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HORA DA VERDADE - MPGO 

DIREITO PENAL – PROF. FLÁVIO MILHOMEM 

Fala, Moçada! Aqui é o Professor Flávio Milhomem, Professor de Direito Penal e Promotor de Justiça do 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT. 

Quero tratar com vocês de temas relevantes para sua prova de Direito Penal, de acordo com a legislação 
atualizada e a mais recente interpretação jurisprudencial; então, vamos a eles. 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E PENA DE MULTA 

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável pela uniformização de entendimentos 
entre as turmas criminais do STJ, levando-se em consideração a natureza penal da multa, firmou o seguinte 
entendimento: 

A exigência de representação da vítima no crime de estelionato não retroage aos processos cuja 
denúncia já foi oferecida.(HC 610.201-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, por maioria, 
julgado em 24/03/2021, DJe 08/04/2021). 

Todavia, tal entendimento sofreu, recentemente, importante modulação para restringir a interpretação 
àqueles condenados que apresentem condições materiais para o adimplemento da multa fixada em 
sentença condenatória penal. Entendeu-se que, no tocante aos hipossuficientes financeiros, que constituem 
a quase totalidade da massa carcerária, impedir a extinção da punibilidade, em caso de cumprimento da 
pena privativa de liberdade e inadimplemento da pena de multa, corresponderia a uma dupla punição, bem 
como à marginalização da pobreza. Neste sentido, o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

"Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o 
inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-
lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.” 

Essa foi a tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 25 de novembro de 2021, 
sob a sistemática dos recursos repetitivos, ao revisar o entendimento firmado anteriormente pelo colegiado 
no Tema 931. 

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER 

A Lei nº 14.188/21 introduziu, no ordenamento jurídico-penal brasileiro, o crime de violência psicológica 
contra a mulher, que passou a ser previsto no Código Penal com a seguinte redação: 
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Art. 147-B.  Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno 
desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e 
decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, 
chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause 
prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação: (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021) 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais 
grave. (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021) 

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) visa a proteção integral da mulher, e o respeito à sua dignidade, por 
meio da tutela jurídica de sua integridade física, material, psicológica, moral e sexual. 

Ocorre que, ao contrário das demais, a integridade psicológica da mulher carecia da proteção jurídico penal, 
o que foi alcançado com a edição da Lei nº 14.188/21. Cuida-se de crime de conteúdo múltiplo ou variado, 
no qual a prática de qualquer das condutas proibidas importará na responsabilidade penal do agente; de 
resultado, cuja materialidade deve ser comprovada por laudo psiquiátrico, atestando o dano psicológico; 
bem como, de subsidiariedade expressa, somente se aplicando na hipótese de ser impossível a 
responsabilização por crime mais gravoso. 

Surge a dúvida, no entanto, se todo crime de violência psicológica contra a mulher vai atrair a aplicação da 
Lei Maria da Penha. A resposta é encontrada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

"A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que para que a 
competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime 
seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do 
acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição 
de mulher. Precedentes" (AgRg no AREsp 1020280/DF, relator ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, 
DJe 31/8/2018). 

Espero que o estudo dos temas tenha sido interessante, lhe ajude no aprendizado; e seja proveitoso na 
prova. 

Quaisquer sugestões são bem-vindas e, apesar de elaborado com muito rigor, todo material pode ser 
aperfeiçoado a partir de contribuições. O contato pode ser feito pelo fórum, por e-mail ou pelo Instagram. 

Até a próxima! 

Forte abraço e meus desejos de sempre de sucesso! 

Flávio Milhomem 

prof.flaviomilhomem@gmail.com 

@Prof.flaviomilhomem 
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DIREITO CONSTITUCIONAL – PROF. NELMA FONTANA 

Um dos temas mais atuais do Direito Constitucional que tem impactado o Direito Processual Penal e os 
julgamentos perante o Tribunal do Júri é a tese de legítima defesa da honra. 

O Supremo Tribunal Federal, em março de 2021, referendou medida cautelar concedida na ADPF 779, para 
dar interpretação conforme à Constituição aos artigos 23, inciso II, e 25, caput e parágrafo único, do Código 
Penal e art. 65 do Código de Processo Penal, de modo a desassociar a tese da legítima defesa da honra da 
incidência de causa de excludente de ilicitude. 

Segundo a Corte Constitucional a legítima defesa da honra é argumento dissonante da dignidade da pessoa 
humana (art. 1º, III, da CF), da proteção à vida e da igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF), de forma 
que a defesa, a acusação, a autoridade policial e o juízo não poderão utilizá-la, ainda que indiretamente, 
sob pena de nulidade do ato e do julgamento.  

Observe: 

“(...) 1. “Legítima defesa da honra” não é, tecnicamente, legítima defesa. A traição se encontra 
inserida no contexto das relações amorosas. Seu desvalor reside no âmbito ético e moral, não 
havendo direito subjetivo de contra ela agir com violência. Quem pratica feminicídio ou usa de 
violência com a justificativa de reprimir um adultério não está a se defender, mas a atacar uma 
mulher de forma desproporcional, covarde e criminosa. O adultério não configura uma agressão 
injusta apta a excluir a antijuridicidade de um fato típico, pelo que qualquer ato violento 
perpetrado nesse contexto deve estar sujeito à repressão do direito penal.  

2. A “legítima defesa da honra” é recurso argumentativo/retórico odioso, desumano e cruel 
utilizado pelas defesas de acusados de feminicídio ou agressões contra a mulher para imputar às 
vítimas a causa de suas próprias mortes ou lesões. Constitui-se em ranço, na retórica de alguns 
operadores do direito, de institucionalização da desigualdade entre homens e mulheres e de 
tolerância e naturalização da violência doméstica, as quais não têm guarida na Constituição de 
1988.  

3. Tese violadora da dignidade da pessoa humana, dos direitos à vida e à igualdade entre homens 
e mulheres (art. 1º, inciso III , e art. 5º, caput e inciso I, da CF/88), pilares da ordem constitucional 
brasileira. A ofensa a esses direitos concretiza-se, sobretudo, no estímulo à perpetuação da 
violência contra a mulher e do feminicídio. O acolhimento da tese tem a potencialidade de 
estimular práticas violentas contra as mulheres ao exonerar seus perpetradores da devida 
sanção.  

