), excluídas as duplicidades. 

DICA 19 - MODALIDADES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

Temos, precipuamente, duas formas de endividamento, que costumam gerar debates no Direito Financeiro: 
a emissão de títulos da dívida pública e as operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária 
(ARO). 

A emissão de títulos da dívida pública, gera a dívida pública mobiliária e consiste na emissão de títulos 
financeiros pelos entes da Federação com o objetivo de captar recursos externos. Ao emitir tais títulos, o 
ente fica obrigado a honrar com o valor do título - que pode flutuar de acordo com as variações do mercado 
ou não, a depender da lei que o institua - além do pagamento de juros durante todo o período em que o 
adquirente detiver o título. É um método de endividamento, na medida em que gera para o Estado, a um só 
tempo, receita, pela captação externa de recursos, e despesa, relativa ao valor do título, somado aos juros 
devidos. 

Ao lado dessa modalidade de operação de crédito, devem-se destacar as operações por antecipação de 
receita orçamentária, também conhecidas como AROs. Referidas operações estão disciplinadas no artigo 38 
da LRF e têm por objetivo, nos termos do caput, “atender insuficiência de caixa durante o exercício 
financeiro”. 

Trata-se, então, de realizar uma operação de crédito cujo lastro seja uma receita futura, ainda não 
concretizada, mas prevista no orçamento. O endividamento se justifica porque a receita até então obtida 
não foi suficiente para fazer frente às despesas assumidas pelo Estado. Daí, portanto, a necessidade de 
“antecipar” uma receita futura e corrigir a ausência de recursos orçamentários. 

DICA 20 - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO 

Conforme vimos com as despesas de pessoal, o endividamento também possui um limite próprio. Nesse 
caso, o teto relativo à dívida pública consolidada da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e aquele 
quanto à dívida mobiliária dos Estados, Distrito Federal e Municípios será definido em Resolução do Senado 
Federal (artigo 30, inciso I, da LRF; e artigo 52, VI, da CR). 

Quanto à dívida mobiliária da União, representada pela emissão de títulos federais, caberá ao Presidente da 
República encaminhar projeto de lei ao Congresso Nacional acerca dos limites aplicáveis (artigo 30, inciso II, 
da LRF; e artigo 48, XIV, da CR). 

Ao lado da delimitação das competências para estabelecer os limites de endividamento, o artigo 30 da LRF, 
em seu § 1º, ainda prescreve regras de como a referida resolução e o projeto de lei deverão ser elaborados: 

1. Deverá haver coerência com a LRF; 
2. Estimativas do impacto da aplicação dos limites nas três esferas de governo; 
3. Indicação da metodologia de apuração de resultados e; 
4. Estabelecimento de razões para eventual criação de limites diferenciados por esfera de governo. 
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Prevê também a possibilidade de revisão dos limites, em proposta encaminhada ao Legislativo pelo 
Presidente da República, nos casos de alteração dos fundamentos dos limites inicialmente propostos, tendo-
se em vista razões de instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetária ou cambial (artigo 30, § 
6º). 

É importante observar que a competência prevista no artigo 30 para o estabelecimento de limites à dívida 
pública foi apenas em parte exercida, na medida em que não há, atualmente, qualquer limite de 
endividamento para a União, seja em relação à dívida consolidada, seja quanto à dívida mobiliária. 

DICA 21 - NATUREZA JURÍDICA DO CRÉDITO PÚBLICO 

I. Segundo a tese do ato de soberania, o empréstimo público seria resultante do poder de autodeterminação 
e de auto-obrigação do Estado, insuscetível de controle, mesmo o jurisdicional, que pudesse compelir o 
Poder Público devedor ao seu cumprimento. Daí o direito de o Estado, unilateralmente, modificar as 
condições do empréstimo público. Essa tese seria insustentável nos dias atuais. 

II. Pela teoria do ato legislativo, o crédito público seria simplesmente o resultado de um ato legislativo, no 
qual tudo já estaria disciplinado, inclusive seu regime jurídico, restando ao mutuante, tão só, a faculdade de 
aderir àquilo que legalmente estiver estabelecido. Aqui, ao contrário da tese do ato de soberania, admite-se 
a submissão do Estado à lei que ele próprio elaborou, pelo que se vislumbra uma relação jurídica entre credor 
e devedor do crédito público. A maior parte da doutrina considera o crédito público como um contrato. No 
fundo, a tese do ato legislativo, também, reconhece a natureza contratual, ainda que conduzindo o mutuante 
a uma situação estatutária. 

III. Para boa parte dos autores, no entanto, o crédito público é um contrato que objetiva a transferência de 
certo valor em dinheiro de uma pessoa, física ou jurídica, a uma entidade pública para ser restituído, 
acrescido de juros, dentro de determinado prazo ajustado. Corresponde, portanto, na teoria geral dos 
contratos, ao mútuo, espécie do gênero empréstimo, ou seja, empréstimo de consumo, em contraposição 
ao comodato, que configura um empréstimo de uso. Conforme Geraldo Ataliba, a tese contratualista é 
francamente dominante na doutrina, havendo, no entanto, discussão quanto à natureza pública ou privada 
do direito que rege esse tipo de contrato. 

DICA 22 - ATUAÇÃO DO BANCO CENTRAL 

O Banco Central (BC) é o guardião dos valores do Brasil. O BC é uma autarquia federal, vinculada - mas não 
subordinada - ao Ministério da Economia, e foi criado pela Lei nº 4.595/1964. 

Nos termos do art. 164 da Magna Carta, cabe exclusivamente ao Banco Central exercer a competência da 
União para emitir moeda. Tal autarquia federal detém, então, o monopólio no que se refere à emissão de 
papel-moeda, expressão que compreende a cunhagem de moeda metálica. Hoje em dia, diferente do que 
foi historicamente, o papel-moeda não guarda proporção com o lastro ouro, pois passou a ter curso forçado 
em caráter definitivo, servindo como meio regular de pagamento pelo valor nele expresso. 

Uma emissão exagerada de papel moeda poderia desencadear um processo inflacionário, por isso cabe ao 
Congresso Nacional dispor sobre moeda e limites de sua emissão. Outrossim, exatamente para não 
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inflacionar a moeda, fica vedada a seu órgão emissor a concessão, direta ou indireta, de empréstimos ao 
Tesouro Nacional e a qualquer órgão que não seja instituição financeira, conforme vimos acima (§ 1o do art. 
164 da CF). 

O Banco Central tem, ainda, o papel de comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o 

objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros (§ 2 do art. 164 da CF). Isto quer dizer que, quando 
há excesso de dinheiro em circulação, o Banco Central promove a absorção temporária do poder aquisitivo, 
com a venda de títulos públicos enxugando o mercado; quando ocorre fenômeno inverso, o Banco Central 
passa a comprar títulos públicos colocando mais dinheiro no mercado. 

Cabe ao Banco Central o papel de depositário das disponibilidades de caixa da União (art, 164, §3, CF). 

DICA 23 - TIPOS DE CONTROLE 

O controle interno é o controle exercido internamente pelos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, seu 
alcance está no art. 70, combinado com ao art. 74, ambos da Constituição Federal. 

Consiste na necessidade de cada poder possuir uma estrutura que tenha por finalidade analisar e conferir 
processos de pagamento, registros contábeis, relatórios e documentos, bem como o cumprimento das metas 
previstas no Plano Plurianual, o cumprimento de programas estabelecidos, dentre outras funções. 

O Controle externo é exercido exclusivamente pelo Poder Legislativo de cada ente, com o auxílio dos 
tribunais de contas, de acordo com os arts. 70 a 73 da Constituição Federal. Veremos, adiante, uma sessão 
exclusiva sobre o funcionamento dos tribunais de contas. 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União. 

O Controle Popular, privado ou Social (Whistleblowing), segundo a doutrina de Harrison Leite, consiste na 
participação por parte da sociedade diretamente no controle da atividade estatal, que pode se dar, por meio 
de representações e denúncias às diversas instâncias do sistema de controle (interno, externo e ministério 
público) ou mesmo por meio de ações junto ao poder judiciário através, por exemplo, de ação popular. 

Conforme vimos, ele está previsto expressamente no §2 do art. 74 da Constituição Federal: 

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma 
da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 

DICA 24 - A ATUAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 

Os tribunais de Contas são órgãos auxiliares do Poder Legislativo. São colegiados, encarregados de 
fiscalização e controle do orçamento. Têm função de auxiliar o Legislativo, mas não estão a ele subordinados. 

Embora o Tribunal de Contas possua competências próprias, a titularidade de função do controle externo 
segundo CF é: 
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❖ União - do Congresso Nacional 

❖ Estados - da Assembleia Legislativa 

❖ Distrito Federal - Câmara Legislativa 

❖ Municípios - Câmara de Vereadores. 

São parte do sistema de controle externo do orçamento o Tribunal de Contas da União (TCU), os Tribunais 
de Contas dos Estados e os Tribunais de Contas dos Municípios ou Conselho de Contas. 

A estrutura e o funcionamento desses órgãos são similares e decorrem das normas constitucionais que 
tratam da matéria. 

Temos, na Constituição Federal, dispositivos específicos para tratar do Tribunal de Contas da União, 
ressalvando que essas normas aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos 
Tribunais de Contas dos Estados (TCEs) e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas 
dos Municípios (art. 75), configurando, assim, um parâmetro para a criação e o funcionamento de todos os 
Tribunais de Contas brasileiros. 

Importante ressaltar que em face da vedação constitucional à criação de novas Cortes de Contas 

municipais - somente os Municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo possuem um Tribunal de Contas 

Municipal próprio. 

DICA 25 - O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Pode-se, de acordo com Marcus Abraham, dizer que o Tribunal de Contas da União detém as seguintes 
funções: 

1. função fiscalizadora, relativa à fiscalização de atos de admissão de pessoal e de aposentadorias, de 
convênios com Estados, Municípios e Distrito Federal, de bens e rendas de autoridades públicas, de 
subvenções, de renúncias de receitas, de entrega de cotas do FPE, FPM e do IPI-exportações e da Cide, 
de contas nacionais de empresas supranacionais, da desestatização, de avaliação de programas, de 
recursos do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e do Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB), das despesas 
com pessoal, do endividamento público e receita, do alcance de metas da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, dos limites e condições de operações de crédito, dos recursos de alienação de ativos 
e dos Relatórios de Gestão Fiscal e Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO (CF: art. 71, 
IV , V , VI e XI); 

2. função opinativa, ao apresentar parecer prévio sobre as contas do Presidente da República e dos 
Chefes dos Poderes Legislativo e Judiciário, e do Ministério Público (CF: art. 71, I); 

3. função julgadora, ao proceder aos julgamentos sobre as contas dos responsáveis por bens e valores 
públicos, por prejuízos ao Erário e por infrações decorrentes da não publicação do Relatório de Gestão 
Fiscal, da elaboração de anteprojeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias sem metas fiscais, da 
inobservância de limitação de empenho ou da falta de medidas para redução das despesas de pessoal 
(CF: art. 71, II, III); 
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4. função sancionadora, na aplicação de multas, na declaração de inidoneidade para licitar ou na 
inabilitação para exercício de função comissionada, na decretação da indisponibilidade de bens etc. 
(CF: art. 71, VIII); 

5. função corretiva, na emissão de determinações e recomendações aos órgãos jurisdicionados, na 
fixação de prazo para adoção de providências, na sustação de atos irregulares e na adoção de 
medidas cautelares (CF: art. 71, IX e X); 

6. função consultiva, na emissão de pareceres sobre a regularidade de despesas por solicitação da 
Comissão Mista do Orçamento ou quando da resposta a consulta sobre assuntos de sua competência 
(Lei Orgânica do TCU: art. 1º, XVII); 

7. função informativa, no fornecimento de informações acerca de trabalhos realizados, cálculos e dados 
consolidados, elementos e documentos a que tenha tido acesso (CF: art. 71, VII); 

8. função ouvidora, no recebimento e processamento de denúncias feitas por cidadão, partido político, 
associação civil ou sindicato, ou por representação feita pelo controle interno sobre irregularidades 
em licitação ou contrato administrativo (CF: art. 74, § 2º); 

9. função normativa, de expedir atos e instruções normativas (Lei Orgânica do TCU: art. 3º). 

DIREITO AMBIENTAL  

DICA 1 - O DIREITO AMBIENTAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL DE 
TERCEIRA DIMENSÃO 

A terceira geração de direitos fundamentais refere-se aos direitos de solidariedade e fraternidade, em 
especial o direito ao desenvolvimento, à paz, à autodeterminação dos povos e à utilização do patrimônio 
histórico e cultural, tendo esses direitos como características distintivas a titularidade coletiva ou difusa, haja 
vista se destinarem a proteção de grupos humanos. 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado, nessa tríade de gerações de Vasak, 
direito fundamental de terceira geração (dimensão), tendo em vista sua titularidade difusa, indefinida e 
indeterminável, de natureza nitidamente transindividual que exige esforços do 

Estado para sua efetivação e defesa. Neste sentido, trata-se de um direito de proteção, buscando-se a defesa 
do meio ambiente por intermédio de normas proibitivas e ao mesmo tempo prestacionais, exigindo 
comportamento ativo do Estado e da sociedade na sua preservação e defesa (caráter bifronte). 

Nessa quadratura, não restam dúvidas quanto à natureza difusa do bem jurídico ambiental considerado 
tratar-se de um bem de uso comum do povo atraindo o interesse de toda a coletividade. Isso justifica o fato 
de todos os indivíduos serem diretamente interessados na tutela do meio ambiente, tendo em vista que esse 
direito está umbilicalmente ligado ao direito à vida. 
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DICA 2 - PRINCÍPIOS ESTRUTURANTES DO DIREITO AMBIENTAL 

Segundo Édis Milaré13, o princípio da prevenção busca evitar que o dano possa se concretizar, tendo por 
base uma certeza científica dos impactos ambientais produzidos por determinada atividade. Esse princípio 
contempla os riscos certos, conhecidos pelo expert na área da atividade. Busca antecipar a ocorrência do 
dano ambiental em sua origem. É nesse sentido que se procura impedir os impactos previamente 
conhecidos. 

Constitucionalmente esse princípio se corporifica na necessidade de elaboração de estudo prévio de impacto 
ambiental (EPIA), para as atividades potencialmente causadoras de significativa degradação ao meio 
ambiente, nos termos, do art. 225, § 1º, IV, da CF/88. 

O princípio da precaução busca também evitar que o dano possa se concretizar, mas diferentemente do 
princípio da prevenção, há ausência de certeza científica sobre a atividade analisada. Tem-se um risco 
incerto. 

O princípio do poluidor-pagador é um instrumento econômico que exige que o poluidor suporte as despesas 
de prevenção, reparação e repressão de danos ambientais. O poluidor deve responder pelos custos socais 
pela degradação causada, como também suportar as consequências negativas de sua atividade e não deixar 
para sociedade o ônus da degradação ambiental por ele produzida, buscando-se, com isso, evitar a 
privatização de lucros e a socialização de perdas. Ele tem o dever de eliminar essas externalidades negativas. 

DICA 3 - LICENÇAS EXPEDIDAS NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL 

Durante o processo de licenciamento são expedidas, em regra, três licenças, quais sejam, a licença Prévia, 
de Instalação e de Operação (PIO). A Resolução Conama 237/97, em seus arts. 8º e 9º, apresenta as 
características gerais dessas licenças e o momento em que ocorrerão suas expedições. 

A Licença Prévia é o ateste da viabilidade ambiental do projeto apresentado pelo interessado em que o órgão 
ambiental competente analisou o planejamento do empreendimento aprovando sua localização e 
concepção. Nessa fase preliminar o interessado apresentou os estudos ambientais necessários para o 

empreendimento14. A licença também fixa as condicionantes ambientais que devem lastrear as fases 
seguintes para expedição das demais licenças. 

 

 

13 Silva, Anderson. Fracalossi, William. Elementos de Direito Ambiental. São Paulo, Método, 2011, p.90. 

 

14 Outros estudos podem ser exigidos pelo órgão ambiental competente nas fases subsequentes. 
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A Licença de Instalação é o ato administrativo que autoriza a instalação do empreendimento de acordo com 
as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle 
ambiental e demais condicionantes necessárias nessa fase de instalação e para a fase seguinte. Para isso o 
empreendedor deve apresentar, dentre outras coisas, o Projeto Executivo documento de natureza técnica 
que tem a função de detalhar como será feita a compatibilização da instalação do empreendimento com a 
proteção do meio ambiente. O órgão ambiental ao aprovar o projeto executivo emite a licença de instalação 
fixando as condicionantes ambientais que devem ser observadas nessa fase do licenciamento, podendo o 
interessado praticar todos os atos necessários à instalação do empreendimento. 

A Licença de Operação autoriza o funcionamento da atividade ou empreendimento, após a verificação do 
efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e 
condicionantes determinados para a operação. Antes da expedição dessa licença, cabe ao órgão ambiental 
licenciante realizar as vistorias necessárias no local do empreendimento e atestar o cumprimento de todas 
as condicionantes impostas nas fases anteriores. 

DICA 4 - RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DO DANO.  

O dever de indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente é corroborada pela teoria objetiva, 
pois o normativo deixa claro que a responsabilização independe da existência de culpa. Não há que se 
perquirir sobre os elementos subjetivos da conduta perpetrada. A culpa é elemento despiciendo. 
Comprovado o dano a conduta e o nexo causal, incide a responsabilidade objetiva. 

Para o STJ, o reconhecimento da responsabilidade objetiva por dano ambiental não dispensa a demonstração 
do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Cabe ao autor demonstrar os três elementos 

essenciais, dispensando apenas o elemento subjetivo da conduta15. 

Ademais disso, essa reparação/indenização, melhor dizendo, as obrigações ambientais têm natureza real do 
tipo propter rem aderindo a coisa. Será responsável aquele que possui ou é proprietário dela. Assim, o STJ 
entende que causa inequívoco dano ecológico quem desmata, ocupa, explora ou impede a regeneração de 
Área de Preservação Permanente - APP, fazendo emergir a obrigação propter rem de restaurar plenamente 
e de indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob o regime de responsabilidade civil 

objetiva16. 