4. A “legítima defesa da honra” não pode ser invocada como argumento inerente à plenitude de 
defesa própria do tribunal do júri, a qual não pode constituir instrumento de salvaguarda de 
práticas ilícitas. Assim, devem prevalecer a dignidade da pessoa humana, a vedação a todas as 
formas de discriminação, o direito à igualdade e o direito à vida, tendo em vista os riscos elevados 
e sistêmicos decorrentes da naturalização, da tolerância e do incentivo à cultura da violência 
doméstica e do feminicídio.  
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5. Na hipótese de a defesa lançar mão, direta ou indiretamente, da tese da “legítima defesa da 
honra” (ou de qualquer argumento que a ela induza), seja na fase pré-processual, na fase 
processual ou no julgamento perante o tribunal do júri, caracterizada estará a nulidade da prova, 
do ato processual ou, caso não obstada pelo presidente do júri, dos debates por ocasião da 
sessão do júri, facultando-se ao titular da acusação recorrer de apelação na forma do art. 593, 
III, a, do Código de Processo Penal.  

DIREITO CIVIL – PROF. GUSTAVO ARRUDA 

Uma aposta sempre certeira para concursos do Ministério Público são as questões envolvendo o direito 
pessoal e patrimonial de família. 

CASAMENTO 

O casamento é civil e gratuita sua celebração (art. 226, §1, Constituição Federal; art. 1.512, do Código Civil). 
A gratuidade da celebração, portanto, é objeto de uma gratuidade ampla, geral e irrestrita. 

Já habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão isentos de custas extrajudiciais 
exclusivamente para os hipossuficientes (art. 1.512, §único, do Código Civil). Aqui, a gratuidade é 
condicionada a uma situação de insuficiência de recursos. 

Impedimentos matrimoniais 

Impedimentos matrimoniais são situações em que o casamento é vedado. Nestes casos, se o casamento for 
celebrado ele será considerado nulo. Por isso, os impedimentos podem ser opostos até o momento da 
celebração do casamento, por qualquer pessoa capaz (art. 1.522), inclusive pelo juiz de casamentos e pelo 
oficial de registro. 

Causas suspensivas 

Já as causas suspensivas do casamento não são hipóteses que geram vício de invalidade. São casos que 
determinam uma dilação na habilitação (sobretudo para evitar problemas na presunção de paternidade), a 
imposição do regime da separação obrigatória de bens (com a finalidade de evitar confusão patrimonial, art. 
1.641, I), e a hipoteca dos imóveis do pai ou mãe aos filhos (art. 1.489, II). 

Habilitação 

Habilitação é um procedimento administrativo, indispensável, que tramita perante o oficial de RCPN. É 
realizado antes da celebração e registro do casamento, sendo destinado substancialmente à prévia apuração 
do preenchimento dos requisitos exigidos para o casamento por parte dos contraentes, viabilizando também 
a oposição de causas suspensivas e impeditivas. 
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Regime de bens no casamento 

Não existe hipótese de casamento sem regime de bens. Denominam-se regime de bens as regras e princípios 
que disciplinam as relações econômico-patrimoniais do casamento. Seu principal atributo é a essencialidade. 
Se não há escolha, o legislador impõe o regime da comunhão parcial (art. 1.640). 

Regime da comunhão parcial 

Trata-se de regime de bens em que o casal desfruta de um patrimônio comum restrito aos aquestos, sem 
prejuízo da manutenção de patrimônios próprios e individuais (aprestos). Neste regime, haverá 
comunicabilidade parcial dos bens adquiridos ao longo da sociedade conjugal. Comunicabilidade é uma 
forma de aquisição patrimonial entre cônjuges. 

Regime da comunhão universal 

Trata-se de regime em que o casal desfrutará de um amplo patrimônio comum decorrente da 
comunicabilidade universal dos bens adquiridos a qualquer título ao longo da sociedade conjugal. A 
característica principal deste regime é a comunicabilidade de todos os bens levados para o casamento ou 
adquiridos a qualquer título ao longo do casamento. 

Regime da separação convencional 

Trata-se de um regime em que há apenas dois patrimônios, completamente separados, cada um deles 
composto por tudo aquilo que for de titularidade de cada um dos cônjuges. Por isso, também é conhecido 
como regime separação total ou absoluta de bens. 

Regime da separação obrigatória 

O regime da separação obrigatória decorre de imposição legal, afastando a possibilidade de pacto, por 
caracterizar exceção ao princípio da liberdade de opção. Por isso, também é conhecido como regime da 
separação necessária ou legal de bens. 

Aplica-se o regime da separação obrigatória nas seguintes hipóteses (art. 1.641): (a) no casamento contraído 
com inobservância a causas suspensivas; (b) no casamento de pessoa com mais de 70 anos; (c) no casamento 
celebrado com suprimento judicial. 

No regime da separação obrigatória, apesar do que o nome sugere, prevalece o entendimento de que 
comunicam-se os aquestos: 

Súmula 377 STF: “No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na 
constância do casamento.” 

A súmula não menciona, mas a jurisprudência majoritária sustenta que, para ocorrência da comunicação, é 
preciso o esforço comum, ainda que presumido. 
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Regime da participação final nos aquestos 

Trata-se de regime em que, na constância do casamento, os cônjuges vivem como no regime da separação, 
sobrevindo comunhão nos aquestos com a morte (art. 1.672). 

Invalidade do casamento 

Considera-se nulo o casamento celebrado com infração a impedimento, ou seja, o casamento: (a) entre 
ascendentes e descendentes, adotante e adotado, afins em linha reta, irmãos e colaterais até o terceiro grau; 
(b) celebrado em bigamia; e (c) do cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de 
homicídio de seu consorte (art. 1.521). 

Em caso de nulidade, o pedido pode ser deduzido em ação própria, por qualquer interessado, ou pelo 
Ministério Público (art. 1.549). 

Considera-se anulável o casamento (art. 1.550): (a) de quem não completou a idade mínima para casar, ou 
seja, do menor de 16 anos, que ainda não atingiu a idade núbil; (b) do menor de 18, que celebrou o 
casamento sem autorização  dos pais ou responsáveis; (c) por vício da vontade, por erro essencial sobre a 
pessoa do cônjuge ou por coação; (d) do incapaz, que não possa consentir de modo inequívoco; (e)  realizado 
pelo mandatário, sem que se saiba da revogação do mandato, e não sobrevindo coabitação entre os 
cônjuges; (f) por incompetência da autoridade celebrante. 

União estável  

A união estável é a convivência pública, contínua e duradoura entre duas pessoas, estabelecida com o intuito 
de constituir família (art. 1.723). 