Cumpre destacar ainda que o §1º, do art. 14, da Lei da PNMA, cria essa obrigação ao poluidor e não ao 
transgressor (previsto no caput). Poluidor, nos termos do art. 3º, IV, da mesma norma, é a pessoa física ou 

 

 

15 AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 
06/12/2018. 

16 AgInt no REsp 1545177/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018. 
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jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 
degradação ambiental. Nesse sentido, a norma ambiental entende que o poluidor, que arcará com a 
obrigação de reparar o dano pode ser o degradador direito ou indireto. Explicando melhor, o poluidor, 
diferentemente do transgressor (infrator), pode ser responsabilizado mesmo não praticando a conduta 
descrita na norma administrativa sancionadora. 

DICA 5 - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APPS  

As Áreas de Preservação Permanente- APPs são territórios especialmente protegidas com o fim de 
preservação e manutenção dos ecossistemas naturais, nos termos do inciso III, do §1º, da CF/88. Definiu o 
CFlor, em seu art. 3º, II, como sendo as áreas protegidas, cobertas 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. 

Ressaltamos a importância de que não há necessidade de cobertura vegetal para que a área seja considerada 
APP, podendo ser desprovida de vegetação arbórea (há dever de recompor), bem como está situada em zona 
rural. Previu o CFlor que as APPs podem está localizadas em zonas urbanas ou rurais, devendo receber a 
mesma proteção e qualificação independentemente de suas localizações. 

Essas APPs por constituírem espaços de relevante interesse ecológico, não são passíveis, em regra, de 
exploração econômica. Nesse sentido, tem natureza jurídica de limitação ao direito de propriedade, 
buscando dar efetividade ao princípio da função socioambiental da propriedade. É nesse sentido que o STJ5 
entende que a área de preservação permanente se amolda no conceito de espaço territorialmente 
protegido, nos termos do art. 225, § 1º, III, da Constituição da República, possuindo natureza de limitação 
administrativa. 

As APPs podem ser criadas por lei ou instituídas por ato do Poder Executivo dos entes federativos. O Código 
Florestal enumerou as APPs no art. 4º criando as hipóteses legais dessas áreas. Ao seu turno, o art. 6º 
permitiu que outras APPs fossem criadas quando declaradas de interesse social por ato do Chefe do Poder 
Executivo desde que destinadas a algumas finalidades elencadas na referida norma. 

DICA 6 - ÁREA DE RESERVA LEGAL - ARL 

As áreas de reserva legal são espécies do gênero espaços territoriais especialmente protegidos previstos no 
inciso III, do §1º, do art. 225, da CF/88. Dando concretude ao mandamento constitucional, a Lei 12.651/2012 
(CFlor) definiu, em seu art. 3º, III, a reserva legal como a área localizada no interior de uma propriedade ou 
posse rural, delimitada nos termos do art. 12, do CFlor, 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. 

A área de reserva legal é uma medida limitativa do direito de propriedade rural que tem por finalidade 
proteger os ecossistemas naturais existente em uma propriedade consistente em um percentual do total da 
área da propriedade cujo valor dependerá do bioma em que se localiza. 
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Só há obrigação de instituição de Reserva Legal para propriedades rurais, não se aplicando às urbanas. Por 
outro lado, as regras da Áreas de Preservação Permanente, se aplicam a áreas urbanas ou rurais, com ou 
sem vegetação nativa. 

DICA 7 - ASPECTOS INICIAIS SOBRE A GESTÃO DE FLORESTAS 
PÚBLICAS. MARCO REGULATÓRIO. 

Foi estabelecido, em 2006, o marco regulatório para gestão das florestas públicas com a edição da Lei 
11.284/2006 que disciplinou a gestão de florestas públicas em âmbito nacional para a produção sustentável, 
tendo como objetivo primordial proteger as florestas pertencentes à União, aos Estados e aos Municípios, 
bem como regulamentou o acesso a essas áreas, gerando benefícios sociais e ambientais. 

É uma Lei federal que estabelece normas gerais sobre gestão de florestas públicas, não impedindo que os 
demais entes federativos, dentro da esfera de competência de cada um, editem normas específicas sobre o 
tema. 

Nesse sentido, nos termos dos §§ 1º e 2º, do art. 2º, do marco regulatório, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios promoverão as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições da Lei 11.284/2006, 
buscando atender às peculiaridades das diversas modalidades de gestão de florestas públicas, podendo 
elaborar normas supletivas e complementares e estabelecer padrões relacionados à gestão dessas florestas. 

O Decreto 6.063/2007 regulamentou a Lei 11.284/2006 dispondo sobre o Cadastro Nacional de Florestas 
Públicas, válido para todos os entes federativos e disciplinou, especificamente para a esfera federal, a 
destinação de florestas públicas às comunidades locais, o Plano Anual de Outorga Florestal - PAOF, o 
licenciamento ambiental para o uso dos recursos florestais nos lotes ou unidades de manejo, a licitação e os 
contratos de concessão florestal, bem como o monitoramento e as auditorias da gestão de florestas públicas, 
podendo os Estados/DF editarem normas específicas sobre esses temas. 

DICA 8 - NATUREZA JURÍDICA E OBJETIVOS DO FNDF 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal- FNDF foi criado pela Lei 11.284/2006 e é um fundo de 
natureza contábil em que serão depositados os valores correspondentes aos pagamentos a serem efetivados 
pelo concessionário a título de preços florestais, nos percentuais fixados nos art. 39, da Lei 11.284/2006. 
Essa característica contábil permite ao fundo a execução de recursos previstos no Orçamento Geral da União 
(emendas parlamentares ou recursos do Serviço Florestal Brasileiro) e vinculados à fontes específicas de 
recursos previsto em lei (Lei 11.284/2006). 

O FNDF é gerido pelo órgão gestor federal que atualmente é o Serviço Florestal Brasileiro- SFB e contará com 
um conselho consultivo, com participação dos entes federativos e da sociedade civil, com a função de opinar 
sobre a distribuição dos seus recursos e a avaliação de sua aplicação. 

Os principais objetivos do FNDF é fomentar o desenvolvimento de atividades sustentáveis de base florestal 
no Brasil e a promover a inovação tecnológica do setor. Nesse sentido, os recursos devem ser aplicados 
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prioritariamente em projetos cujos temas tangenciem as seguintes áreas, nos termos do art. 41, §1º, da Lei 
11.284/2006: 

• pesquisa e desenvolvimento tecnológico em manejo florestal; 

• assistência técnica e extensão florestal; 

• recuperação de áreas degradadas com espécies nativas; 

• aproveitamento econômico racional e sustentável dos recursos florestais; 

• controle e monitoramento das atividades florestais e desmatamentos; 

• capacitação em manejo florestal e formação de agentes multiplicadores em atividades florestais; 

• educação ambiental; 

• proteção ao meio ambiente e conservação dos recursos naturais. 

DICA 9 - NATUREZA JURÍDICA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO  

A Constituição Federal previu em seu art. 225, §1º, III: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

(...) 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, 
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 
proteção; 

As Unidades de Conservação, conforme previsto no texto constitucional, têm natureza jurídica de espaços 
territoriais especialmente protegidos- ETEPs. Não podemos olvidar que as unidades de conservação são 
apenas mais uma das espécies de ETEPs, existindo outros com objetivo de proteção dos ecossistemas 
naturais como as Áreas de Preservação Permanente e a Área de Reserva Legal. 

Corroborando esse entendimento, a Lei 9.985/2000 definiu, em seu art. 2º,I, unidade de conservação como 
sendo um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características 
naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Assim, 
as normas apresentadas fundamentam a natureza jurídica das UCSs. 
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DICA 10 - PRINCÍPIOS NORMATIVOS SOBRE A COMPENSAÇÃO 
AMBIENTAL 

Hodiernamente, a compensação ambiental tem previsão legal em duas leis fundamentais: a Lei 9.985/2000 
que disciplinou as características do instituto e a Lei 13.668/2018 que dispõe sobre a destinação e a aplicação 
dos recursos de compensação ambiental. 

O art. 36, da Lei n.º 9.985/2000 (Lei do SNUC), disciplinou o instituto da compensação, sendo regulamentado 
pelo Decreto n.º 4.340/2002 e pela Resolução do Conama n.º 371/2006. A norma Legal adotou como critério 
para incidência do instituto da compensação ambiental somente aqueles empreendimentos de significativo 
impacto ambiental que exigem a elaboração, no processo de licenciamento ambiental, do EPIA/RIMA que 
deverão, como regra, apoiar a implementação e manutenção de unidades de conservação do grupo de 
proteção integral. Vejamos o caput do art. 36, da Lei do SNUC: 

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto 
ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo 
de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a 
implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo 
com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei. 

No âmbito federal, buscando regulamentar as disposições do Decreto 4.340/2002, o IBAMA editou as 
Portarias ns.º 7/2004 e 44/2004 disciplinou à criação e implantação da Câmara de Compensação Ambiental 
e, por meio da Instrução Normativa n.º 47/2004 regulamentou a forma de gestão da compensação 
ambiental. 

DICA 11 - OUTORGA DO DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS 

A outorga de direito de uso de um determinado bem público consiste em ato administrativo originário do 
poder concedente que autoriza o particular a utilizar o bem público por tempo certo e sob certas condições 
estabelecidas no ato concessivo. 

A outorga do direito de uso de recursos hídricos, ao seu turno, é uma autorização concedida pelo Poder 
Público necessária para quem quiser utilizar os recursos hídricos diretamente de sua fonte, podendo 
contemplar tantos os corpos de água superficiais e subterrâneas, por prazo determinado, nos termos e nas 
condições expressas no respectivo ato administrativo. A outorga é um consentimento estatal no efetivo 
exercício do poder de polícia preventivo que assegura ao requerente o direito de utilizar os recursos hídricos 
sob condições específicas elencadas no ato concessivo. Assim, se um empreendedor necessita, por exemplo, 
de utilizar a água em um processo produtivo, tem de solicitar a outorga ao poder público, seja ele federal, 
seja estadual. 

Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos far-se-á por prazo não excedente a trinta e cinco anos, 
renovável. O objetivo é criar a possibilidade de revisar as outorgas concedidas para escorreita adequação 
com usos desses recursos aos Planos nacionais, estaduais e de bacias hidrográficas. 
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Cumpre lembrar que a outorga não implica a alienação parcial das águas, que são inalienáveis, mas o simples 
direito de seu uso. Isso porque não podemos esquecer que os recursos hídricos são bens de uso comum do 
povo e essencial a sadia qualidade de vida de titularidade da coletividade, logo, inalienáveis e indisponíveis, 
cabendo ao Poder Público sua escorreita gestão de forma a manter sua qualidade e disponibilidade para 
todos os usuários. 

Nos termos do art. 11, da Lei 9.433/97, o regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como 
objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos 
de acesso à água. 

DICA 12 - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA 

A Agência Nacional de Águas-ANA é a autoridade do governo federal responsável por monitorar, planejar e 
regular o acesso das águas gerenciados pela União. Foi criada pela Lei 9.984/2000 que tem como missão 
institucional essencial a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, sendo parte integrante do 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

A ANA tem natureza jurídica de autarquia sob regime especial, com autonomia administrativa e financeira, 
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (alteração da Lei 13.884/2019) com a finalidade de 
implementar, em sua esfera de atribuições, a Política Nacional de Recursos Hídricos, integrante do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A ANA terá sede e foro no Distrito Federal, podendo 
instalar unidades administrativas regionais. 

Podemos resumir a atuação da ANA em quatro grandes frentes: Regulação, Monitoramento, Aplicação da 

Lei e Planejamento. Vejamos resumidamente17: 

 FRENTES DE ATUAÇÃO DA ANA 

Regulação 

Regula o acesso e o uso dos recursos hídricos de domínio da União, que são os que 
fazem fronteiras com outros países ou passam por mais de um estado, como, por 
exemplo, o rio São Francisco. A ANA também regula os serviços públicos de irrigação 
(se em regime de concessão) e adução de água bruta. 
Além disso, emite e fiscaliza o cumprimento de normas, em especial as outorgas, e 
também é a responsável pela fiscalização da segurança de barragens outorgadas por 
ela. 

Monitoramento 

É responsável por acompanhar a situação dos recursos hídricos do Brasil. Coordena a 
Rede Hidrometeorológica Nacional que capta, com o apoio dos estados e outros 
parceiros, informações como nível, vazão e sedimentos dos rios ou quantidade de 
chuvas. Essas informações servem para planejar o uso da água e prevenir eventos 
críticos, como secas e inundações. Além de, em colaboração com o Operador Nacional 

 

 

17 Agência Nacional de Águas - ANA. Sobre a ANA. Disponível em: https://www.ana.gov.br/acesso-
ainformacao/institucional/sobre-a-ana .Acesso em 25/01/2020. 
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do Sistema Elétrico (ONS), definir as regras de operação dos reservatórios das usinas 
hidrelétricas, para garantir que todos os setores que dividem o reservatório tenham 
acesso à água represada 

Aplicação da lei 

Coordena a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, realizando e 
dando apoio a programas e projetos, órgãos gestores estaduais e à instalação de 
comitês e agências de bacias. Assim, a ANA estimula a participação de representantes 
dos governos, usuários e das comunidades, em uma gestão participativa e democrática. 

Planejamento 
Elabora ou participa de estudos estratégicos, como os Planos de Bacias Hidrográficas, 
Relatórios de Conjuntura dos Recursos Hídricos, entres outros, em parceria com 
instituições e órgãos do poder público. 

DICA 13 - OBJETO E CAMPO DE APLICAÇÃO DA POLÍTICA 
NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A Lei 12.305/2010 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS documento normativo que 
estabeleceu a necessidade de articulação institucional entre os entes federativos, a iniciativa privada e a 
sociedade civil objetivando encontrar caminhos sustentáveis para o escorreito destino dos resíduos sólidos. 
Assim, a PNRS busca a integração do Poder Público, iniciativa privada e coletividade. 

A Lei da PNRS tem como objetivo central regulamentar a forma como o Brasil deve lidar com seu lixo exigindo 
transparência tanto do setor público quanto do privado no que tange ao gerenciamento e as políticas 
públicas referentes ao destino final dos resíduos sólidos, na busca de inserir na sociedade uma prática de 
hábitos sustentáveis de consumo, objetivando educá-la (aplicação dos princípios da educação ambiental na 
PNRS) para uma novo paradigma socioambiental no que tange ao descarte dos resíduos sólidos, fomentando 
a redução, reutilização e a reciclagem dos resíduos sólidos. 

A Lei 12.305/2010 estabeleceu princípios e objetivos para atingir as finalidades estatuídas pela Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. Para isso, elencou uma série de instrumentos como, a título de exemplo: o 
Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o sistema de logística reversa, o incentivo à coleta seletiva e à 
reciclagem, bem como o desenvolvimento de práticas de educação ambiental e incentivos fiscais. 

Outro importante instrumento trazido pela PNRS foi a responsabilidade compartilhada entre o poder 
público, a inciativa privada e a sociedade civil. Terá responsabilidade pelo descarte do produto consumido 
todos aqueles que de alguma forma participam do ciclo de vida do bem, desde a obtenção da matéria-prima 
necessária a sua fabricação até o destino final. Nessa cadência, a responsabilidade sobre o produto 
descartado cabe a fabricantes, comerciantes, importadores e ao cidadão. 

DICA 14 - PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os planos de resíduos são instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, previsto no art. 8º, inciso I, 
da Lei 12.305/2010, que visam criar os meios necessários, com o estabelecimento de objetivos e metas a 
serem atingidas nas três esferas de governo objetivando a gestão integrada e escorreita dos resíduos sólidos. 
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São verdadeiros instrumentos de gestão, que orientam e conduzem os atores envolvidos, que têm como 
principal objetivo subsidiar o planejamento e a gestão de resíduos sólidos em todas as esferas de governo. 

Ademais disso, os planos são considerados requisitos essenciais para os entes federativos terem acesso a 
recursos da União, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de 
resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de 
crédito ou fomento para tal finalidade. 

Dentro de uma visão integrada e descentralizadora na gestão de resíduos, o art. 14, da Lei 12.305/2010, 
previu como planos de resíduos sólidos: o Plano Nacional de Resíduos Sólidos; os planos estaduais de 
resíduos sólidos; os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões 
metropolitanas ou aglomerações urbanas; os planos intermunicipais de resíduos sólidos; os planos 
municipais de gestão integrada de resíduos sólidos; e os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. 

Em face do princípio da publicidade e do direito à informação qualificada à coletividade, é assegurada a 
ampla publicidade ao conteúdo dos planos de resíduos sólidos, bem como controle social em sua formulação, 
implementação e operacionalização, devendo ser observado pelo poder público o direito de acesso público 
aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sisnama, nos termos da Lei 
10.650/2003, assim como a participação de órgãos colegiados no controle social dos serviços públicos de 
saneamento básico, nos termos do art. 47 da Lei nº 11.445, de 2007. 

DICA 15 - RESPONSABILIDADE CRIMINAL DA PESSOA FÍSICA EM 
CRIMES AMBIENTAIS 

A norma da parte final do art. 2º, da Lei 9.605/98, traz a regra prevista no art. 13, §2º, “a”, do CP. É a norma 
aplicável aos crimes societários (crimes coletivos). Melhor dizendo, será responsabilizado penalmente todo 
aquele que tem uma obrigação legal para com a empresa e permanece inerte (omissão) para evitar o 
resultado, quando possível fazê-lo. É o caso do diretor, administrador, membro de conselho e de órgão 
técnico, auditor, gerente, preposto ou mandatário de pessoa jurídica. Há uma relação de obrigação deles 
para com a pessoa jurídica, devendo em relação a esta ter o dever de cuidado, proteção ou vigilância. 

Cumpre assinalar que doutrina majoritária entende que para aplicação da parte final do art. 2º, da Lei de 
Crimes Ambientais, faz-se necessário o preenchimento de certos requisitos, não previsto no normativo, sob 
pena de incidência da teoria da responsabilidade penal objetiva, não aplicável ao Direito Penal brasileiro. 
Isso porque, a mera posição ocupada pelo agente (administrador, diretor) da pessoa jurídica não é suficiente 
para imputação da responsabilidade penal. Nesse sentido, entendem que nos crimes societários é 
fundamental que a ação penal, no momento de recebimento da denúncia, apresente um liame entre o agir 
dos administradores e a suposta prática delituosa, sem que seja necessário individualizar 
pormenorizadamente as atuações de cada um deles, o que estabelece a plausibilidade da imputação e 
possibilita o exercício da ampla defesa, cumprindo o contido no artigo 41 do Código Penal. É a denominada 
denúncia geral. 