Nasceu com a Constituição Federal e tem sua origem remota no concubinato. Antigamente, falava-se em 
concubinato puro e impuro. O primeiro, era entre pessoas desimpedidas para o casamento. O segundo, 
impuro, por outro lado, ocorria entre pessoas impedidas de casar.  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PROF. ROGÉRIO CUNHA 

#1 TUTELA PROVISÓRIA 

Conceito: São espécies de tutelas jurisdicionais diferenciadas, emitidas em juízo de cognição sumária 
(rarefeita) e não exauriente e caráter provisório, que podem satisfazer antecipadamente ou assegurar e 
proteger uma ou mais pretensões formuladas, podendo ser deferida em situações de urgência ou de 
evidência 

Características: 
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Diferença entre tutela estabilizada e julgamento parcial de mérito 

 

É possível a concessão de tutela provisória no corpo da sentença. 

Neste caso, por força do princípio da singularidade, a parte prejudicada terá de interpor apelação, não agravo 
de instrumento.  

Porém, essa apelação não será dotada de efeito suspensivo, conforme art. 1.012, V, do CPC, e o réu terá de 
requerer ao Tribunal ou ao relator a concessão desse efeito, na forma do art. 1.012, § 3º. 

Tutela provisória estabilização 

Características

Sumariedade da 
cognição

Provisoriedade 
(precariedade)

art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na
pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser
revogada ou modificada”.

Conservação da 
eficácia

Art. 296. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em
contrário, a tutela provisória conservará a eficácia
durante o período de suspensão do processo.

Mutabilidade 
Art. 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou
revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu
convencimento de modo claro e preciso.

Fungibilidade 
Art. 305. Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a
que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz
observará o disposto no art. 303 .

Tutela

Antecipada

Cognição sumária

Provisória
Estabilidade (nos 
casos do art. 304)

Julgamento 
parcial de mérito 

(Art. 356)

Cognição 
exauriente

Definitiva 
Coisa julgada 

formal e material

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art303
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Pela técnica da estabilização da tutela  antecipada o sistema permite que a tutela provisória deferida 
conserve sua eficácia independentemente de confirmação por decisão posterior de mérito, a ser proferida 
em cognição exauriente. Nesses casos, o pedido principal só será formulado se as partes tiverem interesse 
na obtenção de decisão definitiva sobre o direito controvertido e, até lá, os efeitos da tutela provisória 
permanecem estáveis, i.e., operando plenos efeitos como se decisão definitiva de mérito fosse (artigo 304, 
§ 3.º, CPC/2015). Fernando Gajardoni 

A não utilização da via própria – agravo de instrumento – para a impugnação da decisão mediante a qual 
deferida a antecipação da tutela em caráter antecedente, tornará, indubitavelmente, preclusa a 
possibilidade de revisão, excetuando a hipótese da ação autônoma. (STJ, Informativo de Jurisprudência nº 
658, 08 nov. 2019) 

Procedimento tutela antecipada antecedente 

 

#2 COMPETÊNCIA 

O critério principal para a submissão de uma matéria à jurisdição nacional é de ordem prático, e está ligado 
diretamente à efetividade já que o Estado somente deve exercer nos limites de sua autoridade para impor a 
decisão. 

Competência exclusiva 

Art. 23.  Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra: 



 

 

 

 

 

10 
41 

I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil; 

II - em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao 
inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de 
nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional; 

III - em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens 
situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora 
do território nacional. 

Em tais situações se diz que a jurisdição nacional exclui qualquer outra, ou seja, eventual decisão proferida 
por tribunal estrangeiro não produz qualquer efeito perante a jurisdição nacional, que tem ampla liberdade 
para decidir conforme os critérios legais nacionais.  

Contudo, no julgamento do SEC 4512 o Supremo Tribunal Federal entendeu por manter a sentença 
estrangeira, mesmo em caso de competência exclusiva, quando o tribunal estrangeiro tenha aplicado o 
direito brasileiro para solucionar a lide. 

Competência cumulativa ou concorrente 

Art. 21.  Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que: 

I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil; 

II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação; 

III - o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. 

Parágrafo único.  Para o fim do disposto no inciso I, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa 
jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal. 

Art. 22.  Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações: 

I - de alimentos, quando: 

a) o credor tiver domicílio ou residência no Brasil; 

b) o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de 
renda ou obtenção de benefícios econômicos; 

II - decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no 
Brasil; 

III - em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional. 

Na competência concorrente não há exclusão da competência de outros países, cabendo ao interessado 
optar por propor a ação no Brasil ou em país igualmente competente, poderá inclusive propor a demanda  
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em ambos  já que na forma do art. 24 do CPC:  “a ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz 
litispendência e não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são 
conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no 
Brasil.” 

O CPC encerra também divergência jurisprudencial acerca da possibilidade de homologação de sentença 
estrangeira quando pendente a causa de julgamento perante a justiça brasileira, ao dispor que: 

“a pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial 
estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil” (CPC, art. 24, § único). 

Foro de eleição e competência internacional: 

Em relação ao foro de eleição (CPC, art. 25) pela jurisdição internacional, este somente é admissível nas 
hipóteses de competência concorrente, já que em sendo competência exclusiva da justiça brasileira, não 
produzirá qualquer efeito a eleição das partes 

Competência de foro: Foros especiais 

Art. 53. É competente o foro: 

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

a) de domicílio do guardião de filho incapaz; 

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

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

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

II - de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos; 

Competência de foro e perpetuatio jurisdiciones 

(...) AÇÃO DE ALIMENTOS, DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO. 
COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PRINCÍPIO. 
MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. (...) 2. É possível a modificação da 
competência no caso de alteração de domicílio do alimentando no curso da ação de alimentos, 
mormente em se tratando de filho menor e não constatada má-fé da detentora da guarda. (...)  
(AgInt no AREsp 1551305/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado 
em 01/06/2020, DJe 05/06/2020) 
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#3 JUSTIÇA GRATUITA 

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade 
da justiça, na forma da lei. 

§ 1º A gratuidade da justiça compreende: 

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da 
execução; 

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, 
averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à 
continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. 

2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas 
processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. 

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que 
deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. 

§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas 
processuais que lhe sejam impostas. 

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 
consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no 
curso do procedimento. 

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais 
que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. 

#4 INTERVENÇÃO DE TERCEIROS 

Denunciação à lide 

Conceito: Segundo Athos Gusmão Carneiro é “uma ação regressiva, in simultaneus pro cessus, proponível 
tanto pelo autor como pelo réu, sendo citada como denunciada aquela pessoa contra quem o denunciante 
terá uma pretensão indenizatória, pretensão de reembolso, caso ele, denunciante, vier a sucumbir na ação 
principal” 

Hipóteses de admissibilidade:  
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ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que 
possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; 

àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem 
for vencido no processo. 

Teorias do direito de regresso: 

Restritiva 

Ampliativa 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE (CPC, ART. 70, III) À SOCIEDADE 
DE ADVOGADOS QUE PATROCINOU ANTERIOR EXECUÇÃO ENTRE AS PARTES. AÇÃO DE 
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. 
DESCABIMENTO. FUNDAMENTO NOVO ESTRANHO À LIDE PRINCIPAL. RECURSO DESPROVIDO. 

1 - Nos termos do art. 70, III, do CPC, para que se defira a denunciação da lide, é necessário que 
o litisdenunciado esteja obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar a parte vencida, em ação 
regressiva, sendo vedado, ademais, introduzir-se fundamento novo no feito, estranho à lide 
principal. Precedentes. 

2 - In casu, para admitir-se a denunciação da lide seria imperiosa a análise de fato novo, diverso 
daquele que deu ensejo à ação principal de reparação por danos morais, qual seja a 
demonstração, por parte da instituição financeira denunciante, de que a sociedade de advogados 
denunciada agira com falha no patrocínio de ação de execução, o que demandaria incursão em 
seara diversa da relativa à reparação por indevida negativação. 

3 - A recorrente não fica impedida de ajuizar demanda regressiva autônoma em face da 
indevidamente denunciada para o exercício da pretensão de ressarcimento dos danos morais 
devidos à autora da ação principal, em caso de procedência desta ação. 

4 - Recurso especial desprovido. 

(REsp 701.868/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 
19/02/2014) 

Facultatividade: o atual CPC suprimiu a obrigatoriedade da denunciação da lide. A redação do caput do art. 
125 assevera que é “admissível” 

Denunciação sucessiva e per saltum: O CPC/2015 (art. 125, §2º)  adotou um sistema mais restritivo, a permitir 
apenas uma única denunciação sucessiva ou gradual.  

Com a revogação do art. 456 do CCB não mais se admite a denunciação per saltum 

Procedimento:  
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por iniciativa do autor: Admitida a intervenção o Juiz  determinara a citação do denunciado, a qual será feita 
na forma do art. 131 do CPC , de forma sucessiva. Primeiramente cita-se o denunciado, para, somente em 
seguida, após consumado o prazo para acrescentar novas argumentos a petição inicial, citar o réu (CPC, art. 
127). 

por iniciativa do réu: Deve ser oferecida em capítulo da defesa. Citado o denunciado este pode adotar as 
providências do art. 128. Quando o denunciado, aceitar sua condição, assumirá posição de litisconsorte do 
denunciante. 

Denunciação de seguradoras: 

Súmula 529-STJ: No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo 
terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano. 

Súmula 537-STJ: Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou 
contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao 
pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. 

#5 MP E CONFLITOS FUNDIÁRIOS 

Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça 
do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam 
provados. 

§ 1º No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão 
feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos 
demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em 
situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública. 

§ 2º Para fim da citação pessoal prevista no § 1º, o oficial de justiça procurará os ocupantes no 
local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados. 

§ 3º O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no § 1º 
e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou 
rádio locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios. 

Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na 
petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de 
concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 
(trinta) dias, que observará o disposto nos §§ 2º e 4º. 

§ 1º Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de 1 (um) ano, a contar da data de 
distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação, nos termos dos §§ 2º a 4º deste 
artigo. 
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§ 2º O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência, e a Defensoria Pública será 
intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da justiça. 

§ 3º O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à 
efetivação da tutela jurisdicional. 

#6 AUDIÊNCIA DO ART. 334: 

Conceito: A audiência preliminar de conciliação ou de mediação é ato integrante do procedimento comum, 
só não sendo observado nas causas em que a autocomposição não for admissível nos termos da lei.” 

O art. 334 do CPC determina que se a petição inicial  preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 
improcedência liminar do pedido, e a matéria admitir a autocomposição (CPC, art. 334, §4º, II) o juiz 
designará audiência de conciliação ou de mediação, se trata portanto de uma fase processual, e não de 
faculdade processual do julgador, contudo, a jurisprudência tem relativizado essa obrigatoriedade.  

Prevalece o entendimento de que a omissão dessa opção na petição inicial deve ser lida como aceitação da 
realização do ato.  

Mesmo que o autor expressamente informe o seu desinteresse na realização do ato, deverá o magistrado 
designar a audiência, posto que somente a manifestação de discordância de ambas as partes implicará no 
cancelamento do ato (CPC, art. 334, I).  

Mesmo que o autor expressamente informe o seu desinteresse na realização do ato, deverá o magistrado 
designar a audiência, posto que somente a manifestação de discordância de ambas as partes implicará no 
cancelamento do ato (CPC, art. 334, I) (REsp 1769949 / SP) 

Na hipótese de litisconsórcio o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os 
litisconsortes (CPC, art. 334, §6º).  

Nas questões envolvendo a Fazenda Pública matéria que não admite autocomposição (CPC, Art. 334, §4º, I), 
não há designação da audiência 

2- A decisão interlocutória que indefere a designação da audiência de conciliação pretendida pelas partes é 
suscetível de impugnação imediata, na medida em que será inócuo e inútil reconhecer, apenas no 
julgamento da apelação, que as partes fariam jus à audiência de conciliação ou à sessão de mediação 
previstas, na forma do art. 334 do CPC, para acontecer no início do processo. (RMS 63.202/MG, Rel. Ministro 
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
01/12/2020, DJe 18/12/2020) 

Intervalo mínimo entre as audiências. 

A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo 
mínimo de 20 (vinte) minutos entre o início de uma e o início da seguinte (CPC, art. 334, §12).  
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Esse prazo diz respeito somente a montagem da pauta, podendo, as sessões de mediação/conciliação 
durarem mais do que 20 minutos. 

Intimação do autor e do réu para comparecimento ao ato. 

Designada a audiência de conciliação/mediação, o que deve ser realizado no prazo de 30 (trinta) dias, será o 
requerente intimado na pessoa de seu advogado para o ato (CPC, art. 334, §3º), citando-se o requerido para 
comparecimento ao ato (CPC, art. 334, caput), com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Não se exige o comparecimento pessoal da parte, que poderá constituir representante com poderes para 
negociar e transigir, o que deve ser feito por meio de procuração específica (art. 334, § 10).  