Assim, não se faz necessária a descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo 
suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas 
delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa de cada um. 
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O que a doutrina e os tribunais superiores têm rechaçado é a denúncia genérica em que os indivíduos são 
denunciados pela simples posição que ocupam na empresa (cargo), não sendo evidenciado qual foi o 
envolvimento deles para com o delito perpetrado. Assim, a denúncia geral é permitida; a genérica, vedada. 

DICA 16 - RESPONSABILIDADE CRIMINAL DA PESSOA JURÍDICA EM 
CRIMES AMBIENTAIS 

A Constituição Federal de 1988 prevê, em seu art. 225, §3º, a possibilidade de responsabilização da pessoa 
jurídica por crimes ambientais. O art. 3º, da Lei 9.605/98, dando concretude ao referido dispositivo, 
disciplinou a regra constitucional delineando a responsabilidade penal da pessoa jurídica. 

Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme 
o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante 
legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. 

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, 
autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato. 

Da análise do normativo, é perfeitamente possível inferir os requisitos para que seja imputada a pessoa 
jurídica um crime contra o meio ambiente: (1) a infração seja cometida por decisão de seu representante 
legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado; e (2) a infração deve ser cometida no interesse ou benefício 
da entidade. Não se configurando quaisquer um desses requisitos, não será imputada a pessoa jurídica a 
conduta criminosa, sendo um fato atípico. Exemplo disso, ocorre quando um administrador de uma 
determinada sociedade pratica atos atentatórios ao meio ambiente em nome desta objetivando satisfação 
de interesses pessoais, sem ter relação com a atividade por ela desempenhada, não gerando qualquer 
benefício para a entidade que representa  

Um tema importante que devemos ter certa atenção para os concursos é a necessidade ou não de aplicação 
da teoria da dupla imputação aos crimes relacionados ao meio ambiente. Para essa teoria (4ª corrente), só 
haveria a responsabilidade penal da pessoa jurídica ocorrendo a responsabilização concomitante da pessoa 
física a ela vinculada, teoria que nasceu da concepção de que a pessoa jurídica não pratica atos volitivos, 
sendo mera ficção jurídica, cabendo a seus agentes a prática dos atos em nome da entidade. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ era firme no sentido de que a responsabilização da 
pessoa jurídica só poderia ocorrer se fosse imputada simultaneamente a pessoa física o ato infracional, 
conforme ventilado na 4ª corrente. Assim, o STJ adotava a teoria da dupla imputação em crimes ambientais. 
Essa mudança de entendimento ocorreu em 2015, no julgamento do RMS 39.173-BA de relatoria do Ministro 
Reynaldo Soares Fonseca, que seguiu o entendimento da decisão proferida na Primeira Turma do Supremo 
Tribunal Federal, no julgamento do RE 548.181/PR, de relatoria da Ministra Rosa Weber, que ventilou a tese 
de que o art. 225, § 3º, da Constituição Federal não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica 
por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física em tese responsável no âmbito da 
empresa.  
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DICA 17 - INQUÉRITO CIVIL 

O inquérito civil é um procedimento de natureza administrativa que visa a apuração de fatos para subsidiar 
a ação civil pública a ser manejada pelo Ministério Público. Não há que se falar em contraditório no âmbito 
do inquérito civil, pois tem natureza inquisitorial. 

A Lei de ação civil pública, nos termos do art. 8º, §1º, definiu que é competência exclusiva do Ministério 
Público instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer organismo público ou 
particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior 
a 10 (dez) dias úteis. 

As informações colimadas no inquérito civil podem, enquanto elementos de prova, servirem de 
fundamentação não só para propositura da ação civil pública, seu principal objetivo, como também para 
ações penais, tendo em vista que muitos ilícitos de natureza civil são também penais. Podemos então 
concluir que o inquérito civil é uma investigação administrativa que servirá de fulcro para o exercício da 
atividade contenciosa do Ministério Público. 

Nessa linha, podemos destacar como características do inquérito civil ser um procedimento de natureza 
preparatório, pois, em regra, é instaurado antes da propositura da ACP, de cunho administrativo, por não 
haver interferência do poder judiciário, tendo natureza inquisitorial, não havendo necessidade de garantir o 
contraditório por ser simples apuração dos elementos fáticos. 

Cumpre ressaltar ainda, que esse procedimento é privativo do Ministério Público não cabendo aos demais 
legitimados a utilização desse instrumento para colheita de elementos de prova, nos termos do art. 8º, §1º, 
da Lei de ação civil pública. 

Entende doutrina majoritária, que se trata de um procedimento dispensável caso o órgão ministerial já tenha 
elementos fáticos suficientes para a propositura da demanda. 

DICA 18 - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) 

O Termo de Ajustamento de Conduta - TAC ou também denominado de Compromisso de Ajustamento de 
Conduta - CAC é um documento utilizado para resolução de conflitos no âmbito extrajudicial visando a 
adequação da conduta ilícita de um indivíduo aos termos previstos em lei. É um meio alternativo 
administrativo de solução de conflitos. 

Foi previsto expressamente no art. 5º, §6º, da Lei 7.347/85, autorizando os órgãos públicos legitimados a 
tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante 
cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Assim, poderá o MP ou mesmo um 
órgão/entidade ambiental celebrar TAC com pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, 
objetivando a reparação dos danos causados ao meio ambiente, impondo deveres ao interessado para que 
regularize sua conduta às exigências legais. 

A Resolução n. 179 do CNMP disciplinou o § 6º, do art. 5º, da Lei nº 7.347/1985, no âmbito do Ministério 
Público. Definiu em seu art. 1º, que o compromisso de ajustamento de conduta é um instrumento de garantia 
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dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos e outros direitos de cuja defesa está 
incumbido o Ministério Público, com natureza de negócio jurídico que tem por finalidade a adequação da 
conduta às exigências legais e constitucionais, com eficácia de título executivo extrajudicial a partir da 
celebração. 

Pela Resolução, o CAC tem natureza jurídica de negócio jurídico, tendo em vista que é formado pela união 
de interesses das partes. Por outro lado, balizada doutrina nacional entende que o CAC tem natureza jurídica 
de ato jurídico em sentido estrito, sendo mera aceitação por parte do compromissário dos termos aventados 
em sua estrutura, considerando que o interesse que se discute é o do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de interesse difuso, indisponível e inegociável, não pertence as partes envolvidas no ato 
de compromisso, mas sim a toda a coletividade. Lembrando que o ato jurídico em sentido estrito, constitui 
simples manifestação de vontade, sem conteúdo negocial, que determina a produção de efeitos legalmente 
previstos. 

O Termo de Ajustamento de Conduta é perfeitamente aplicável ao direito ambiental, tendo em vista tratar-
se de direito difuso, visando que o compromitente proceda à reparação do dano, à adequação da conduta 
às exigências legais ou normativas e, ainda, à compensação e/ou à indenização pelos danos que não possam 
ser recuperados no que tange ao bem ambiental.  

DICA 19 - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA RELACIONADA AO 
PATRIMÔNIO CULTURAL 

Quanto à competência para legislar e determinar as regras dos bens de cunho cultural, a CF/88 previu a 
competência legislativa concorrente em seu art. 24, VII. Vejamos: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

(...) 

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;  

Em consonância com o §1º, do art. 24, da CF/88, cabe a União legislar, no âmbito da legislação concorrente, 
somente para estabelecer normas gerais sobre proteção do patrimônio cultural brasileiro. Aos Estados e 
Distrito Federal, cabem, conforme §2º, do art. 24, da CF/88, a competência suplementar no sentido de editar 
norma mais específicas sobre os bens culturais ou mesmo de editar norma inédita no ordenamento jurídico, 
em havendo inércia da União, nos termos do §3º, do art. 24, da CF/88, passando a ter os referidos entes 
competência legislativa plena. 

Destaque-se que as normas gerais editadas pelo Estado/DF, no âmbito da competência legislativa 
suplementar supletiva, só terão efeitos nos limites territoriais do respectivo ente criador, não podendo ser 
aplicada a todo território nacional. 

Cumpre destacar ainda, nos termos do §3º, do art. 24, da CF/88, que havendo superveniência de lei federal 
sobre normas gerais atinentes ao patrimônio cultural, teremos a suspensão da eficácia das normas estaduais 
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ou distritais editadas naquilo que forem conflitantes com a norma da União. Isso não implica dizer que a 
referida legislação foi revogada, mas que teve apenas seus efeitos suspensos. 

O processo de revogação da norma só pode ocorrer por outra de mesma hierarquia, ou superior, devendo 
ser do mesmo ente que a editou. 

Os Municípios não foram elencados no art. 24, da CF/88. Melhor dizendo: aos Municípios não foi atribuída a 
competência legislativa concorrente. Nesse sentido, não cabe ao Município, com fulcro nesse normativo, 
suplementar a legislação federal ou estadual. Isso não implica afirmar que o Município não poderá legislar 
sobre a defesa do patrimônio cultural. Há previsão expressa no art. 30, II, da CF/88, permitindo aos 
Municípios a capacidade de suplementar as normas federais e estaduais para atender aos interesses locais, 
ou mesmo com base no art. 30, I, da CF/88, podendo legislar sobre assuntos de interesse local. 

DICA 20 - TOMBAMENTO DE BENS CULTURAIS 

O tombamento é um instrumento de tutela do patrimônio cultural aplicável a bens culturais materiais sendo 
previsto no art. 216, §1º, da CF/88 e disciplinado pelo Decreto-Lei 25/37, conhecido como Lei Geral do 
Tombamento. O tombamento funciona como uma limitação ao direito de propriedade sendo uma 
intervenção do Estado nesse direito, disciplinando o uso, o gozo, e a disposição desse bem. Com o 
tombamento, o bem passa a ter um carimbo de uso limitado, embora sem que tenha sido expropriado de 
seu dono. 

De acordo com o art. 1º, §1º, do Decreto-Lei 25/37, tombar significa inscrever no Livro do Tombo, sendo um 
procedimento que registra a operação material de inscrição do bem naquele Livro. 

Art. 1º (...) 

§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante do 
patrimônio histórico o artístico nacional, depois de inscritos separada ou agrupadamente num 
dos quatro Livros do Tombo, de que trata o art. 4º desta lei. 

Assim, podemos definir tombamento como sendo um procedimento administrativo que visa limitar o uso, o 
gozo e a disposição de um bem, na busca da preservação do patrimônio cultural material e de monumentos 
naturais, sítios e paisagens de feição notável pela própria natureza ou por intervenção humana. Desse 
conceito é possível extrair que os bens que poderão ser tombados são os originários de atividades humanas, 
com também os naturais. Vejamos a previsão do art. 1º, §2º, do Decreto-Lei 25/37. 

Art. 1º (...) 

§ 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a 
tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar e 
proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela 
indústria humana. 
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DICA 21 - ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

No mesmo norte dos outros institutos, lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou 
públicos que necessitarão da elaboração de EIV, visando a liberação de licenças e autorizações para 
construção, ampliação ou funcionamento, todas a cargo do poder público municipal. Merece destaque, o 
fato de que o Estatuto da Cidade não definiu quais empreendimentos e atividades estariam sujeitos ao EIV, 
cabendo mais uma vez ao município definir por meio de lei específica. 

Segundo o Estatuto da Cidade, o objetivo do Estudo de Impacto de Vizinhança é analisar os efeitos positivos 
e negativos dos empreendimentos e atividades, relacionados à qualidade de vida da população residente na 
área e suas proximidades. Surgindo efeitos negativos, não haverá imediata impossibilidade de não 
autorização do empreendimento, podendo ser estabelecido algum tipo de compensação, ou intervenção 
administrativa, ou ainda verificação se os efeitos produzidos poderão ser suportados pela população. 

Nessa senda, deve ser constatado se os impactos gerados pelas construções, interferirão no adensamento 
populacional e na infraestrutura urbana, visto que, é possível que com os empreendimentos aumentem ou 
diminuam o contingente de pessoas que residem ou usam no cotidiano a região. Quanto a infraestrutura, é 
cogente a demonstração da presença de equipamentos urbanos disponíveis na região, como saneamento 
básico, iluminação, rede de esgotos. 

Insta consignar, que aspectos como, valorização imobiliária, impacto nas vias públicas, ventilação, alterações 
na paisagem urbana, dever ser demonstrados no Estudo de Impacto de Vizinhança, pois são relevantes para 
a verificação da qualidade de vida da população residente na área e nas proximidades. Cumpre assinalar que 
é necessário dar ampla publicidade aos documentos que integram o EIV, tendo em vista a gestão 
democrática das cidades e tratar-se de interesse coletivo. 

Além disso, o EIV deve demonstrar as destinações dos imóveis, mesmo com a realização do Estudo de 
Impacto de Vizinhança, é imprescindível a elaboração e aprovação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), 
ou seja, é possível que determinada atividade seja precedida de EIA, nos termos da legislação ambiental, se 
houver a possibilidade de causar significativa degradação ambiental e de EIV, determinado pela legislação 
municipal. 

DICA 22 - GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE 

A gestão democrática da cidade, traduz-se na consulta à população na execução das tarefas e serviços na 
Administração Pública de forma regular. Com característica processual, os instrumentos que buscam 
concretizar a gestão democrática da cidade, devem ser verificados e garantidos quando da realização de leis 
e atos administrativos urbanísticos, tanto no aspecto de planejamento quanto de execução. 

Dentre os instrumentos, merece imediato destaque a presença dos órgãos colegiados de política urbana, 
integrados por representantes da sociedade e do poder público, em todos os níveis da federação. Além disso, 
temos como legítimo instrumento da gestão democrática as audiências e consultas. 
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As audiências, consiste em uma reunião com os envolvidos, que não precisam possuir vínculo específico, 
eminentemente oral. Por outro lado, as consultas ocorrem no bojo do processo administrativo e se 
exteriorizam através de documentos, pedidos e esclarecimentos escritos. 

Ambas atendem ao princípio administrativo da Publicidade e às garantias individuais da garantia à 
informação e ao devido processo legal. 

As conferências surgem como mais um instrumento da gestão democrática da cidade, representando 
relevante aspecto da cultura participativa. Isso porque, parte do pressuposto da presença de temas que 
invariavelmente afetem de forma direta a vida das pessoas e da oportunidade da participação da população 
no debate sobre eles. Pari passu a iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano configura outro importante instrumento nessa gestão, sendo a manifestação do 
direito político disposto no art. 14, III da Constituição Federal, sendo possível a apresentação à Câmara 
Municipal de assuntos não afetos à iniciativa privativa do Chefe do Executivo Municipal. 

Ainda quanto à gestão democrática, o Estatuto da Cidade apresenta a figura da gestão orçamentária 
compartilhada com a população. Isso ocorre através da participação popular na elaboração das leis 
orçamentárias e nas decisões voltados a definição dos investimentos e gastos públicos, novamente em 
consonância com o disposto no art. 2° desse Estatuto e observando as disposições na Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 

Derradeiramente, quanto à gestão democrática, o Estatuto da Cidade promove o instituto da gestão 
metropolitana. No art. 45, há a definição de que os órgãos gestores das regiões metropolitanas e 
aglomerações urbanas devem incluir de forma obrigatória e significativa a participação da população e de 
associações representativas dos diferentes segmentos do município, visando garantir o controle direto de 
suas atividades e a promoção do pleno exercício da cidadania. 

DICA 23 - DIREITO DE SUPERFÍCIE E DIREITO DE PREEMPÇÃO 

O direito de superfície consiste na faculdade que o proprietário do imóvel possui de permitir que um terceiro 
utilize o solo, subsolo ou o espaço aéreo relativo ao terreno, de forma gratuita ou onerosa, por tempo 
determinado ou indeterminado, na forma estabelecida em contrato, que deve ser obrigatoriamente 
registrada no cartório de registro de imóveis, sendo permitida a sua transferência a terceiros por ato inter 
vivos, nos termos do contrato, ou causa mortis. 

Posteriormente, o Código Civil de 2002 regulou de forma mais abrangente o instituto, tratando-o como 
direito real, alcançando também a propriedade rural. Nesse sentido, ainda o Estatuto da Cidade regulou que, 
o superficiário responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre a propriedade superficiária, e de 
forma proporcional à parcela de ocupação efetiva, com os encargos e tributos sobre a área objeto da 
concessão do direito, sendo excetuado essa obrigatoriedade se disposto de forma contrária no respectivo 
contrato. 

A extinção do direito de superfície, fixada no art. 23, tratando-se de uma relação contratual, com o termo, 
sendo também extinta pelo descumprimento das obrigações estipuladas, devendo, a extinção, ser averbada 
no cartório de registro de imóveis. Cumpre assinalar, que o proprietário recuperará o pleno domínio do 
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terreno, bem como das acessões e benfeitorias realizadas, independentemente de indenização, se não 
houve estipulação contrária no respectivo contrato.  

O art. 25 do Estatuto da Cidade, estabelece o direito de preempção, exercido pelo Poder Público, que 
consiste em uma restrição ao poder de dispor do proprietário, que deve informar à municipalidade a 
possibilidade de alienação onerosa de seu imóvel. Cumpre assinalar que no Plano Diretor deverá constar o 
referido instituto e sua regulamentação deve ser realizada em lei municipal, que deve estabelecer prazo de 
vigência não superior 

Evidentemente, se trata de manifestação do Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o particular, 
pois de acordo com o art. 26, será exercido sempre que o Poder Público necessitar de áreas para 
regularização fundiária, execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, constituição de 
reserva fundiária, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implantação de equipamentos 
urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, criação de unidades de 
conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental, proteção de áreas de interesse histórico, 
cultural ou paisagístico. No entanto, visando evitar desvios de finalidade, é necessário que a lei municipal 
que regulamente o direito de preempção, justifique a fixação de preferência nas finalidades apontadas no 
art. 26. 

DICA 24 - ASPECTOS INTRODUTÓRIOS DO SANEAMENTO BÁSICO 
NA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

Considerando a Política de Desenvolvimento Urbano estabelecida pela Constituição Federal no caput do art. 
182, onde “A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”, verifica-se que o Poder Público Municipal é responsável 
pela execução da política de desenvolvimento urbano. Observa-se ainda no dispositivo constitucional o 
princípio das funções sociais da cidade, que estão relacionadas com as condições de habitação, mobilidade, 
trabalho e lazer e entre elas, a implantação do serviço público de Saneamento Básico. 

Entende-se por saneamento, o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio 
ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da 
população e à produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. 

Nesse sentido, a Constituição Federal, em seu art. 21, XX, estabelece que 

Art. 21. Compete à União: (...) XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 
habitação, saneamento básico e transportes urbanos;”. Dessa forma, é competência material da 
União instituir as diretrizes gerais para a implantação das ações de Saneamento Básico. 

Diante disso, a União promulgou a Lei n° 11.445/07, com o objetivo de estabelecer as diretrizes nacionais 
para o Saneamento Básico, que será nosso objeto de estudo mais à frente. 

Além disso, é importante conhecer o disposto no art. 23, IX, que estabelece que “Art. 23. É competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) IX - promover programas de 
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construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico”, ou seja, é 
competência comum entre todos os entes políticos a promoção do Saneamento Básico. 

Dessa forma, é possível a aprovação pelos entes políticos de leis sobre o Saneamento Básico no âmbito 
regional e local, diante da missão constitucional de efetivação desse serviço público, evidentemente, 
observando-se a normatização geral estabelecida pela União. 

DICA 25 - EXERCÍCIO DA TITULARIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE SANEAMENTO BÁSICO 

A prestação de serviços públicos de Saneamento Básico pode ser diretamente prestada pelo Poder Público 
ou delegada a particulares, por contrato administrativo, de acordo com o disposto no art. 241 da Constituição 
Federal. 

Além de ratificar o texto constitucional, a Lei de Saneamento, em consonância com o Novo Marco 
Regulatório do Saneamento Básico, estabelece que os Municípios e o Distrito Federal, no caso de interesse 
local exercerão a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico, enquanto que o Estado 
juntamente com os Municípios que compartilham efetivamente instalações operacionais integrantes de 
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. 

Dentre as novidades, merece destaque a possibilidade de formalização de consórcios intermunicipais de 
saneamento básico, exclusivamente composto de Municípios, que poderão prestar o serviço aos seus 
consorciados diretamente, através da instituição de uma autarquia intermunicipal. Tais consórcios terão 
como objetivo exclusivo o financiamento das iniciativas de implantação de medidas estruturais de 
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, 
drenagem e manejo de águas pluviais. 

MEDICINA LEGAL 

DICA 1 - CONCEITOS IMPORTANTES E DIVISÕES DA MEDICINA LEGAL 

A Medicina Legal pode ser dividida em Geral e Especial.  

Medicina Legal Geral: Estuda o ser humano, a Deontologia (deveres profissionais) e a Diceologia (direitos 
profissionais).  

Medicina Legal Especial: Estuda o homem, englobando: 

• ANTROPOLOGIA: Estuda o ser humano a partir de sua morfologia (forma), objetivando sua 
identificação quanto ao sexo, à idade, à espécie. 

• TANATOLOGIA: Estuda a morte, seus tipos, suas causas, sua cronologia. 

• TRAUMATOLOGIA: Estuda o trauma, o modo de ação dos agentes vulnerantes e as lesões 
acarretadas. 



 
 
 
 
 

 

 

289 
329 

• SEXOLOGIA: Estuda os vestígios decorrentes dos crimes contra a liberdade sexual, infanticídio, 
aborto, bem como os desvios sexuais e parafilias. 

• TOXICOLOGIA: Estuda as ações dos tóxicos e venenos. 

• PSIQUIATRIA FORENSE: Estuda os distúrbios mentais, visando diagnosticar imputabilidade e 
periculosidade. 

DICA 2 - CONCEITOS DE IDENTIDADE, DE IDENTIFICAÇÃO E DE 
RECONHECIMENTO 

IDENTIDADE: Trata-se do conjunto de elementos característicos de um indivíduo, distinguindo-o dos demais. 

IDENTIFICAÇÃO: Trata-se do processo técnico e científico empregado para determinar a identidade. É o 
método pelo qual é obtida a identidade. 

Não confunda identificação, com reconhecimento, previsto no Código de Processo Penal. O 
reconhecimento é método de reconhecimento utilizado pelos órgãos policiais na fase 
inquisitória. É criticado por seu alto índice de falibilidade, pois depende de vários fatores como 
memória, visão, emoção no momento etc. Diferencia-se, assim, da identificação, que se utiliza 
de método científicos e técnicos, sendo, dessa forma, mais preciso. 

DICA 3 - PRINCIPAIS MÉTODOS DE IDENTIFICAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO DA ESPÉCIE: Por meio do estudo dos ossos e do sangue, possibilita diferenciar restos 
humanos de restos de outras espécies. 

IDENTIFICAÇÃO DA RAÇA: Enfrenta várias dificuldades porque, além dos tipos fundamentais, há enorme 
influência da miscigenação. Assim, entende-se que tal identificação possui valor relativo.   

Veja abaixo os tipos étnicos fundamentais: 

TIPO CAUCÁSICO 
Pele branca ou trigueira; cabelos lisos ou crespos; louros ou castanhos; íris 
azuis ou castanhas; contorno crânio facial anterior ovoide ou ovoide-poligonal; 
perfil facial ortognata e ligeiramente ptognata; 

TIPO MONGÓLICO 
Pele amarela; cabelos lisos; face achatada de diante para trás; fronte larga e 
baixa; espaço interorbital largo; maxilares pequenos e mento saliente; 

TIPO NEGROIDE 
Pele negra; cabelos crespos, em tufos; crânio pequeno; perfil facial prognata; 
fronte alta e saliente; íris castanhas; nariz pequeno, largo e achatado; perfil 
côncava e curto; narinas espessas e afastadas, visíveis de frente e circulares; 

TIPO INDIANO 

Não se afigura como um tipo racial definido. Estatura alta; pele amarelo-
trigueira, tendente ao avermelhado; cabelos pretos, lisos, espessos e luzidios; 
íris castanhas; crânio mesocéfalo; supercílios espessos; orelhas pequenas; 
nariz saliente, estreito e longo; barba escassa; fronte vertical; zigomas saliente 
e largos. 
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TIPO AUSTRALOIDE 
Estatura alta; pele trigueira; nariz curto e largo; arcadas zigomáticas largas e 
volumosas; prognatismo. 

  No Brasil, além do negro, do índio e do branco, devido à miscigenação, temos: 

• Mulato: Branco + negro; 

• Mameluco: Branco + índio; 

• Cafuso: Negro + índio; 

IDENTIFICAÇÃO DO SEXO: Via de regra, a identificação do sexo é realizada sem maiores dificuldades. No 
entanto, há situações em que a dificuldade é maior. Veja: 

• Casos de putrefação avançada quando há destruição dos genitais; 

• Estados intersexuais, em que as anomalias dificultam a determinação do sexo; 

• Pseudo-hermafroditismo, que ocorre quando o genital externo apresenta características dos dois 
sexos; 

• Esqueleto, que, analisado em conjunto com os demais elementos corporais, pode fornecer dados 
identificadores. 

DICA 4 - CONCEITO E DIAGNÓSTICO DA MORTE 

A Tanatologia Forense estuda a morte e as consequências jurídicas a ela inerentes.  

Segundo a doutrina, é difícil precisar o exato momento da morte, pois não se trata de fato instantâneo, mas 
sim de uma sequência de fenômenos gradativamente processados nos vários órgãos e sistemas de 
manutenção da vida. Modernamente, passou-se a adotar o conceito de morte encefálica depois da era da 
transplantação dos órgãos e tecidos. 

ATENÇÃO: O critério para transplante e o conceito adotado é o de morte encefálica! Não 
confunda com o de morte cerebral! A morte ocorre quando da morte encefálica geral e não 
apenas da cortiça cerebral. 
MORTE ENCEFÁLICA: lesão atinge outras estruturas além do cérebro. 
MORTE CEREBRAL: Quando lesado difusamente apenas o cérebro, levando ao coma persistente. 
A função cardíaca e respiratória mantém-se, apesar do estado inconsciente. 

Já a Tanatologia Forense é a ciência que estuda o diagnóstico da realidade da morte. O perito observará dois 
tipos de fenômenos cadavéricos:   

1. Abióticos, avitais ou vitais negativos, imediatos e consecutivos; 
2. Transformativos, destrutivos ou conservadores. 
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DICA 5 - PREMORIÊNCIA E COMORIÊNCIA 

PREMORIÊNCIA COMORIÊNCIA 

É a morte de uma pessoa, ocorrida anteriormente 
à de outra pessoa determinada, que lhe 
sobrevive. É a sequência de morte estabelecida, 
isto é, “A” morreu antes de “B”. 

Termo do Direito Civil que consiste na ocorrência de 
falecimento de duas ou mais pessoas de uma mesma 
família, sem que seja possível identificar quem 
morreu antes e quem morreu depois. Ocorre quando 
não se consegue precisar a ordem das mortes dos 
indivíduos, presumindo-se a simultaneidade de 
mortes. 

DICA 6 - ASPECTOS MÉDICO‐LEGAIS DAS TOXICOMANIAS E DA 
EMBRIAGUEZ 

O álcool também é uma droga PSICOLÉPTICA, depressora, cujo efeito é o aumento da concentração da 
dopamina. Mudanças psíquicas, com distúrbios sensoriais e motores. Se ingerido em quantidade elevada, 
podem ocorrer convulsões, coma e morte por parada cardíaca ou respiratória.    

• FASE EUFÓRICA/FASE DA EXCITAÇÃO/FASE DO MACACO:  Fase de euforia com extroversão 
exagerada. 

• FASE AGITADA/CONFUSÃO/FASE DO LEÃO: Fase de perturbações psicosensoriais profunda, com 
diminuição das faculdades mentais e falta de autocontrole. Também chamada de fase médico-legal. 

• PERÍODO COMATOSO/FASE DA DEPRESSÃO/FASE DO PORCO: caracterizado por arreflexia, atonia, 
midríase, pulso lento, hipotensão e hipotermia.  

Os solventes industriais são drogas depressoras que contém compostos utilizados geralmente pelas crianças 
e adolescentes, para terem a sensação de “tonteira”. Os mais comuns são éter, clorofórmio, benzeno, xileno, 
tolueno, acetona, colas (de madeira, de sapateiro etc.). 

A cocaína é uma alcaloide de ação estimulante. Seu uso continuado danifica os neurônios e pode levar à 
redução dos efeitos da dopamina, provocando depressão e agressividade, perda do prazer no uso da droga, 
mas persistindo o vício para evitar os sintomas insuportáveis do não uso. Os vestígios de consumo de cocaína 
podem ser pesquisados na urina, sangue, saliva, cabelo. 

A maconha é uma droga psicodisléptica e é fumada em forma de cigarro, com o auxílio ou não de uma 
espécie de piteira conhecida como “marica”. Traz a sensação de bem-estar, relaxamento e vontade de rir, 
mas pode causar angústia no usuário, bem como a perda da capacidade de calcular tempo e espaço e 
prejuízo da memória e da atenção. Os olhos ficam avermelhados, a boca fica seca e o coração dispara. Com 
o uso continuado, há problemas respiratórios (bronquites) e pode causar infertilidade no homem.  Na urina 
pode ser detectada de 3 a 7 dias após o uso. Até 60 dias se usuário crônico. 
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DICA 7 - ASFIXIAS POR CONSTRIÇÃO CERVICAL, POR SUFOCAÇÃO, 
POR RESTRIÇÃO AOS MOVIMENTOS DO TÓRAX E POR 
MODIFICAÇÕES DO MEIO AMBIENTE 

CONSTRIÇÃO 
CERVICAL 

Ocorre através da compressão da região do pescoço, provocando a interrupção 
do fluxo de oxigênio, levando a vítima inicialmente à inconsciência e após 
determinado período à morte. Também chamada de asfixia por 
estrangulamento. 

SUFOCAÇÃO 
Ocorre por meio da obstrução das vias respiratórias, de forma a criar obstáculos 
à passagem do ar. 

RESTRIÇÃO AOS 
MOVIMENTOS DO 

TÓRAX 

Ocorre por meio de compressão torácica (sufocação indireta) ou por fraturas 
costais múltiplas. 

MODIFICAÇÕES DO 
MEIO AMBIENTE 

Ocorre por meio de afogamento, soterramento ou confinamento. 

DICA 8 - CORPO DE DELITO, PERÍCIA E PERITOS EM MEDICINA 
LEGAL 

O exame de corpo de delito é a perícia destinada a comprovação da materialidade das infrações que deixam 
vestígios. Indispensável quando presente vestígio em consequência de prática delituosa. 

EXAME DE CORPO 
DE DELITO DIRETO 

Quando realizado pelo perito diante do vestígio deixado pela infração penal. Ex: 
necropsia no cadáver. 

EXAME DE CORPO 
DE DELITO 
INDIRETO 

Realizado com base em informações verossímeis fornecidas aos peritos quando 
não dispuserem do vestígio deixado pelo delito. Ex: perícia realizada em uma vítima 
de estupro um mês após a conjunção carnal. 

Artigo 160, parágrafo único, CPP:  O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo 
este prazo ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos. 

As perícias devem ser realizadas por perito oficial, portador de diploma de curso superior. À sua falta, o 
exame será realizado por duas pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior e de preferência na 
área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. 

DICA 9 - EXUMAÇÃO 

A exumação consiste no desenterramento do cadáver e tem como finalidade atender aos reclamos da Justiça 
na averiguação de uma exata causa de morte passada despercebida, no esclarecimento de um detalhe, 
identificação do cadáver, grave contradição ou na confirmação de um diagnóstico. Já a inumação consiste 
no sepultamento do cadáver, confirmada a realidade da morte e após registro do atestado de óbito nos 
cartórios, o cadáver é sepultado. 
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Veja o que diz o art. 67 da Lei de Contravenções Penais: Inumar ou exumar cadáver, com infração das 
disposições legais: Pena - prisão simples, de um mês a um ano, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos 
de réis. 

DICA 10 - PERITOS 

Os Peritos podem ser OFICIAIS ou NÃO OFICIAIS (inoficiais). 

Peritos oficiais são aqueles que estão investidos no cargo, após a aprovação em concurso público, para 
realização de perícias em geral. Não são nomeados pelo Juiz ou outra autoridade administrativa e prestam 
o compromisso uma única vez, quando da investidura no cargo. 

Os peritos não oficiais são aqueles nomeados pelo juiz ou por autoridade administrativa para realização de 
determinada perícia. Há quem os chame de “peritos leigos” expressão infeliz já que estes são nomeados em 
razão de suas especificações ou para suprir a falta de perito oficial. 

Na falta de perito oficial o exame deverá ser realizado por dois peritos nomeados (ou louvados), que serão 
escolhidos pelo juiz ou outra autoridade administrativa e deverão preencher alguns requisitos, dentre eles: 
ser pessoa idônea, com diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, com habilitação 
técnica que guarde relação com a natureza do exame. 

Obs.: Com a alteração do Código de Processo Penal no ano de 2008, passou-se a exigir apenas um perito 
oficial para realização das perícias, porém nos casos de peritos não oficiais ainda existe a exigência de dois 
peritos, conforme redação do artigo 159, § 1º: 

Art. 159, § 1º Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, 
portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que 
tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. 

A ausência de dois peritos não oficiais gera nulidade do exame pericial, conforme entendimento do Supremo 
Tribunal Federal, na Súmula 361: 

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. 

DICA 11 - LAUDO PERICIAL PARA CONSTATAÇÃO DA NATUREZA E 
QUANTIDADE DE DROGA 

A lei de drogas também traz disposição específica sobre o laudo pericial para constatação da natureza e 
quantidade da droga, permitindo, para elaboração do auto de prisão em flagrante, que seja elaborado laudo 
de constatação provisório: 



 
 
 
 
 

 

 

294 
329 

Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, 
comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista 
ao órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) horas. 

§ 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade 
do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por 
perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. 

§ 2º O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1º deste artigo não ficará impedido de 
participar da elaboração do laudo definitivo. 

§ 3º Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 (dez) dias, certificará 
a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas 
apreendidas, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo. 

O laudo é imprescindível para elaboração de auto de prisão em flagrante já que por meio dele que ficará 
comprovada a materialidade delitiva. 

Para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante para a prova da materialidade é suficiente Laudo de 
Constatação da Natureza e quantidade de droga, por Perito Oficial ou por pessoa idônea (Em São Paulo 
existem delegacias que possuem kit para teste). 

DICA 12 - RELATÓRIO MÉDICO-LEGAL 

O relatório médico-legal consiste na narração, minuciosa, da perícia realizada. Dá-se o nome de laudo pericial 
quando é redigido pelo próprio perito e de auto quando é ditado ao escrivão, na presença de testemunhas. 

O relatório é composto de 07 (sete) partes: 

• Preâmbulo: é onde é feita uma introdução, onde constará a qualificação da autoridade que 
requisitou a perícia, do (s) perito(s), e do examinado. Também estará no preâmbulo o local, a 
data e hora e o tipo de perícia. 
 
• Quesitos: são as perguntas que deverão ser respondidas pelo perito objetivamente de forma 
afirmativa ou negativa. Existem quesitos já formulados, a depender, do objeto da perícia, mas é 
facultado às partes formulá-los, conforme redação do artigo 176 do Código de Processo Penal18. 
 

 

 

18 Código de Processo Penal: “Art. 176. A autoridade e as partes poderão formular quesitos até o ato da diligência”. 
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• Histórico ou comemorativo: é o relato sucinto dos fatos ocorridos. Quando se tratar de laudo 
cadavérico, normalmente retira-se o histórico do Boletim de Ocorrência. Em se tratando de laudo 
complementar deve se mencionar os laudos anteriores. 
 