O comparecimento das partes deve se dar com acompanhamento de advogado ou de defensor público (art. 
334, § 9º). 

É essencial que conste no mandado/carta de citação expressa referência à sanção do art. 334, §8º do CPC. 

Renovação da sessão de mediação ou conciliação. 

Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 (dois) 
meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes (CPC, art. 
334, §2º). 

Presença física das partes e a possibilidade de realização por meio eletrônico. 

A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico (CPC, art. 334, §7º), na forma 
da lei. Pela Emenda 2, de 08.03.2016, foi alterado o art. 6º, inc. X, da Resolução 125 do CNJ foi criado o 
Sistema de Mediação e Conciliação Digital. 

Ausência injustificada da parte: 

Não há revelia ou arquivamento dos autos na hipótese de ausência injustificada da parte à audiência de 
conciliação/mediação, mas sim sanção de natureza administrativa, consiste na aplicação de multa por ato 
atentatório à dignidade da justiça. 

Essa multa será fixada em até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 
revertida em favor da União ou do Estado e não da parte contrária. 

Não se considera como justificada a ausência decorrente da recusa unilateral, pois como já dito, somente a 
recusa de ambas as partes permite o cancelamento do ato. 

A ausência da parte, não legitima a imposição da multa quando representada com procurador com poderes 
para transigir (AgInt no RMS 56.422/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 
08/06/2021, DJe 16/06/2021) 

É requisito para a aplicação da multa que expressamente conste do mandado de citação a advertência da 
possibilidade de aplicação da sanção ao réu ausente.   
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#7 REMESSA NECESSÁRIA 

Art. 496.  Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de 
confirmada pelo tribunal, a sentença: 

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 
autarquias e fundações de direito público; 

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. 

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a 
remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. 

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária. 

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

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

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

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

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

I - súmula de tribunal superior; 

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

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

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

STJ - Súmula 253 

O art. 557 do CPC ( Atual art. 932, IV), que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame 
necessário. 

STJ - Súmula 325 
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A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela 
Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado. 

STJ - Súmula 490 

A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 
sessenta salários mínimos ( atualmente art. 496, §3º), não se aplica a sentenças ilíquidas. 

É dispensável a remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor do INSS, cujo valor 
mensurável da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil 1.000 salários mínimos. REsp 
1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019) 

#8 COISA JULGADA SOBRE QUESTÃO INCIDENTAL  

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

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

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito; 

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

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

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

Art. 1.054. O disposto no art. 503, § 1º , somente se aplica aos processos iniciados após a vigência 
deste Código, aplicando-se aos anteriores o disposto nos arts. 5º , 325 e 470 da Lei nº 5.869, de 
11 de janeiro de 1973 . 

DIREITO ADMINISTRATIVO – PROF. BRUNO BETTI 

OBJETIVOS DA LICITAÇÃO 

De acordo com o art. 11 da Lei nº 14.133/21, o processo licitatório tem por objetivos: 

I. assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a 

Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto; 

II. assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição; 
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III. evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e 

superfaturamento na execução dos contratos; 

Faz-se importante diferenciar o sobrepreço do superfaturamento. O primeiro, nos termos do art. 6º, LVI da 
Lei nº 14.133/21 consiste no preço orçado para licitação ou contratado em valor expressivamente superior 
aos preços referenciais de mercado, seja de apenas 1 (um) item, se a licitação ou a contratação for por 
preços unitários de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por tarefa, 
empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada.  

Por sua vez, o superfaturamento consiste, nos termos do art. 6º, LVII da Lei nº 14.133/21, no dano provocado 
ao patrimônio da Administração, caracterizado, entre outras situações, por:  

a) medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas;  

b) deficiência na execução de obras e de serviços de engenharia que resulte em diminuição da sua 

qualidade, vida útil ou segurança;  

c) alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem desequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato em favor do contratado;  

d) outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, 

distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com 

custos adicionais para a Administração ou reajuste irregular de preços; 

Assim, diante do previsto no dispositivo legal, as causas de superfaturamento estão em um rol meramente 
exemplificativo. 

IV. incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. 

PRINCÍPIO DA SEGREGAÇÃO DAS FUNÇÕES 

A segregação de funções é a separação das diversas funções realizadas durante o decorrer do processo 
licitatório, entre diversos agentes públicos, de modo a evitar concentração de poderes, decisões e atos em 
um só agente público, haja vista a complexidade de uma licitação. É ferramenta para otimizar e gerar 
eficiência administrativa 

Ademais, o referido princípio tem por objetivo evitar conflitos de interesses, de modo que se faz necessário 
repartir funções entre os servidores para que não exerçam atividades incompatíveis. Desse modo, quer-se 
evitar, por exemplo, que um servidor seja o fiscalizador do ato que ele mesmo praticou. 

Nos termos do art. 7, §1º, a autoridade competente deverá observar o princípio da segregação de funções, 
vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a 
riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva 
contratação. 

Trata-se de princípio constantemente presente nas decisões do Tribunal de Contas da União.  
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Aplicações do princípio: 

• Não designar, para compor comissão de licitação, o servidor ocupante de cargo com atuação na 
fase interna do procedimento licitatório. (Acórdão TCU nº 686/2011 – Plenário). 

• Considera-se falta de segregação de funções, o Chefe do Setor de Licitações e Contratos elaborar 
o projeto básico e atuar no processo como Pregoeiro. (CGU, relatório RELATÓRIO nº 
174805/2005). 

• Considera-se falta de segregação de funções quando o pregoeiro e a equipe de apoio à licitação 
realizam trabalho de comissão de recebimento dos materiais. (CGU, relatório RELATÓRIO nº 
174805/2005). 

• Deve ser observado o princípio da segregação de funções nas atividades relacionadas à licitação, 
à liquidação e ao pagamento das despesas. (Acórdão nº 1.013/2008 – TCU 1ª Câmara). 

Princípio do Parcelamento 

O princípio do parcelamento está previsto no art. 40, V, ‘b’, bem como no art. 47, II da Lei nº 14.133/21. O 
parcelamento se refere ao objeto a ser licitado e representa a sua divisão no maior número de parcelas que 
for viável técnica e economicamente, com vistas à ampliação da competitividade (divisão em grupos ou 
lotes). 

Nesse sentido, há a Súmula 247 TCU, que afirma ser obrigatória a admissão da adjudicação por item e não 
por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo 
objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de 
escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo 
de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com 
relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa 
divisibilidade. 

Por outro lado, o instituto do fracionamento constitui irregularidade e se caracteriza pela divisão de despesa 
com o objetivo de utilizar modalidade de licitação inferior à recomendada à totalidade do objeto ou para 
indevidamente justificar a contratação direta. De acordo com a jurisprudência do STJ1, o fracionamento 
configura um dano in re ipsa ao patrimônio público. 

Na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras, deverão ser considerados:  

I. a viabilidade da divisão do objeto em lotes;  

II. o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre 

que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade; e  

III. o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.  

 

 

1 STJ. AgInt no REsp 1857348 / SP Agravo Interno no Recurso Especial 2020/0007876-1. 
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Por sua vez, o parcelamento não será adotado quando:  

I. a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na 

contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;  

II. o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco 

ao conjunto do objeto pretendido;  

III. o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo. 

O parcelamento também será aplicado nas licitações de serviços em geral. Nesse caso, deverão ser 
considerados:  

I. a responsabilidade técnica;  

II. o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com 

divisão do objeto em itens;  

III. o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. 

Inexigibilidade de Licitação 

De acordo com o art. 74, é inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:  

I. aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só 

possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos; 

A Administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição, mediante atestado de exclusividade, 
contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o 
objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a 
preferência por marca específica. 

II. contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário 

exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública; 

Considera-se empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou outro 
documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação, no País ou em Estado 
específico, do profissional do setor artístico, afastada a possibilidade de contratação direta por 
inexigibilidade por meio de empresário com representação restrita a evento ou local específico. 

III. contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente 

intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade 

para serviços de publicidade e divulgação:  

a) estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;  
b) pareceres, perícias e avaliações em geral;  
c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;  
d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;  
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e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;  
f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;  
g) restauração de obras de arte e bens de valor histórico;  
h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, 

instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente 
e demais serviços de engenharia. 

Veja que, pela Lei nº 14.133/21, para que haja a inexigibilidade para contratação de serviços técnicos, é 
preciso demonstrar a natureza predominantemente intelectual do serviço e que será prestado por um 
profissional de notória especialização. Assim, não há mais o requisito da natureza singular do serviço, ao 
menos de maneira expressa. 

Perceba-se que é pontuado que não há o requisito da singularidade do serviço de maneira expressa. 
Contudo, o entendimento deste autor é de que se mantém a necessidade de o serviço ser singular, 
exatamente pelo pressuposto da inexigibilidade. A inexigibilidade de licitação somente ocorrerá quando 
houver a inviabilidade de competição. Não há razão para afastar o procedimento licitatório, para contratação 
de profissionais por inexigibilidade, para a prática de serviços ordinários, corriqueiros. 

Para que haja a inexigibilidade aqui estudada é necessário haver a demonstração de um conhecimento 
profissional incomum. 

É preciso aguardar o posicionamento do TCU, do STF e do STJ com foco na nova legislação. 

Considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua 
especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, 
aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o 
seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

É vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos daqueles que tenham 
justificado a inexigibilidade. 

IV. objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento;  

V. aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem 

necessária sua escolha. 

Vedação à aquisição de artigos de luxo 

De acordo com o art. 20 da Lei nº 14.133/21, os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das 
estruturas da Administração Pública deverão ser de qualidade comum, não superior à mínima necessária 
para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo.  

Por sua vez, § 1º do art. 20, estabelece que os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário definirão em 
regulamento os limites para o enquadramento dos bens de consumo nas categorias comum e luxo, de modo 
que, a partir de 180 (cento e oitenta) dias contados da promulgação da Lei, as novas compras de bens de 
consumo só poderão ser efetivadas com a edição, pela autoridade competente, daquele regulamento, 
conforme dispõe o § 2º.  
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A correta interpretação do art. 20, estabelecer a qualidade comum dos bens, vedando a aquisição de artigos 
de luxo, é a vedação à aquisição de produtos supérfluos e desnecessários.  

A Lei nº 14.133/21 não quer e não pode vedar a aquisição de bens e serviços de boa qualidade, com 
desempenho e performance de excelência. Como dito anteriormente, a vedação legal é sobre produtos 
desnecessários, desproporcionais e supérfluos. 

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL DO MP – PROF. HENRIQUE DA 

ROSA 

Ministério Público (Conceito constitucional, art. 127 CF/88) – Constituição Federal, Arts. 127/130 – A – Leis 
Orgânicas: LC 75/93 (MP da União) – Lei Federal Ordinária 8.625/93. (Normas gerais sobre MP dos Estados) 
– Verificar em cada Estado a respectiva lei orgânica do MP. 

Art. 127 CF/88: MP é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis. Neste último caso, observar disposições especificas do art. 74, I da Lei 
10.741/2003 e art. 201, III e V, da Lei 8.069/90. Ver art. 152, caput e §2º3, da LC 75/93. 

Art. 127, §1º: Princípios institucionais:  

1) Indivisibilidade – Guarda relação com a atuação em juízo. O MP e suas funções não podem ser 
fragmentados. Os membros podem ser substituídos por outros da mesma carreira, de acordo com as 
previsões legais; 

 2) Unidade – Os membros do MP integram um só órgão. Quando um Promotor que atua, qualquer que seja, 
quem está atuando é o Ministério Público, ainda que haja repartição de competências. Possui caráter 
administrativo;  

3) Independência funcional – Liberdade para atuar, dentro da Constituição, das leis, e de sua própria 
consciência.  (Ver enunciado nº 6 CNMP de 2009) 

 

 

2 Art. 15. É vedado aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais do cidadão promover em juízo a defesa de direitos 
individuais lesados. 

 

3 Art. 15: §2º. § 2º Sempre que o titular do direito lesado não puder constituir advogado e a ação cabível não incumbir 
ao Ministério Público, o caso, com os elementos colhidos, será encaminhado à Defensoria Pública competente. 



 

 

 

 

 

24 
41 

[...]  8. Consectariamente, ostenta o membro do Ministério Público plena liberdade funcional não 
apenas na avaliação inicial que faz, ao final da fase de investigação, para aferir a existência de 
justa causa para o oferecimento da peça acusatória; como também no exame que realiza, ao final 
da instrução processual, quanto à comprovação dos indícios de autoria originariamente 
cogitados, sendo certo que a imparcialidade na formação da opinio delicti se efetiva na hipótese 
em que o membro do Ministério Público é efetivamente livre na formação de seu 
convencimento, o que implica dizer, por óbvio, que sua atuação de modo algum poderá ser 
vinculada a eventual valoração técnico-jurídica pretérita dos fatos sob avaliação, mesmo que 
proveniente de outro membro da instituição que possua atribuição para atuar em instância 
superior àquele primeiro4. [...] 