• Descrição ou exposição: Corresponde ao chamado visum et repertum (visto e relatado), parte 
do relatório onde o perito colocará a termo tudo que encontrou quando da realização da perícia, 
deve ser feita de forma minuciosa e técnica e é considerada a parte mais importante do relatório. 
Os itens dessa parte devem ser distribuídos da seguinte forma: elementos que permitem a 
identificação do examinado; descrição do estado geral do examinado e exame da lesão 
propriamente dita. Quando possível deve ser ilustrados com desenhos, gráficos, fotografias, 
filmagens, etc. que possibilitem a compreensão com clareza. 
 
• Discussão: as lesões eventualmente encontradas serão analisadas de forma científica e 
comparadas a dados históricos, se houver. A partir daí é possível formular as hipóteses sobre a 
dinâmica do crime. O perito não julga, ele esclarece por meio de dados científicos. 
 
• Conclusão: é a parte onde o perito dirá se o fato ocorreu ou não, com base no que foi 
encontrado no exame confrontado com os dados históricos, de forma objetiva e com clareza, 
fazendo uso de deduções afirmativas, negativas ou inconclusivas (nas situações em que não for 
possível um juízo de certeza). 
 
• Resposta aos quesitos: a finalidade das respostas aos quesitos e estabelecer se houve ou não 
um fato típico. Não pode haver dúvida, deve ser dada respostas sucintas e objetivas e em caso 
de dúvida, considera-se prejudicado aquele quesito. 

DICA 13 - IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL 

A identificação criminal se desenvolve em etapas: 

1) Identificação dactiloscópica para fins criminais; 

2) Fotografia sinaléptica (frente e perfil); e 

3) Vida pregressa. 

a) Etapas da identificação criminal 

Nossa Constituição estabelece que aquele que estiver civilmente identificado não será submetido à 
identificação criminal, salvo nos casos previstos em lei: 

Art. 5º, LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas 
hipóteses previstas em lei. 

O que se entende por civilmente identificado? 
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Indivíduo que esteja portando documento hábil de identificação, que nos termos da Lei 12.037/2009 são: 

Art. 2º A identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos: 

I - carteira de identidade; 

II - carteira de trabalho; (Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019) 

III - carteira profissional; 

IV - passaporte; 

V - carteira de identificação funcional; 

VI - outro documento público que permita a identificação do indiciado. 

Parágrafo único. Para as finalidades desta Lei, equiparam-se aos documentos de identificação 
civis os documentos de identificação militares. 

DICA 14 - AÇÃO CONTUNDENTE: LESÃO CONTUSA  

A primeira coisa que você deve decorar: agente contundente NÃO é aquele que contunde, é aquele que SÓ 
contunde. Assim, agente contundente será, geralmente, um objeto rombo capaz de agir de forma traumática 
sobre o organismo. Ex.: paus, pedras, barra de ferro, chutes, socos, cabeçadas, parede, chão. 

A ação contundente resulta da transferência da energia cinética para o corpo por meio de uma superfície. 
Essa ação poderá ser por pressão, por deslizamento ou ambas. 

Pode ocorrer de modo ativo (o corpo é atingido pela superfície do objeto, p. ex.: pedaço de pau) ou de modo 
passivo (o corpo é lançado contra a superfície, p. ex.: contra a parede). 

Curiosidade! Excepcionalmente a água e o ar podem causar lesões contundentes. 

DICA 15 - O ESTRANGULAMENTO E A MEDICINA LEGAL  

O estrangulamento pode ser homicida, suicida ou acidental. 

1. O estrangulamento homicida é a modalidade mais comum.  

Não raramente o elemento surpresa facilita a prática criminosa, como no chamado “golpe do pai Francisco”, 
que consiste na aplicação traiçoeira da alça em volta do pescoço da vítima e, num movimento rápido, o autor 
sai encurvado com a vítima carregada nas costas, presa pelo laço. 

2. O suicídio é possível, porém raro, e se dá, preferentemente, pelo emprego de torniquete. 
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3. O estrangulamento acidental é pouquíssimo visto mas pode ocorrer, por exemplo, em razão do 
deslizamento de pesado fardo sobre as costas, apoiado ao pescoço por uma corda. 

Tenham em mente as diferenças entre os sulcos do estrangulamento e do enforcamento: a) No 
estrangulamento o sulco é horizontal e, nos raros casos de suicídio, descendente ou ascendente, múltiplo, 
contínuo e uniforme, em toda a periferia do pescoço, e pergaminhado; 

b) No estrangulamento é único, oblíquo ascendente, de situação alta, por cima da cartilagem tireóidea, mais 
profundo na parte central da alça, descontínuo por interrupção ao nível do nó, e pergaminhado. 

DICA 16 - DESIDRATAÇÃO CADAVÉRICA 

A desidratação não se dá de maneira idêntica em vivos - e tampouco acontece de tal maneira em cadáveres. 
Ao contrário, ela observa diversos fatores no que toca à evaporação tegumentar, como a temperatura 
ambiente, a circulação do ar, a umidade do local onde se encontra o cadáver e, claro, a causa da morte. 

Em linhas gerais, há um acentuado decréscimo de peso, sendo muito mais acentuada em fetos e 
recém-nascidos. Nesses casos, a perda de peso é em média de 8g/kg de peso por dia nas 
primeiras 24h post mortem. 

Para além disso, vê-se o pergaminhamento da pele, que desseca, endurece e torna-se sonora à percussão; 
torna-se parda ou amarelada, com nítidas e profundas estrias. Veja-se que a desidratação ocorre também 
em pessoas mais idosas, o que explica em grande parte o mesmo pergaminhamento epitelial mencionado. 

Os lábios também sofrem desidratação e dessecamento, sobremaneira em crianças e recém-nascidos. 

França relembra que é imprescindível reconhecer este sinal abiótico consecutivo para não confundir a 
desidratação labial com lesões traumáticas ou aquelas decorrentes da ação de substancias cáusticas (as quais 
também causam desidratação). 

Quanto aos olhos, preenchidos pelo humor aquoso, líquido incolor constituído por 98% de água e 2% de sais, 
sofrem alguns fenômenos típicos, como a formação da tela viscosa, a perda da tensão do globo ocular, o 
enrugamento e a turvação da córnea e, enfim, sinal tipicamente cobrado em provas, o surgimento da 
mancha negra da esclerótica, também denominado Sinal de Sommer-Larcher. 

DICA 17 - EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA 

Por outro lado, a EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA: comumente se manifesta nos descendentes de alcoólatras, nos 
predispostos e tarados e em personalidades psicopatas, desencadeando acessos furiosos e atos de extrema 
violência, mesmo sob ingestão de pequenas doses de álcool. 

É uma forma especial de intoxicação alcoólica aguda, que causa transtornos psíquicos manifestados desde a 
excitação eufórica até o coma alcoólico. 
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A embriaguez patológica apresenta quatro tipos: 

1) Embriaguez agressiva e violenta — o ébrio torna-se agressivo e violento. 

2) Embriaguez excitomotora — o ébrio, inquieto, é acometido de raiva destrutiva seguida de amnésia 
lacunar. 

3) Embriaguez convulsiva — impulsos destruidores seguidos de crises epileptiformes. 

4) Embriaguez delirante — delírios com ideias de autoacusação e de autodestruição, sobrevindo tendência 
ao suicídio. 

DICA 18 - SIMULAÇÃO 

Dentre os principais sintomas e transtornos mentais mais frequentemente simulados encontram-se o estado 
maníaco, simulação de formas esquizofrênicas, demência, delírio sistematizado, histerismo, estado 
melancólico, mutismo, epilepsia, amnésia e o delírio ciumento. 

Isso porque, o indivíduo tenta obter um resultado que favoreça interesses almejados: 

✓ Licenças médicas; 
✓ Aposentadorias; 
✓ Seguros; 
✓ Inimputabilidade penal. 

Neste quadro de fraudes de sintomas e sinais, Genival Veloso36 destaca que é possível encontrar: 

✓ Simulação: apresentação de sinais e sintomas falsos; 
✓ Metassimulação: exagero de sinais e sintomas realmente existentes e dissimulação ou simulação 

negativa (ato de apresentar-se como normal, ou seja, simular que não tem sintomas). 

Por outro lado, a linha é tênue. Por isso, é importante que o perito conheça a existência de transtornos 
mentais que podem facilmente ser confundidos com a simulação, a exemplo: 

✓ Transtorno fáctico e 
✓ Transtornos dissociativo e conversivo. 

SIMULAÇÃO TRANSTORNO FÁCTICO 
TRANSTORNOS DISSOCIATIVO E 

CONVERSIVO 

Na simulação, o examinado tem 
consciência dos sintomas e da 
motivação que o leva a agir de 
maneira enganosa. 

No transtorno fáctico e na 
simulação, existe a apresentação 
intencional de sintomas falsos; no 
primeiro há um desejo 
inconsciente de o indivíduo 
assumir uma doença. Um 
exemplo desse transtorno é a 

O paciente não tem consciência 
dos sintomas e não tem interesse 
nem percepção de suas 
motivações. Nesse tipo de 
transtorno, o paciente pode 
apresentar sintomas de perda da 
audição, da visão, da voz, dos 
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síndrome de Münchausen em 
que o paciente pode praticar a 
autoflagelação a fim de obter 
ganhos psíquicos. 

movimentos e da sensibilidade e, 
em casos mais raros, crises 
convulsivas. 

DICA 19 - PERÍCIA DO COITO VESTIBULAR 

Também conhecido de coito vulvar ou interfemoral, o coito vestibular é um dos tipos não raros de atos 
libidinosos e que se caracteriza pelo ato sexual realizado pelo contato do órgão sexual masculino atingindo 
a vulva, o vestíbulo e o períneo da vítima, com ou sem a emissio seminis. 

✓ Da perícia de penetração de objetos 

Em casos de penetração por via vaginal ou retal, essas podem se dar tanto de forma coativa como de forma 
violenta como de procedência da própria vítima. 

✓ Nos casos de coação e violência: destaca-se a intensidade das lesões locais, como escoriações, 
equimoses, hematomas e ferimentos, além de outras lesões produzidas pelo corpo estranho. 

✓ Na vítima: exame clínico completo; exploração cuidadosa da estrutura genital, oral ou retal; coleta 
de amostras de sangue, saliva, secreções ou fluidos do vestíbulo, fúrcula ou ânus; coleta de amostra 
de manchas encontradas pelo corpo; exame da roupa da vítima e da cama ou do local dos fatos. 

✓ No autor: exame clínico completo; exame minucioso dos dedos e das unhas; coleta de amostras de 
sangue, saliva ou urina nas bordas livres das unhas, da superfície do pênis, do prepúcio, dos pelos 
pubianos e das manchas existentes no corpo; além do exame cuidadoso dos genitais externos do 
suposto agressor e de suas vestes. 

Esse exame no suposto culpado deve ser feito nas primeiras 24 h, com a finalidade de encontrar sinais de 
coito recente, como: presença na área genital de células vaginais (quando a vítima é mulher) pela técnica 
citológica de Papanicolau, de sangue de características genéticas iguais às da vítima, de material fecal na 
glande ou sulco bálano-prepucial, de presença de sêmen pela expressão do pênis, e, quando o coito foi 
realizado com violência, pode-se flagrar edema inflamatório do pênis, rupturas recentes do freio da glande, 
feridas e escoriações dos genitais externos. 

Por fim, deve-se considerar relevante uma ruptura incompleta em hímen adulto não complacente ou em 
crianças quando de um diagnóstico de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Nesses casos, para uma 
confirmação definitiva, deve-se valer da pesquisa de espermatozoides, de esperma, da fosfatase ácida e do 
PSA (antígeno prostático específico) nos genitais externos, assim como o exame em DNA para comprovação 
da autoria. 

DICA 20 - CIRCUNSTÂNCIAS QUE MODIFICAM A AÇÃO DOS TÓXICOS 

Inúmeras as circunstâncias modificadoras que influenciam na atuação dos venenos no organismo. São as 
mais comuns: 
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✓ A DOSE (quantidade administrada). Todo veneno possui uma dose tóxica, a qual já causa os sintomas 
característicos da intoxicação e a dose fatal que é aquela que provoca a morte; 

✓ O ESTADO DO VENENO. Se estado físico, sua pureza; 
✓ O VEÍCULO UTILIZADO para administração do veneno; 
✓ A VIA DE PENETRAÇÃO DO TÓXICO; e 
✓ As CONDIÇÕES INDIVIDUAIS DA VÍTIMA (idade, condições de saúde, peso, tolerância ou não a 

substâncias) 

Obs1.: IDIOSSINCRASIA é a condição que algumas pessoas possuem que a tornam mais tolerantes a 
determinados venenos. 

Obs2.: A Tolerância a venenos decorrentes de exposição de doses pequenas e repetidas é chamada de 
MITRIDATIZAÇÃO. 

DICA 21 - PERÍCIA NO INFANTICÍDIO 

• Avaliação psíquica da puérpera para verificação da “influência do estado puerperal” 

• Sinais de parto recente 

• Diagnóstico de nascimento com vida do concepto 

• Mecanismo de morte do concepto (esganadura, sufocação, asfixia...) 

Docimasia Hidrostática Pulmonar de Galeno 

✓ 1ª fase: coloca-se o bloco cardio-respiratório em um recipiente com água. Se flutuar = houve 
respiração, se não flutuar passa para 2ª fase. 

✓ 2ª fase: separam-se os órgãos do bloco. Se qualquer órgão flutuar = houve respiração, se não flutuar 
passa para 3ª fase. 

✓ 3ª fase: cortam-se em fragmentos o pulmão. Se flutuar qualquer fragmento = houve respiração, se 
não flutuar passa para 4ª fase. 

✓ 4ª fase: comprimem-se os fragmentos pulmonares. Se aparecer qualquer bolha gasosa = houve 
respiração. 

✓ Obs.: Só pode ser usada até 24 horas após a morte. 

DICA 22 - CORPO DE DELITO 

O corpo de delito é o conjunto dos elementos materiais deixados pelo crime. Do ponto de vista processual, 
o conceito de corpo de delito é tripartido em: 

1) Corpus criminis: que é a pessoa ou a coisa sobre a qual é praticado o crime (exemplo: o cadáver no 
caso do homicídio); 

2) Corpus instrumentorum: referente à averiguação das coisas - objetos ou instrumentos utilizados pelo 
criminoso na prática delituosa; 

3) Corpus probatorium: referente à constatação de todas as circunstâncias hábeis à reconstrução do 
crime investigado. 
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Já o exame de corpo de delito é um meio de prova pericial, destinado à apuração dos elementos físicos, 
materiais, da prática criminosa, mediante a constatação direita e documentação imediata. 

A diferenciação entre crimes que deixam vestígios daqueles que não deixam vestígios é que nos primeiros, 
por sua natureza, sempre deixam vestígios (cadáver no homicídio), enquanto os segundos dificilmente 
deixam (injúria verbal). 

O art. 158 do CPP diz que “quando a infração deixar vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, 
direito ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do ofendido”. 

O exame de corpo de delito direto é aquele que tem por objeto o próprio corpo do delito, por exemplo, no 
caso de um homicídio o exame necroscópico é um exame de corpo de delito direto. Porem, as vezes, os 
vestígios materiais do crime desaparecem pela ação do tempo ou mesmo pela ação humana, sendo 
impossível o exame direto. 

Já o exame de corpo de delito indireto é um exame que não é realizado sobre o corpus criminais, mas sim 
com base em testemunhos e outros elementos. 

DICA 23 - CLASSIFICAÇÃO DE LOCAL DE CRIME 

A classificação se dá da seguinte maneira: 

a) Consoante à natureza: Pode ser de homicídio, infanticídio, suicídio, atropelamento, incêndio, 
afogamento, furto, rouba, arrombamento etc. 

b) Consoante ao lugar do fato: 
➢ Local interno: área compreendida por ambiente fechado, que preserva os vestígios da ação dos 

fenômenos da natureza. Ex. interior de residências. 
➢ Local externo: área não restrita e que não preserva os vestígios da ação dos fenômenos da 

natureza. São áreas abertas como ruas, praças, matagal. 
➢ Local imediato: é a área exata onde ocorreu o fato ou o crime. 
➢ Local mediato: são as adjacências, os pontos e áreas de acesso ao local do crime. 
➢ Locais relacionados: são as áreas que podem apresentar conexão com o fato criminoso e, por isso, 

oferecer pontos comuns de contato (vestígios) a serem observados. 
c) Consoante ao exame: 
➢ Local idôneo: é aquele que não foi violado, que não sofreu nenhuma alteração desde a ocorrência 

do fato. 
➢ Local inidôneo: é aquele que foi violado, que sofreu alguma alteração após a ocorrência dos fatos 

delituosos. 

DICA 24 - CADEIA DE CUSTÓDIA 

A cadeia de custódia abrange todo o caminho percorrido pela prova até sua análise e introdução ao processo, 
de modo que qualquer interferência no decorrer de seu trâmite processual poderá resultar na sua 
inutilidade. 
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O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou 
periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. 

Mas o que é vestígio? 

Segundo o CPP, vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se 
relaciona à infração penal, devendo ser recolhido e resguardado para exames posteriores. 

Com isso, podemos definir a cadeia de custódia como uma sucessão de fatos concatenados, os quais 
proporcionam a viabilidade ao desenvolvimento do seguinte, com o objetivo de proteger a integridade de 
um vestígio do local de crime para seu reconhecimento como prova material até o trânsito em julgado do 
mérito processual. 

Cadeia de custódia íntegra: sucessão de elos provados  

Não é difícil imaginar situações em que há a manipulação indevida do elemento probatório com o propósito 
de incriminar ou isentar alguém de responsabilidade. 

Por outro lado, há outros dois conceitos relevantes: 

Evidência: é o vestígio que, após analisado pela perícia técnica e científica, possui relação com o crime. 

Indício: é todo vestígio cuja relação com a vítima ou com o suspeito, com a testemunha ou com o fato, foi 
estabelecida. É o vestígio classificado e interpretado que passa a significar uma prova judiciária. 

 

CRIMINALÍSTICA 

DICA 1 - DEFINIÇÃO DE CRIMINALÍSTICA 

Criminalística não é propriamente uma ciência, mas o “conjunto de conhecimentos que, reunindo as 
contribuições das várias ciências, indica os meios para descobrir crimes, identificar os seus autores e 
encontrá-los, utilizando-se de subsídios da Química, da Antropologia, da Psicologia, da Medicina Legal, da 
Psiquiatria, da Datiloscopia, dentre outras disciplinas, que são consideradas ciências auxiliares do Direito 
Penal”. 

DICA 2 - POSICIONAMENTO DA CRIMINALÍSTICA 

A Criminalística é uma parte da Ciência Forense (Forensic Science, em inglês) que abrange a coleta e a análise 
de evidências físicas geradas por atividades criminais. 
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No Brasil, o termo mais utilizado é perícias criminais, mas Ciências Forenses também pode ser utilizado como 
forma de definir o estudo das questões judiciais que envolvem casos criminais e civis. 

DICA 3 - ASPECTOS QUE INFLUENCIAM NO EXAME PERICIAL 

Vários fatores influenciam no resultado da perícia. 

a) Modificação do local do crime: é necessário que o local do crime, bem como armas e demais objetos 
relacionados sejam devidamente preservados para a realização da perícia, isto é, não pode e não deve haver 
qualquer modificação do cenário antes do exame. 

b) Tempo entre a ocorrência do fato e exame pericial: o tempo entre a ocorrência do crime e a realização 
do exame é outro fator que pode interferir no resultado, vez que vestígios pode sofrer grande ação do tempo, 
deteriorando-se facilmente. 

c) Adequação dos equipamentos e tecnologias empregados: é necessária que equipamentos e tecnologia 
empregados sejam adequados para se chegar ao resultado mais fidedigno possível. 

d) Capacidade profissional do perito: o fator humano também gera influência, logo a capacidade profissional 
do perito acaba sendo um fator de peso na qualidade do exame. 

DICA 4 - CIÊNCIAS DA CRIMINALÍSTICA FORENSE 

Química Forense: é o ramo da Química especializada em atender aspectos de interesse judiciário. 

Laboratório Forense: busca realizar o exame técnico-científico dos vestígios, especialmente aqueles que não 
podem ser comprovados em campo, buscando-se respostas para análise de como ocorreu a infração penal, 
ligando-a ao autor, através da determinação do nexo de causalidade. 

Técnicas Forenses Instrumentais: são técnicas que viabilizam a análise do universo microscópico, através de 
equipamentos eletrônicos. 

Balística Forense: é uma parte da Física/Química que estuda as armas de fogo, suas munições e os efeitos 
dos disparos por elas produzidos, buscando esclarecer e provar a dinâmica do ocorrido. 

Datiloscopia/Papiloscopia: é o processo de identificação humana por meio das impressões digitais, 
geralmente utilizadas para fins judiciários. Esta área do conhecimento estuda as papilas dérmicas existentes 
na palma das mãos e na planta dos pés, também conhecida como o estudo das impressões digitais. 

Hematologia Forense: refere-se ao estudo do sangue após a coleta da prova criminal. É parte da Medicina 
Legal que estuda os aspectos do sangue e dos órgãos hematopoéticos (aqueles relativos à formação e ao 
desenvolvimento das células sanguíneas, com a finalidade de obter a prova criminal). 
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Entomologia Forense: é a ciência determinada a estudar insetos de diversas ordens em procedimentos 
legais. Tais conhecimentos servem de auxílio para revelar o modo e a localização da morte do indivíduo, 
podendo ainda estimar o tempo de morte ou intervalo pós-morte. 

Cronotanatognose: é o nome dado ao diagnóstico cronológico da morte, ou seja, ao espaço de tempo 
verificado em diversas fases do cadáver. 

Tanatologia Forense: é o estudo científico da morte, que investiga seus mecanismos e fases, tais como 
mudanças corporais que a acompanham e o período após a morte. 

DICA 5 - OBJETIVOS DA CRIMINALÍSTICA 

✓ Dar a materialidade do fato típico, constatando a ocorrência do ilícito penal; 

✓ Verificar os meios e os modos como foi praticado um delito, visando fornecer a dinâmica do fenômeno; 

✓ Indicar a autoria do delito, quando possível; 

✓ Elaborar a prova técnica, através da indiciologia material. 

DICA 6 - CONCEITO DE PROVA 

Prova é o elemento demonstrativo da autenticidade ou da veracidade de um fato, cujo objetivo é formar a 
convicção do juiz sobre os elementos necessários para a decisão da causa. 

Pode tratar-se de: (i) prova direta, que é uma prova contundente de que o fato ocorreu, apta a servir 
diretamente ao convencimento do juiz sobre a veracidade ou não de uma afirmação fática; e (ii) prova 
indireta, que são indícios de que o fato ocorreu, servindo de instrumentos para direcionar o convencimento 
do juiz. 

DICA 7 - MEIOS DE PROVA DO CPP 

a) Exame de corpo de delito e perícias em geral: perícia é o exame em que o especialista aplica 
conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos para observar e avaliar, externando suas impressões, de 
modo a auxiliar no convencimento judicial sobre determinada matéria. 

b) Confissão: trata-se da admissão formal, por parte do suspeito ou acusado, de fato que lhe seja 
desfavorável, de forma voluntária, expressa e pessoal, perante autoridade competente. 

c) Perguntas ao ofendido; 

d) Testemunhas: testemunha é o indivíduo que, não sendo parte nem sujeito interessado no processo, 
depõe juiz sobre fatos pretéritos relevantes para o processo e que tenham sido percebidos pelos seus 
sentidos. 
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e) Reconhecimento de pessoas ou coisas; 

f) Acareação; 

g) Documentos: é qualquer suporte material que represente um fato juridicamente relevante. 

h) Indícios; 

i) Busca e apreensão. 

DICA 8 - CORPO DE DELITO 

O corpo de delito é o conjunto dos elementos materiais deixados pelo crime. 

Etapas do conceito de corpo de delito 

Corpus criminis é a pessoa ou a coisa sobre a qual é praticado o crime (exemplo: o cadáver 
no caso do homicídio). 

Corpus instrumentorum referente à averiguação dos objetos ou instrumentos utilizados pelo 
criminoso na prática delituosa. 

Corpus probatorium referente à constatação de todas as circunstâncias hábeis à reconstrução 
do 
crime investigado. 

Exame de corpo de delito é um meio de prova pericial, destinado à apuração dos elementos físicos, 
materiais, da prática criminosa, mediante a constatação direita e documentação imediata. 

O Direito Penal diferencia o delito traseunte, que é aquele que não deixa vestígios, do delito não transeunte, 
que deixa vestígios. 

A classificação é importante, considerando que, segundo o art. 158, caput, do CPP: “Quando a infração deixar 
vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão 
do acusado”. 

O exame de corpo de delito direto é aquele que tem por objeto o próprio corpo do delito, enquanto exame 
de corpo de delito indireto é um exame que não é realizado sobre o corpus criminal, mas com base em 
testemunhos e outros elementos. 

DICA 9 - LOCAL DE CRIME 

Local de crime é “toda área onde tenha ocorrido um fato que assuma a configuração de um delito que, 
portanto, exija as providências da Polícia”. 

Classificações 
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Quanto à natureza homicídio, infanticídio, suicídio, atropelamento, incêndio, afogamento, furto, 
roubo, arrombamento etc. 

Quanto ao lugar do fato ➢ Local interno: área compreendida por ambiente fechado, que preserva os 
vestígios da ação dos fenômenos da natureza. Ex. interior de residências. 

➢ Local externo: área não restrita e que não preserva os vestígios da ação dos 
fenômenos da natureza. São áreas abertas como ruas, praças, matagal. 

➢ Local imediato: é a área exata onde ocorreu o fato ou o crime. 

➢ Local mediato: são as adjacências, os pontos e áreas de acesso ao local do 
crime. 

➢ Locais relacionados: são as áreas que podem apresentar conexão com o 
fato criminoso e, por isso, oferecer pontos comuns de contato (vestígios) a 
serem observados. 

Quanto ao exame ➢ Local idôneo: é aquele que não foi violado, que não sofreu nenhuma 
alteração desde a ocorrência do fato. 

➢ Local inidôneo: é aquele que foi violado, que sofreu alguma alteração após 
a ocorrência dos fatos delituosos. 

DICA 10 - PRESERVAÇÃO DO LOCAL DE CRIME 

Ao chegar no local de crime, os policiais devem proceder ao isolamento que é a delimitação da área física, 
interna e externa do local, por meio de recursos visíveis como cordas, fitas zebradas e outros que possuem 
a finalidade de proibir a entrada de pessoas não autorizadas. 

Além disso, deverá proteger o local de crime, impedindo que se altere o estado das coisas, visando à 
inalterabilidade das provas, ou seja, evitando que os vestígios sejam modificados ou destruídos antes de seu 
reconhecimento. 

DICA 11 - VESTÍGIO, EVIDÊNCIA E INDÍCIO 

a) Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à 
infração penal, devendo ser recolhido e resguardado para exames posteriores. 

b) Evidência é o vestígio que, após analisado pela perícia técnica e científica, possui relação com o crime. 

c) Indício é todo vestígio cuja relação com a vítima ou com o suspeito, com a testemunha ou com o fato, foi 
estabelecida. É o vestígio classificado e interpretado que passa a significar um prova judiciária. 
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DICA 12 - CADEIA DE CUSTÓDIA E SUA IMPORTÂNCIA 

“Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter 
e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para 
rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte” (CPP art. 158-A, 
caput). 

O regramento legal da matéria restou introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 
(“Pacote Anticrime”). Não se trata, entretanto, de matéria estranha às ciências policiais. 

Cadeia de custódia pode ser definida como uma sucessão de fatos concatenados, os quais proporcionam a 
viabilidade ao desenvolvimento do seguinte, com o objetivo de proteger a integridade de um vestígio do 
local de crime para seu reconhecimento como prova material até o trânsito em julgado do mérito processual. 

A relevância do assunto dá-se porque a falta de cuidado com o elemento produzido pela acusação reflete 
diretamente na garantia constitucional do réu ao devido processo legal, devendo ser assegurado que os 
elementos que instruem os autos foram angariados de acordo com os procedimentos legais. 

“Traduz a necessidade de que se possibilite o efetivo contraditório, sendo dever do órgão 
acusador e da polícia judiciária a disponibilização de recursos e meios que, mais do que 
possibilitar mero acesso a elementos de prova, tragam conteúdo íntegro, coerente e consistente 
- que possa ser rastreado e verificado”. 

DICA 13 - CADEIA DE CUSTÓDIA E MARCO NORMATIVO 

Há diversos dispositivos constitucionais que fundamentam a cadeia de custódia da prova, entre eles a 
paridade de armas, a presunção de inocência, devido processo legal, ampla defesa e contraditório (CRFB 
art. 5º, LIV, LV e LVII). 

CRFB art. 5°. (…). 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos; 

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória; 

Além disso, o art. 6º do Código de Processo Penal, em seus incisos I e III, trata sobre os atos de investigação 
atribuindo à autoridade policial o dever de dirigir-se ao local do crime “providenciando para que não se 
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alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais”, assim como, colha “todas 
as provas que servirem para o esclarecimento do fato”. 

CPP Art. 6°  Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial 
deverá: 

I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, 
até a chegada dos peritos criminais; 

II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais; 

III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias; 

Outrossim, ainda merece destaque a Portaria nº 82/2014 do Ministério da Justiça, que estabelece diretrizes 
sobre os procedimentos a serem observados no tocante à cadeia de custódia de vestígios. 

DICA 14 - ETAPAS PARA RASTREAMENTO DO VESTÍGIO 

CPP Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas: 

I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção 
da prova pericial; 

II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o 
ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime; 

III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo 
de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou 
croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável 
pelo atendimento; 

IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas 
características e natureza; 

V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de 
forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para 
posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o 
acondicionamento; 

VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições 
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a manutenção 
de suas características originais, bem como o controle de sua posse; 

VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado 
com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia 
judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de 
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rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem 
o recebeu; 

VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a 
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o 
resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito; 

IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a 
ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com 
vinculação ao número do laudo correspondente; 

X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, 
quando pertinente, mediante autorização judicial. 

DICA 15 - ETAPAS PARA RASTREAMENTO DO VESTÍGIO (QUADRO) 
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Fase Externa 

 

(preservação 
do local do 

crime 

ou 
apreensões 

dos 
elementos, 

até a 
chegada do 
vestígio ao 

órgão 
pericial) 

a) preservação do local do crime 

b) busca do vestígio 

c) reconhecimento do vestígio 

d) fixação do vestígio 

e) coleta do vestígio 

f) acondicionamento do vestígio 

g) transporte do vestígio 

h) recebimento do vestígio 

Fase Interna 

 

(desde a 
entrada no 

órgão 

a) recepção e conferência do vestígio; 

b) classificação, guarda e/ou distribuição do vestígio; 

c) análise pericial propriamente dita; 

d) guarda e devolução do vestígio da prova; 

e) guarda de vestígios para contraperícia; 

f) registro da cadeia de custódia. 
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pericial até 
sua 

devolução 
ao órgão 

requisitante 
com o 

respectivo 
laudo 

pericial) 

DICA 16 - MANUSEIO DO VESTÍGIO 

O Código de Processo Penal prevê que durante a coleta de vestígio deverão ser observados os seguintes 
requisitos mínimos: 

a) a coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o 
encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de 
exames complementares; 

b) numeração inequívoca do vestígio de maneira a individualizá-lo. 

Além disso, a Portaria nº 82/2014 do Ministério da Justiça dispõe sobre a necessidade de utilização de 
equipamento de proteção individual (EPI) e materiais específicos para a coleta dos vestígios. 

DICA 17 - REGISTRO DOS VESTÍGIOS COLETADOS 

Todos os vestígios coletados deverão ser registrados individualmente em formulário próprio no qual deverão 
constar, no mínimo, as seguintes informações: 

a) especificação do vestígio; 

b) quantidade; 

c) identificação numérica individualizadora; 

d) local exato e data da coleta; 

e) órgão e o nome/identificação funcional do agente coletor; 

f) nome/identificação funcional do agente entregador e o órgão de destino (transferência da custódia); 

g) nome/identificação funcional do agente recebedor e o protocolo de recebimento; 

h) assinaturas e rubricas; 
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i) número de procedimento e respectiva unidade de polícia judiciária a que o vestígio estiver vinculado. 

DICA 18 - ALEGAÇÕES SOBRE A CADEIA DE CUSTÓDIA 

Há três tipos de argumentos geralmente desenvolvidos para questionar a cadeia de custódia: (a) falsidade 
da prova; (b) insuficiência da prova da cadeia de custódia da prova; e (c) falsidade da prova da cadeia de 
custódia da prova. 

Mostra-se, portanto, indispensável, para comprovar a preservação da cadeia de custódia da prova, a garantia 
de acesso aos elementos de prova documentados nos autos do procedimento persecutório penal. E, neste 
sentido, o Supremo consolidou entendimento para garantir, ao defensor, a possibilidade de conhecer os 
elementos angariados em desfavor de seu representado. 

STF, súmula n° 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. 

Assim, o acesso à prova pela Defesa constitui garantia de controle da cadeia de custódia da prova, 
especialmente para permitir que ela tenha conhecimento das fontes probatórias e, eventualmente, 
identifique provas ilícitas e excessos acusatórios, bem como possa produzir a respectiva contraprova. 

DICA 19 - ILICITUDE DA PROVA DEVIDO À QUEBRA DA CADEIA DE 
CUSTÓDIA 

A cadeia de custódia exige um procedimento regrado e formalizado, que forme uma documentação acerca 
da cronologia daquela prova, para então permitir posterior validação e ponderação em juízo. 

Como decorrência do Estado Democrático de Direito, é obrigação do Estado garantir a todo e qualquer 
acusado que as provas obtidas por meio da persecução penal sejam devidamente acondicionadas, 
custodiadas e posteriormente periciadas, até mesmo para possibilitar o contraditório diferido sobre elas ou 
autorizar o questionamento sobre a credibilidade da prova. 

O desrespeito aos procedimentos citados acima gera “quebra da cadeia de custódia” e, portanto, a perda 
da credibilidade da prova, sendo suficiente para acarretar a ilicitude da prova e, consequentemente, a 
definitiva exclusão do material dos autos. 

CRFB art. 5º, LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos; 

CPP Art. 157, caput. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim 
entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. 
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DICA 20 - AUTORIDADES APTAS A REQUISITAREM PERÍCIA 

Requisitará a perícia, na fase de inquérito policial, a autoridade competente para presidir o inquérito e, na 
fase processual, a autoridade judiciária (incluindo a militar se for processo perante os tribunais militares). 

Discute-se sobre a possibilidade do Ministério Público requisitar perícia. Há corrente favorável, ao 
argumento de que a Lei Orgânica do MP confere poderes investigativos aos membros da instituição e, se são 
titulares da ação penal, podendo oferecer denúncia, também podem pedir a perícia necessária à produção 
de prova que a embasaria. Parcela da doutrina, entretanto, entende que, durante a fase de investigação, o 
Ministério Público atua apenas como fiscal da lei e, por isso, não poderia requisitar, já que o presidente do 
inquérito policial é a autoridade policial, cabendo a ela a condução dos trabalhos investigativos. 

DICA 21 - PERITO E ASSISTENTE TÉCNICO 

Os peritos são aquelas pessoas, com conhecimento técnico, que vão auxiliar o juízo, esclarecendo as partes 
e o julgador sobre determinado assunto do qual é especialista, elaborando documento (laudo) que constará 
dos autos processuais. Podem ser oficiais ou nomeados (não oficiais) e as partes, querendo, poderão nomear 
assistentes técnicos. 

CPP Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, 
portador de diploma de curso superior. 

§ 1°  Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras 
de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem 
habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. 

§ 2°  Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o 
encargo. 

§ 3°  Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao 
querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. 

§ 4° O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames 
e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão. 

§ 5°  Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia: 

I - requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde 
que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam 
encaminhados com antecedência mínima de 10 (dez) dias, podendo apresentar as respostas em 
laudo complementar; 

II - indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz 
ou ser inquiridos em audiência. 
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§ 6°  Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será 
disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença 
de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação. 

§ 7°  Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento 
especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial, e a parte indicar mais 
de um assistente técnico. 