Art. 128, §5º, I e II CF/88  

O Art. 128, §5º, caput, assegura a reserva de lei aos Procuradores-Gerais para encaminhar 
projetos de lei sobre organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público. 

Garantias: 

1) Vitaliciedade, após dois anos de exercício só perde o cargo por sentença transitada em julgado; 

2) Inamovibilidade, só pode ser removido se assim desejar, ou por interesse público, assegurada ampla 
defesa; 

3) Irredutibilidade de subsídio. 

Art. 129, CF/88  

Funções institucionais – Incisos, I até IX. O rol é exemplificativo. Outras funções institucionais 
não previstas expressamente na Constituição podem ser previstas em lei, por força do inciso IX 
do Art. 129 da CF. A título de exemplo, cita-se: Art. 66 do Código Civil. Art. 25 da Lei 8.625/93. 
Art. 74, §2º, da Lei 10.741/2003. Art. 26 da Lei 11.340/2006. 

LEI 8.625/93 

Preâmbulo: “Institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe sobre normas gerais 
para a organização do Ministério Público dos Estados e dá outras providências.” Somente pode 
ser modificada pelo Presidente da República (art. 61, §1º II, ‘d’ da CF). 

Art. 1º Conceito de Ministério Público e princípios institucionais (art. 127 da CF). 

 

 

4 HC 137637, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
080 DIVULG 24-04-2018 PUBLIC 25-04-2018. 
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Art. 2º Iniciativa das leis orgânicas estaduais é facultada aos Procuradores- Gerais. Art. 128, §5º 
da CF. 

Art. 3º Autonomia funcional, administrativa e financeira.  

Art. 10 - Compete ao Procurador-Geral de Justiça: Destaques – 

I - exercer a chefia do Ministério Público, representando-o judicial e extrajudicialmente;  

II - integrar, como membro nato, e presidir o colégio de Procuradores de Justiça e o Conselho 
Superior do Ministério Público;  

III - submeter ao Colégio de Procuradores de Justiça as propostas de criação e extinção de cargos 
e serviços auxiliares e de orçamento anual;  

IV - encaminhar ao Poder Legislativo os projetos de lei de iniciativa do Ministério Público;  

VIII - delegar suas funções administrativas;  

X - dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público, designando quem 
deva oficiar no feito;  

XI - decidir processo disciplinar contra membro do Ministério Público, aplicando as sanções 
cabíveis; 

Art. 13- Para exercer as atribuições do Colégio de Procuradores de Justiça com número superior 
a quarenta Procuradores de Justiça, poderá ser constituído Órgão Especial, cuja composição e 
número de integrantes a Lei Orgânica fixará. 

Art. 14 – Conselho Superior (CSMP): Organizado pela Lei Orgânica Estadual, observadas as 
disposições desta lei. – Membros natos apenas o PGJ e CGMP. Composto por Procuradores de 
Justiça não afastados da carreira.  

Art. 15 – Compete ao CSMP (mais ligado à carreira): - Destaques – Incisos, I, II, III, VII, XI e §3º. 
Na indicação por antiguidade, o Conselho Superior do Ministério Público somente poderá recusar 
o membro do Ministério Público mais antigo pelo voto de dois terços de seus integrantes, 
conforme procedimento próprio, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação, após o 
julgamento de eventual recurso interposto com apoio na alínea e do inciso VIII do art. 12 desta 
lei. 

Art. 15 [...] 

I - elaborar as listas sêxtuplas a que se referem os arts. 94, caput e 104, parágrafo único, II, da 
Constituição Federal; 

II - indicar ao Procurador-Geral de Justiça, em lista tríplice, os candidatos a remoção ou promoção 
por merecimento; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art94
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art104pii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art104pii
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III - eleger, na forma da Lei Orgânica, os membros do Ministério Público que integrarão a 
Comissão de Concurso de ingresso na carreira; 

VII - decidir sobre vitaliciamento de membros do Ministério Público; 

XI - autorizar o afastamento de membro do Ministério Público para freqüentar curso ou 
seminário de aperfeiçoamento e estudo, no País ou no exterior; 

LEI COMPLEMENTAR Nº 25, DE 06 DE JULHO DE 1998. 

Lei orgânica do MPGO – Destaques 

Comparar a organização do MPGO e a destituição do PGJ com os mesmos pontos na lei 8.625/93, 
vendo as  semelhanças e diferenças.  

Art. 4º - O Ministério Público compreende: 

I - órgãos de administração superior; 

II - órgãos de administração; 

III - órgãos de execução; 

IV - órgãos auxiliares. 

§ 1º - São órgãos da Administração Superior do Ministério Público: 

I - a Procuradoria Geral de Justiça; 

II - o Colégio de Procuradores de Justiça; 

III - o Conselho Superior do Ministério Público; 

IV - a Corregedoria Geral do Ministério Público. 

§ 2º - São órgãos de Administração do Ministério Público: 

I - as Procuradorias de Justiça; 

II - as Promotorias de Justiça. 

§ 3º - São órgãos de execução do Ministério Público: 

I - o Procurador-Geral de Justiça; 

II - O Colégio de Procuradores de Justiça; 
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III - o Conselho Superior do Ministério Público; 

IV - os Procuradores de Justiça; 

V - os Promotores de Justiça. 

VI – o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. 
- Acrescido pela Lei Complementar nº 156, de 07-08-2020. 

§ 4°- São órgãos auxiliares do Ministério Público 

I - os Centros de Apoio Operacional; 

II - a Comissão de Concurso; 

III - a Escola Superior do Ministério Público; 

IV- os Órgãos de Apoio Técnico, Administrativo e de Assessoramento; 

V - os Estagiários. 