DICA 22 - EXAME CORPO DE DELITO NAS INFRAÇÕES DE PEQUENO 
POTENCIAL OFENSIVO 

Em se tratando de infração de menor potencial ofensivo, é possível a dispensa de exame de corpo de delito 
nos casos em que a materialidade já estiver comprovada por boletim médico ou prova equivalente (art. 77, 
§ 1º da Lei 9.099/95). 

Lei 9.099 Art. 77. (…). 

§ 1º Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência 
referido no art. 69 desta Lei, com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame do 
corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova 
equivalente. 

DICA 23 - EXAME CORPO DE DELITO NA LEI DE DROGAS 

A Lei de Drogas traz disposição específica sobre o laudo pericial, que é imprescindível para constatação da 
natureza e quantidade da droga (materialidade delitiva), permitindo, para elaboração do auto de prisão em 
flagrante, que seja elaborado laudo de constatação provisório. 

Lei 11.343/06 Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, 
imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual 
será dada vista ao órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) horas. 

§ 1° Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade 
do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por 
perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. 

§ 2° O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1o deste artigo não ficará impedido de 
participar da elaboração do laudo definitivo. 

§ 3o Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 (dez) dias, certificará 
a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas 
apreendidas, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo. 
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DICA 24 - MATERIALIDADE NO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO 
VOLANTE 

CTB Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da 
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: Penas - 
detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou 
a habilitação para dirigir veículo automotor. 

§ 1° As condutas previstas no caput serão constatadas por: 

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou 
superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou 

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade 
psicomotora. 

§ 2°  A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou 
toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em 
direito admitidos, observado o direito à contraprova. 

No caso do delito de embriaguez ao volante, a recusa em se submeter a teste do etilômetro ou fornecer 
material hemático não autoriza a prisão em flagrante, pois, se assim o fizesse, estaria contrariando o disposto 
no artigo 5º, inciso LXIII, da CRFB, que dispõe que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. 

DICA 25 - (NÃO) VINCULAÇÃO DO JUIZ AO LAUDO PERICIAL 

O julgador não está vinculado ao laudo pericial, já que a perícia é apenas uma das provas dentro do 
processo. O juiz é considerado peritus peritorum (perito dos peritos), já que ele analisará o laudo e então 
decidirá. 

CPP Art. 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em 
parte. 

CRIMINOLOGIA 

DICA 1 - CONCEITO DE CRIMINOLOGIA 

Criminologia pode ser definida como uma ciência autônoma, empírica e interdisciplinar, que se 
preocupa em estudar o delito, o delinquente, a vítima e o controle social, com escopo de controle 
e prevenção da criminalidade, tratando do crime como problema social. 
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A partir disto, cabe entender o que cada característica significa conceitualmente: 

Autonomia: a Criminologia é entendida como ciência autônoma e independente, por possuir função, 
métodos e objetos próprios, sendo incorreto afirmar que seria um ramo, complemento ou extensão de outra 
área do conhecimento, sobretudo do Direito Penal; (principal confusão que se faz) 

Empirismo: A Criminologia visa chegar a conclusões seguras por meio de casos concretos, observando os 
detalhes do ocorrido, tais como o local do crime, comportamento da vítima, motivações e comportamento 
do criminoso, reação da sociedade, dentre outros; (Empirismo ou método experimental)  

Interdisciplinaridade: apesar de se tratar de ciência autônoma, a Criminologia leva em consideração os 
resultados obtidos pela utilização de conhecimentos de outras áreas do saber, tais como a sociologia, 
biologia, psicologia, medicina legal, etc., de maneira simultânea e interligada. Trata-se de um estudo 
interdisciplinar, e não multidisciplinar. 

DICA 2 - OBJETOS DA CRIMINOLOGIA - DELITO 

Sob a ótica da Criminologia, crime é um problema social (intrínseco à vida em sociedade) com 
múltiplas faces, de modo a exigir uma abordagem ampla que não pode renunciar outras áreas 
do conhecimento para sua devida e apurada compreensão. 

Desta forma, a Definição de crime dada pela Criminologia é muito diferente daquela apresentada pelo 
Direito Penal.  

Para a Criminologia o delito deve preencher de forma cumulativa os seguintes elementos constitutivos:  

a) Repetição do fato criminoso perante à sociedade (fatos isolados não se atribuem o caráter de crime); 

b) Produção de sofrimento efetivo à vítima e à sociedade (caráter aflitivo);  

c) Práticas reiteradas do crime de forma distribuída em todo o território nacional (não se trata de um 
problema meramente local);  

d) Conclusão consensual acerca de sua etiologia (estudo da origem e causa do crime) e das técnicas de 
intervenção para seu enfrentamento eficaz.  

DICA 3 - OBJETOS DA CRIMINOLOGIA - DELINQUENTE  

A definição de delinquente varia conforme a ótica de cada Escola Criminológica.  

Desta forma, sofreu profundas mudanças ao longo do tempo, sendo as principais:   

ESCOLA ESCOLA CLÁSSICA ESCOLA POSITIVISTA 
ESCOLA 

CORRECIONALISTA 
FILOSOFIA MARXISTA 
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Principal definição 

Alguém que 
utilizou seu 
livre-arbítrio 

para praticar o 
mal 

 
 

Ser atávico, fruto 
delinquência 
hereditária 

 
 
 

Alguém 
incapacitado de 
autocontrole, 
inferior aos 

demais cidadãos, 
débil e, portanto, 

merecedor de 
cuidado 

Vítima da sociedade 
e do sistema 

capitalista 
 
 

Lembrete Pecador Animal Coitado Vítima 

Visão atual: O criminoso é um ser normal, trata-se de homem real do nosso tempo, que se 
submete às leis e pode não as cumprir por razões que nem sempre são compreendidas por seus 
pares. (Visão Majoritária) 

O atual conceito leva em consideração algumas contribuições de cada Escola Criminológica, não 
adotando nenhuma de forma absoluta, por concluir que o criminoso é um sujeito que pode (ou 

não) nascer com predisposição a delinquir, porém, ainda assim, é capaz de tomar as próprias decisões. 
Além disso, pode ser influenciado (e não determinado) por fatores sociais decorrentes de desigualdades 
sociais. 

DICA 4 - OBJETOS DA CRIMINOLOGIA - VÍTIMA 

Vítima é a pessoa, física ou jurídica, que sofreu, direta ou indiretamente, os efeitos da ação 
danosa do delinquente.  

Os estudos, características, teorias e conceito de vítima na Criminologia são muito mais amplos que a 
vítima estudada pelo Direito Penal.  

A doutrina tem apresentado os processos de vitimização em 3 (três) dimensões, levando-se em consideração 
os danos que a vítima sofre em face da criminalidade e da repressão estatal, danos estes, que podem ser 
psicológicos, físicos, econômicos dentre outros: 

Vitimização primária:  Dano à vítima decorrente do próprio crime, podendo tal dano ser psicológico, físico 
ou material. É o primeiro efeito que o crime traz a vítima, o prejuízo decorrente da conduta delituosa. 

Vitimização secundária: Consiste no prejuízo decorrente da intervenção estatal, dado seu descaso com a 
vítima. Desse modo, a vítima sofre o descaso do aparelho estatal, logo na fase inicial da persecução penal 
(fase investigativa), sendo tratada com desconfiança. 
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Atrelada a esta vitimização, está o que conhecemos de cifra negra, que consiste em um conjunto 
de crimes que não chegam ao conhecimento do Estado, ou quando chegam, não recebem a 
tutela adequada já no início. 

Vitimização terciária: Consiste no preconceito da sociedade em face da vítima, o próprio grupo social por 
vezes incentiva a vítima a calar-se diante do crime.  

DICA 5 - OBJETOS DA CRIMINOLOGIA - CONTROLE SOCIAL 

Paulo Sumariva define controle social como “o conjunto de instituições, estratégias e sanções 
sociais que pretendem promover a submissão dos indivíduos aos modelos e normas de 
convivência social”. 

A sociedade possui dois sistemas de controle: Controle/Agentes de controle social Informal e 
Controle/Agentes de controle social Formal.  

Informal: Controle exercido por aqueles indivíduos ou grupos responsáveis pela formação da base humana 
fundamental, caráter pessoal do indivíduo (sociedade civil), possuindo finalidade preventiva e educacional. 
Sua importância se dá pelo fato de que tais agentes atuam na vida do indivíduo desde a infância. 

Exemplos: família, escola, igreja, profissão, círculo de amizades, a opinião pública etc. 

Formal: Controle exercido por órgãos, entes e instrumentos constituídos pelo Estado. Trata-se da chamada 
ultima ratio (última razão/trincheira do Estado no controle social), sua intervenção se dá sempre que os 
mecanismos de controle informal falharem na prevenção da criminalidade.  

Exemplos: Polícias, Poder Judiciário, Ministério Público e a Administração Pública, conjunto de 
agentes denominados como Sistema da Justiça ou Justiça Criminal. 

DICA 6 - INSTÂNCIAS DO CONTROLE SOCIAL 

O Controle Social formal é classificado por instâncias: 

Primeira instância: Identifica-se pelo início da persecução penal. Visa elucidar a autoria, materialidade e 
circunstâncias do crime. É caracterizada pela atuação da Polícia Judiciária (Polícia Civil e Federal).  
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A Polícia Civil é polícia judiciária integrante do controle social formal de primeira instância. 

Segunda instância: Caracteriza-se pela atuação do Ministério Público, identifica-se com a oferta da denúncia 
em face do delinquente. 

Terceira instância: É marcada pela tramitação do processo judicial (recebimento da peça acusatória até a 
condenação definitiva), caracteriza-se pela participação do Poder Judiciário. 

DICA 7 - FUNÇÕES DA CRIMINOLOGIA 

Os autores modernos, em larga maioria, dizem que a “função linear da Criminologia é informar 
a sociedade e os poderes públicos sobre o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, 
reunindo um núcleo de conhecimentos seguros que permita compreender cientificamente o 
problema criminal, preveni-lo e intervir com eficácia e de modo positivo no homem criminoso”.  

Desta forma, as funções da criminologia se dividem em: 

Compreensão e prevenção do delito: investiga os motivos crime na busca de se elaborar um diagnóstico de 
suas causas (criminogênese) para, em momento posterior, propor medidas de prevenção das respectivas 
razões. 

 

Ao compreender os crimes, a Criminologia pode concluir que determinados tipos penais já não 
são mais pertinentes, questionando-os e propondo, eventualmente, ao Direito Penal sua 
exclusão do ordenamento jurídico (abolitio criminis).  

Intervenção na pessoa do delinquente: o estudo do criminoso visa diagnosticar os motivos da prática do 
crime, para, em momento posterior, trabalhar com medidas de prevenção (evitar que pessoas semelhantes 
em contextos análogos acabem delinquindo) e de ressocialização (evitar que o condenado volte a praticar 
crimes). 

Valoração dos diferentes modelos de respostas à criminalidade: sendo a criminologia uma ciência 
interdisciplinar, trabalhará com os resultados de outras ciências. Todavia, muitas ciências que fornecem 
informações à criminologia também não são exatas (muitas, inclusive, se valem de deduções, a exemplo de 
diversas teorias sociológicas). Com isso, a criminologia receberá todas as informações de outros ramos do 
saber com um “filtro”, visando selecionar as ideias que podem ser positivas, e afastando as demais de 
pouca ou nenhuma relevância. 
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DICA 8 - MODELOS TEÓRICOS DA CRIMINOLOGIA - ESCOLA 
CLÁSSICA 

Neste período entende-se que a pena deveria ser proporcional ao crime, e não maior, surge a discussão 
sobre o princípio da legalidade e da proporcionalidade das penas, bem como da humanização do direito 
penal. 

Escola pautada na filosofia, na liberdade individual, em ênfase aos ideais iluministas. Tendo como 
principal percursor e fundador Cesare Beccaria, que em sua obra “Dos Delitos e das Penas”, 
enfatizou tanto para a limitação do poder punitivo estatal, quanto para a necessidade de 
proporcionalidade das penas.  

Responsabilidade penal pautada no livre arbítrio e na imputabilidade penal: o homem criminoso, sendo 
livre para escolher entre o bem e o mal, escolhe o último, há a vontade livre e consciente dos indivíduos. 

A pena é uma resposta objetiva, uma retribuição à prática delituosa. 

Outro aspecto importante desta Escola é reconhecer a lei vinda da ordem jurídica e moral. 

DICA 9 - MODELOS TEÓRICOS DA CRIMINOLOGIA - ESCOLA 
POSITIVISTA   

Nesta Escola busca-se a compreensão do homem e o porquê das práticas criminosas, por meio da 
experimentação, valorizando-se uma maior racionalidade.  

Estudos realizados por meio do aparato de outras ciências como a psicologia, psiquiatria, antropologia e 
sociologia. Há uma forte análise dos comportamentos humanos e tentativa de justificar (majoritariamente) 
a conduta delituosa em bases deterministas biológicas. 

Surge a partir da ineficácia das concepções clássicas para a diminuição da criminalidade e se desenvolve a 
partir do predomínio do pensamento positivista no campo da filosofia, da propagação das teorias 
evolucionistas de Darwin e Lamarck e das ideias de John Stuart Mill e Spencer. 

A criminalidade nesta escola é considerada um fenômeno e natural de causa determinada, a 
criminologia deve estudar as causas do delito, por meio de métodos científicos, com a finalidade 
de prever meios de combater o crime. 

Neste período se tem um desenvolvimento acelerado das ciências sociais, da antropologia, da psiquiatria, da 
psicologia, dentre outras. 
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DICA 10 - PENSADORES POSITIVISTAS 

Fase antropológica da Escola Positivista 

Cesare Lombroso (1835-1909): foi o fundador da Escola Positivista Biológica, seu pensamento partia da ideia 
básica da existência de um criminoso nato, cujas anomalias constituiriam um tipo antropológico específico. 
Foi um dos principais nomes da Escola, sua obra “O homem delinquente”, é um marco inicial da cientificidade 
da criminologia. Desenvolvia estudos nas penitenciarias, buscando traçar um perfil das pessoas que 
pudessem vir a incidir na criminalidade. 

Lombroso reconhecia o criminoso nato por meio de uma série de estigmas físicos, sendo eles: 
assimetria no rosto, dentição anormal, orelhas grandes, olhos “defeituosos”, características 
sexuais invertidas, tatuagens, irregularidades nos dedos e nos mamilos, dentre outras. 

Fase sociológica da Escola Positivista 

Enrico Ferri (1856-1929): Criou a expressão “Escola Clássica”. Autor da obra “Sociologia Criminal”, apontava 
os fatores sociais, antropológicos e físicos como as causas do crime. Seu pensamento se caracteriza pela 
forte negativa do livre arbítrio e pela defesa do determinismo social. Aderiu as teses de Lombroso agregando 
a estas fatores sociais, econômicos e políticos, que acreditava serem importantes para o estudo da 
delinquência 

Diferente de Lombroso e de Garófalo, Ferri entendia que, a maioria dos delinquentes eram 
readaptáveis, sendo incorrigíveis apenas os criminosos habituais, admitindo, contudo, a 
possibilidade de eventual correção de uma pequena parcela desse grupo. 

Fase jurídica da Escola Positivista 

Rafael Garófalo (1851- 1934): foi o expoente da terceira fase, com sua obra “Criminologia”. Defendia que o 
crime estava no homem e se revelava como degeneração deste.  

Classificou os criminosos em natos (instintivos); fortuitos (de ocasião); e de defeito moral especial 
(assassinos, violentos, ímprobos e cínicos), adotou a pena de morte aos primeiros. 

DICA 11 - MODELOS TEÓRICOS DA CRIMINOLOGIA - TERZA SCUOLA 
ITALIANA 

Primeira Escola das correntes ecléticas (conciliação dos postulados das Escolas Clássicas e Positivistas). 

Tem como principal expoente Manuel Carnevale, com a publicação do artigo “Una Terza Scuola di Diritto 
Penale”, em 1891. 
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Esta Escola adota o princípio da responsabilidade moral, fazendo a distinção entre imputáveis e 
inimputáveis, e não aceitando que a responsabilidade moral se fundamente no livre arbítrio, 
substituindo-o pelo determinismo psicológico. 

Determinismo psicológico: a pessoa é determinada pelo motivo mais forte, sendo imputável quem tiver 
capacidade de se deixar levar pelos motivos. A quem não tiver tal capacidade, dever· ser aplicada medida 
de segurança e não pena. 

DICA 12 - MODELOS TEÓRICOS DA CRIMINOLOGIA - ESCOLA 
MODERNA ALEMÃ 

Esta é a Escola eclética de maior notoriedade, tem como principal expoente Franz Von Litz, e realiza um 
movimento semelhante ao positivismo crítico da terza scuola italiana. 

Principais características e contribuições: 

o Pena justa é a pena necessária; 
o A pena passa a ter uma função finalística (defesa social), afastando-se a ideia de pena retributiva; 
o Distinção entre imputáveis e inimputáveis. O fundamento da distinção, não é o livre arbítrio, mas a 

normalidade de determinação do indivíduo; 
o Criação do sistema duplo binário: a pena se funda na culpa e a medida de segurança na 

periculosidade do agente (Medida de segurança é o tratamento a que deve ser submetido o autor de 
crime com o fim de curá-lo); 

o Para o imputável (delinquente ocasional), aplicação da pena, para o perigoso, a medida de segurança. 
o O crime é concebido como fenômeno humano-social e fato jurídico. 
o A Escola enfatiza para a necessidade de substituição ou eliminação das penas privativas de liberdade 

de curta duração. 

DICA 13 - MODELOS TEÓRICOS DA CRIMINOLOGIA - ESCOLA 
CORRECIONALISTA 

Esta Escola surgiu na Alemanha por volta de 1839, a partir do pensamento de Carlos Davi Augusto Roeder, 
contudo, na Espanha encontrou seus principais seguidores, destacando-se dentre eles: Giner de los Rios, 
Alfredo Calderón, Pedro Dorado Montero, Concepción Arenal, dentre outros. 

O delinquente, para esta Escola, é um ser anormal, incapaz de uma vida em sociedade, sendo, 
portanto, um perigo para a convivência social, indiferente de tratar-se ou não de alguém 
imputável. 

Principais características e contribuições: 
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o A pena adequada é a privação de liberdade e não deve ter sua duração previamente fixada, uma vez 
que durará o tempo necessário para a readaptação do indivíduo; 

o O arbítrio judicial deve ser ampliado em relação à individualização da pena; 
o A função da pena é preventiva especial e de defesa social; 
o A responsabilidade penal é coletiva, solidária e difusa. 

DICA 14 - MODELOS TEÓRICOS DA CRIMINOLOGIA - ESCOLA 
TÉCNICO-JURÍDICA 

A Escola Penal Técnico Jurídica surgiu na Itália no século XIX, objetivando resolver certos problemas 
encontrados na Escola Positiva. Destacando-se dentre esses problemas, a confusão na utilização dos 
métodos (mistura entre Política Criminal, Criminologia e Direito Penal) e a baixa preocupação com os 
aspectos jurídicos do crime (dado o maior foco antropológico e sociológico da Escola Positivista). 

Principais características e contribuições: 

o O crime é puramente uma relação jurídica de conteúdo individual e social 
o A pena é uma reação e uma consequência à conduta delituosa (tutela jurídica), e tem como função 

a prevenção geral e especial; 
o A medida de segurança preventiva deve ser aplicada aos inimputáveis; 
o Existe a responsabilidade moral decorrente da vontade livre; 
o O método empregado é o técnico-jurídico de pesquisa; 
o Recusa da aplicação da Filosofia no campo do Direito Penal. 

DICA 15 - PREVENÇÃO CRIMINAL 

Prevenção Criminal é o conjunto de ações (públicas e privadas), destinadas a impedir a prática de crimes, 
afetando direta ou indiretamente o delito, seja por meio de políticas sociais (indiretamente), seja por meio 
de políticas criminais (diretamente) responsabilizando o criminoso com sanções penais adequadas.  

No Estado Democrático de Direito, a criminologia e a política criminal possuem como 
fundamento a orientação prevencionista (afastando ao máximo o caráter punitivista). Além 
disso, as atuais políticas públicas preventivas de Segurança Pública devem priorizar a prevenção 
de crimes de forma integralizada com todos os entes federativos (art. 144 da CF).  

Nesse sentido, nos interessa para fins de concurso o estudo da chamada dimensão clássica dos sistemas 
preventivos da criminalidade. Será importante perceber que essa classificação utiliza diversos critérios, tais 
como:  

o Grau de relevância etiológica de programas de prevenção ao delito;  
o Destinatários dos programas preventivos (quem são os protagonistas);  
o Instrumentos e mecanismos utilizados na prevenção da criminalidade; 
o Qual o âmbito e finalidades almejadas. 
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É a partir disto que podemos classificar os sistemas de prevenção em Prevenção Primária, Secundária e 
Terciária, cuja compatibilidade os tornam complementares entre si. 

DICA 16 - SISTEMAS DE PREVENÇÃO - PREVENÇÃO PRIMÁRIA  

É importante destacar que fatores externos ao criminoso podem influenciar ou criar o ambiente propício 
para a criminalidade. Não como fatores decisivos, mas é inegável a influência de tais fatores.  

Em um Estado Democrático de Direito existem direitos e garantias fundamentais de todo cidadão 
(que, na prática, uma apenas parcela minoritária recebe do Estado de maneira efetiva) tais como 
o direito à vida, educação, ao lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, etc. É justamente por 
esse motivo que a prevenção primária incide sobre as causas do delito, pois a sua finalidade é a 
concretização de direitos fundamentais de todos.  

A ideia é que quanto menor for a desigualdade social, mais eficiente será a prevenção da criminalidade.  

Com isso, podemos destacar como principais características da Prevenção Primária:  

o Possui como destinatário toda a população: demandando investimentos de alto custo e exigindo 
paciência para a percepção dos resultados positivos;  

o São responsáveis pela concretização os administradores públicos: são os responsáveis incumbidos 
à concretização da Prevenção Primária, devendo incidir sobre as raízes do problema;  

o Visa garantir a concretização de direitos fundamentais como forma de diminuir a desigualdade 
social;  

o Exige o protagonismo do Estado, com exceção do Sistema Criminal de Justiça;  
o Trata-se de instrumento preventivo de médio a longo prazo. 

Exemplos: ensino público de qualidade e garantia de vagas no mercado do trabalho. 

É considerado por muitos como a prevenção genuína, por excelência, já que se propõe em atuar sobre as 
causas do delito.  

DICA 17 - SISTEMAS DE PREVENÇÃO - PREVENÇÃO SECUNDÁRIA 

É a forma de prevenção mais presente nas ações estatais, especialmente pelas forças de segurança pública.  

Caracteriza-se pela incidência na iminência do crime ou em momento logo posterior, conduzindo 
a atenção e forças para o momento e local em que o crime é praticado.  
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Importante destacar que o foco da Prevenção Secundária recai sobre setores sociais que 
mais podem sofrer com a criminalidade, e não sobre o criminoso propriamente dito, 
relacionando-se com ações policiais, programas de apoio e controle das comunicações, 
dentre outros instrumentos seletivos de curso a médio prazo.  

Vale destacar as principais características da Prevenção Secundária:  

o Possui como foco regiões e grupos sociais considerados vulneráveis e com maior probabilidade para 
a criminalidade;  

o Se traduz em prevenção e combate à criminalidade: a mera presença de uma viatura policial poderá 
ter a força de inibir a prática de crimes e, em se tratando da prática de crimes, as forças policiais 
poderão combate-los evitando um mal maior - a partir desta noção, se conclui que o aumento do 
efetivo policial, reaparelhamento das polícias, políticas públicas dirigidas a grupos de risco ou 
vulneráveis (alcoólatras, usuários de drogas, vítimas de violência doméstica e familiar, dentre 
outros), são exemplos de fortalecimento de políticas de Prevenção Secundária;  

o Visa prevenir a prática de crimes em sua iminência ou diante de sua prática;  
o Exige protagonismo do Estado, especialmente com enfoque nas forças de segurança pública e 

Sistema de Justiça Criminal;  
o Trata-se de instrumento de curto a médio prazo. 

Exemplos: circulação de viaturas policiais em bairros considerados perigosos; utilização de meios 
de comunicação (rádios, TV, etc.), para informar a população sobre regiões e horários com forte 
incidência de crimes violentos. 

DICA 18 - SISTEMAS DE PREVENÇÃO - PREVENÇÃO TERCIÁRIA 

A Prevenção Terciária é operacionalizada na fase de Execução da Pena sobre o condenado, caracterizando-
se pelos atributos punitivo e ressocializador, cuja finalidade é evitar a prática de novos crimes (busca evitar 
a reincidência).  

Assim como a Prevenção Secundária, esta modalidade trabalha diretamente com mecanismos do Direito 
Penal e da Política Criminal. Já parte do fracasso do Estado quando da prevenção, pois pressupõe que 
alguém já tenha praticado crime e que seja condenado definitivamente.  

A partir daí, conforme destacado, tratar-se-á de mera prevenção de reincidências, se revelando, na prática, 
extremamente ineficiente. 

Cuidado! A aplicação da Prevenção Terciária não se resume ao cumprimento da pena 
privativa de liberdade, incidindo sobre toda a fase de execução da pena. Com isso, a 
Prevenção Terciária se dá diante da aplicação de qualquer mecanismo estatal a título de pena 
ou de medida ressocializadora, que visa direta ou indiretamente conduzir o condenado 
futuramente ao convívio social, ou seja, aplicação de pena privativa de liberdade ou penas 
restritivas de direito (penas alternativas). 
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Exemplos: condenado que cumpre pena privativa de liberdade (reclusão); condenado que 
cumpre o pagamento de prestação de serviços comunitários e pagamento de cestas básicas 
como pena alternativa, dentre outras. 

DICA 19 - MODELOS DE REAÇÃO AO DELITO - MODELO CLÁSSICO 

Fruto da Escola Clássica, o Modelo Clássico (retributivo ou dissuasório), possui como base a punição do 
delinquente que, por sua vez, deve ser intimidatória e proporcional ao dano causado. Paga-se o mal causado 
pelo criminoso com o mal da punição estatal (retribuição).  

A ideia é que com a retribuição, a pena passaria a ostentar caráter dissuasório, de modo a intimidar 
psicologicamente os demais membros da sociedade a fim de que não delinquam pelo medo pelo castigo.  

São protagonistas desse modelo: o Estado e o delinquente (a sociedade e a vítima são alocadas em posições 
secundárias, e por vezes esquecidas).  

O Modelo Retributivo não se preocupa com a ressocialização do delinquente ou mesmo com a possibilidade 
de reparação dos danos suportados pela vítima, limitando-se ao caráter punitivo. 

Apesar de aparentemente severo, as sanções penais neste modelo são aplicadas somente aos 
imputáveis e semi-imputáveis, uma vez que os inimputáveis são submetidos a tratamento 
psiquiátrico. 

Para este modelo, segue-se a seguinte caracterização: 

Em relação aos semi-imputáveis cabe observar a depender do grau de capacidade, o julgador 
poderá substituir a pena privativa de liberdade por medida de segurança. Além disso, importante 
destacar que na Criminologia os semi-imputáveis são também chamados de criminosos 
fronteiriços, justamente por possuírem capacidade de entendimento e autodeterminação na 
fronteira entre a lucidez e a insanidade.  

Imputáveis: Sujeitos providos de capacidade de entendimento e autodeterminação.

Semi-imputáveis: Sujeitos providos de parte da capacidade de entendimento e 
autodeterminação.

Inimputáveis: Sujeitos completamente desprovidos de qualquer capacidade de entendimento e 
autodeterminação.
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DICA 20 - MODELOS DE REAÇÃO AO DELITO - MODELO 
RESSOCIALIZADOR 

Este modelo segue em caminho diametralmente oposto ao anterior, apresentando a pena como algo de 
caráter utilitário, visa a reinserção social do condenado (prevenção especial positiva), afastando o caráter 
retributivo-castigador da pena.  

Justamente por intervir na pessoa do delinquente positivamente, é considerado pela doutrina 
como o modelo humanista de reação ao delito.  

Segundo este modelo, a participação da sociedade no processo de ressocialização é fundamental, 
especialmente visando afastar estigmas e preconceitos (que, para alguns, é fator criminógeno). 

DICA 21 - MODELOS DE REAÇÃO AO DELITO - MODELO 
RESTAURADOR 

Este modelo recebe ainda diversas outras nomenclaturas, como Modelo Integrador, Consensual de Justiça 
Penal, Justiça Negociada, Justiça Restaurativa. 

Para a correta compreensão da Justiça Restaurativa (muito cobrada em concursos públicos, especialmente 
por se tratar de atual tendência de política-criminal), é necessário estabelecer suas premissas básicas:  

o Apresenta novos protagonistas do conflito criminal: Vítima e Delinquente (“Dupla Penal”). Acredita-
se que como a solução virá das partes legítimas, as chances de pacificação social seriam elevadas;  

o Visa restabelecer o status quo ante do conflito criminal por meio de acordo, assistência à vítima e 
reparação do dano: parte da ideia de que, ao submeter os “protagonistas” a um acordo capaz de 
reparar os impactos da conduta criminosa sobre a vítima, ambas as partes conseguiriam retornar 
simbolicamente a momento anterior ao crime (momento em que o delinquente ainda não praticada 
o delito e a vítima ainda não fora atingida). Logo, se alcançaria o restabelecimento da ordem e da paz 
social;  

o A reparação do dano gera a sua restauração.  

Segundo este modelo, o Estado “abriria mão de seu protagonismo” no conflito criminal, 
passando a atuar como mero coadjuvante (conciliador) intermediando acordos entre àqueles 
que seriam os legítimos protagonistas (vítima e criminoso). Para a configuração efetiva da 
chamada Justiça Criminal Negociada, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:  

a) Reparação do dano à vítima (compensação ou assistência);  
b) Assunção da culpa pelo delinquente (de forma confidencial e voluntária);  
c) Presença de um facilitador (mediador judicial). 

Importante! a doutrina diverge em relação ao alcance da Justiça Restaurativa diante da natureza e gravidade 
do crime e da primariedade do delinquente:  
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1ª Corrente: Defende a ampla possibilidade de conciliação e mediação do conflito criminal, mesmo para os 
crimes mais graves e para o delinquente multirreincidente (posicionamento minoritário).  

2ª Corrente: Restringe o alcance da incidência da Justiça Restaurativa aos autores primários e a infrações 
penais de menor gravidade, afastando sua aplicação em relação a delitos mais graves como homicídio, 
latrocínio, etc. (posicionamento majoritário). 

Para a autointitulada “criminologia moderna”, a tendência da atual política-criminal brasileira é a 
substituição de pendas privativas de liberdade por penas alternativas, movimento este denominado de 
descarcerização. 

DICA 22 - TEORIAS LEGITIMADORAS DA PENA 

Teorias Absolutas ou Retributivas 

Parte do pressuposto de que, uma vez que o sujeito utilizou o livre-arbítrio para praticar o mal, deverá 
receber também o mal como resposta estatal. A pena passa a se justificar como quia peccatum est (“pune-
se porque pecou”).  

São compostas/divididas em três teorias/vertentes, a saber: a) Teoria da Retribuição Divina (Stahl e Bekker); 
b) Teoria da Retribuição Moral (Kant); c) Teoria da Retribuição Jurídica (Hegel e Pessina). 

Teorias Relativas, Preventivas ou Utilitaristas 

Abandonam a punição do delinquente, ostentando finalidade puramente preventiva, por questões de 
utilidade social.  

A Prevenção subdivide-se em:  

Prevenção Geral: prevenção que é destinada a todos os membros da sociedade. A finalidade é que, a partir 
da aplicação da pena sobre o criminoso, sejam apresentados dois recados aos demais cidadãos: i) não 
pratiquem crimes; e, ii) o Estado está trabalhando pela manutenção da ordem. 

Prevenção Especial: a prevenção que é destinada à pessoa do delinquente condenado em definitivo. 
Mesmo servindo a pena como instrumento de defesa social para esta corrente de pensamento, a sanção 
penal também deverá ostentar caráter pedagógico sobre o condenado buscando evitar futuros novos 
delitos. 

Teoria Mista / Eclética / Unificadora / Unitária 

Trata-se da unificação das duas teorias anteriormente estudadas. Busca, a um só tempo, que a pena seja 
capaz de retribuir ao condenado o mal por ele praticado (retribuição), sem prejuízo de desestimular a 
prática de novos ilícitos penais (prevenção). 

É a teoria adotada pelo Código Penal Brasileiro (art. 59 do CP). 
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DICA 23 - PROCESSOS DE CRIMINALIZAÇÃO 

Criminalização Primária 

Trata-se da criação de uma norma penal incriminadora, representada pelo processo legislativo até a sanção 
presidencial em rotular como crimes certas condutas.  

Agentes de Criminalização Primária: Poder Legislativo (Congresso Nacional) e Poder Executivo da 
União (Presidente da República). 

Criminalização Secundária 

Trata-se da aplicação prática do Direito Penal Objetivo (concretização do processo de criminalização 
primária), por meio do exercício do poder punitivo estatal. 

Agentes de criminalização secundária: Delegados de polícia, Promotores de Justiça, Advogados, 
Juízes, Agentes Penitenciários, etc. 

DICA 24 - TEORIAS SOCIOLÓGICAS EXPLICATIVAS DA 
CRIMINALIDADE - TEORIAS DO CONFLITO 

As teorias do conflito (de esquerda, ligadas à movimentos revolucionários) recebem forte influência da 
filosofia marxista, tendo como característica o entendimento de que a convivência harmônica em 
sociedade decorre de imposição, por meio da força e da coerção, havendo uma relação entre dominantes 
e dominados (adaptação da ideia de luta de classes cunhada por Karl Marx).  

Para os adeptos das teorias do conflito, não existiria voluntariedade por parte do indivíduo ao buscar a 
pacificação social. A pacificação seria fruto de imposição.  

Há, todavia, algumas teorias do conflito (em especial, as teorias mais recentes) que afastam a ideia de luta 
de classes, argumentando que a violação da ordem derivaria mais do comportamento dos indivíduos, bandos 
ou grupos do que propriamente de um substrato político-ideológico. 

Postulados das teorias do conflito:  

o Toda a sociedade está sujeita a mudanças contínuas, sendo que cada indivíduo poderá cooperar para 
a sua dissolução; 

o Algumas teorias do conflito chegam a enxergar o criminoso como uma espécie de “agente 
revolucionário ou de transformação social” (considerados por alguns como sendo os sucessores dos 
“proletariados” de Marx). 
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São exemplos de teoria do conflito: Labelling approach (Etiquetamento, Rotulação, 
Interacionismo simbólico ou da Reação Social) e Teoria Crítica (Radical, Marxista, Nova 
Criminologia) 

DICA 25 - TEORIAS SOCIOLÓGICAS EXPLICATIVAS DA 
CRIMINALIDADE - TEORIAS DO CONSENSO  

Para as teorias do consenso, os objetivos da sociedade só podem ser atingidos quando há concordância 
(consenso) por todos sobre as regras de convivência. Estão ligadas a movimentos de direita e ao 
conservadorismo.  

Os sistemas sociais dependeriam da voluntariedade tanto dos cidadãos, quanto das instituições, 
ao dividirem valores semelhantes.  

As teorias do consenso trabalham com maior enfoque sobre o criminoso, aceitando, que, eventualmente, 
fatores externos possam influenciar na prática de crimes (a exemplo de ambientes hostis, sociedades 
corrompidas). 

Postulados das teorias do consenso:  

A sociedade é composta dos seguintes elementos:  

o Perenes: há valores que são eternos, valores que servem para alicerçar a sociedade 
independentemente do momento;  

o Integrados: os membros da sociedade devem estar em harmonia constante para o bom 
funcionamento;  

o Funcionais: cada cidadão (ou instituição) é responsável por exercer alguma função que seja útil em 
prol da coletividade;  

o Estáveis: noção de que mudanças devem acontecer de forma natural e sem pressa (rechaçando a 
ideia de revoluções imediatistas). 

São exemplos de teoria do consenso: Escola de Chicago; Teoria da Associação Diferencial; Teoria 
da Anomia; Teoria da Desorganização Social, Teoria da Neutralização e Teoria da Subcultura 
Delinquente. 
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