Art. 10 - O Procurador-Geral de Justiça poderá ser destituído do cargo, por deliberação da maioria 
absoluta da Assembléia Legislativa, em caso de abuso de poder, conduta incompatível com suas 
atribuições, grave omissão nos deveres do cargo, assegurada ampla defesa, ou condenação por 
infração apenada com reclusão, em decisão judicial transitada em julgado, e obedecido o 
seguinte procedimento: 

I - a representação para a destituição do Procurador-Geral de Justiça deverá ser formulada ao 
Colégio de Procuradores de Justiça por, no mínimo 1/3 (um terço) de seus integrantes ou 1/5 
(um quinto) dos membros do Ministério Público em atividade; 

II - o Colégio de Procuradores de Justiça decidirá, por maioria absoluta de seus membros, em 
sessão presidida pelo Procurador de Justiça mais antigo, acerca da admissibilidade da 
representação para a destituição do Procurador-Geral de Justiça, nos casos previstos neste 
artigo; 

III - admitida a representação de destituição do Procurador-Geral de Justiça, o Colégio de 
Procuradores de Justiça, em sessão presidida pelo Procurador de Justiça mais antigo, constituirá, 
em votação secreta, comissão processante integrada por 3 (três) Procuradores de Justiça e 
presidida pelo Corregedor-Geral do Ministério Público; 

IV - o Procurador-Geral de Justiça será cientificado, no prazo de 10 (dez) dias, da proposta de 
destituição, podendo, em 15 (quinze) dias, oferecer defesa escrita, pessoalmente ou por 
defensor, e requerer produção de provas; 

V - não sendo oferecida defesa, o Corregedor-Geral do Ministério Público nomeará defensor 
dativo para fazê-la em igual prazo; 

https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/103302/lei-complementar-156
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VI - findo o prazo, o Corregedor-Geral do Ministério Público designará data para instrução e 
deliberação, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

Art.11 - Na sessão de julgamento, presidida pelo Procurador de Justiça mais antigo no cargo, após 
a leitura do relatório da comissão processante, o Procurador-Geral de Justiça, pessoalmente ou 
por defensor, terá 30 (trinta) minutos para produzir defesa oral, prorrogáveis por igual tempo, 
deliberando, em seguida, o Colégio de Procuradores de Justiça, pelo voto fundamentado de 2/3 
(dois terços) de seus membros. 

§ 1º - A sessão poderá ser suspensa, pelo prazo máximo de 10 (dez) dias, para realização de 
diligência requerida pelo Procurador-Geral de Justiça ou por qualquer membro do Colégio de 
Procuradores de Justiça, desde que reputada, por maioria de votos, imprescindível ao 
esclarecimento dos fatos. 

§ 2º - A presença à sessão de julgamento será limitada aos membros do Ministério Público, ao 
Procurador-Geral de Justiça e ao seu defensor. 

Art. 12 - Rejeitada a proposta de destituição, ou não atingida a votação prevista neste artigo, o 
Presidente da sessão determinará o arquivamento dos autos do procedimento. 

Art. 13 - Acolhida a proposta de destituição, o Presidente da sessão, em 48 (quarenta e oito) 
horas, encaminhará os autos à Assembléia Legislativa, que decidirá, por maioria absoluta, na 
forma do seu regimento interno. 

Parágrafo único- Destituído o Procurador-Geral de Justiça, proceder-se-á na forma do artigo 9º, 
desta lei. 

Art. 14 - Durante o procedimento de destituição, o Procurador-Geral de Justiça poderá ser 
afastado de suas funções por decisão fundamentada da maioria absoluta do Colégio de 
Procuradores de Justiça. 

Parágrafo único - O período de afastamento contará como exercício do mandato. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – PROF. GUILHERME REZENDE 

Uma grande aposta para concursos de MP é o acordo de não persecução penal, que alterou bastante a rotina 
das Promotorias Criminais e das Varas Criminais Brasil afora, o que justifica o seu estudo de modo mais 
aprofundado. 

Preparamos um esquema contendo dicas sobre o instituto: 

1- Previsão legal: 

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e 
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena 



 

 

 

 

 

29 
41 

mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução 
penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as 
seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:  

2- O que é necessário? 

I- Que a imputação seja viável (“Não sendo o caso de arquivamento”) 

II- Que a pena mínima abstratamente cominada à ou às infrações seja inferior a 4 (quatro) anos (e não igual 
ou inferior) 

Art. 28-A, § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste 
artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. 

ENUNCIADO 29 (ART. 28-A, § 1.º.) Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se 
refere o artigo 28-A, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso 
concreto, na linha do que já dispõe os enunciados sumulados nº 243 e nº 723, respectivamente, 
do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal 

III- Que o ou os crimes não tenham sido praticados com os atributos da violência ou grave ameaça, tampouco 
no âmbito das relações domésticas ou familiares, ou ainda contra mulher por razões da condição do sexo 
feminino (artigo 28-A, §2º, IV) 

ENUNCIADO 23 (ART. 28-A, § 2º) É cabível o acordo de não persecução penal nos crimes culposos 
com resultado violento, uma vez que nos delitos desta natureza a conduta consiste na violação 
de um dever de cuidado objetivo por negligência, imperícia ou imprudência, cujo resultado é 
involuntário, não desejado e nem aceito pela agente, apesar de previsível. 

ENUNCIADO 22 (art. 28-A, § 2º, IV) Veda-se o acordo de não persecução penal aos crimes 
praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por 
razões da condição de sexo feminino, bem como aos crimes hediondos e equiparados, pois em 
relação a estes o acordo não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 

IV- Que o investigado não seja reincidente, e que não haja indicativo de conduta criminal habitual, reiterada 
ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas 

ENUNCIADO 21 (ART. 28-A, § 2º, II) Não caberá o acordo de não persecução penal se o 
investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal 
habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas, 
entendidas estas como delitos de menor potencial ofensivo. 

V- Que o investigado não tenha sido beneficiado nos últimos cinco anos anteriores com ANPP, TP ou SUSPRO 

VI- Que o beneficiário confesse formal e circunstancialmente a infração penal 

VII- Que a medida consensuada seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime 
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- O oferecimento de acordo é obrigação ou faculdade do MP? 

ENUNCIADO 19 (ART. 28-A, CAPUT) O acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério 
Público, que avaliará, inclusive em última análise (§ 14), se o instrumento é necessário e 
suficiente para a reprovação e prevenção do crime no caso concreto. 

O STF também já se pronunciou sobre o tema, conforme se vê abaixo: 

Habeas corpus. 2. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder 
Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal. 3. Se o 
investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério 
Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo 
de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade. Interpretação do art. 28-A, § 14, CPP 
a partir do sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal. 4. No caso concreto, em 
alegações finais, o MP posicionou-se favoravelmente à aplicação do redutor de tráfico 
privilegiado. Assim, alterou-se o quadro fático, tornando-se potencialmente cabível o instituto 
negocial. 5. Ordem parcialmente concedida para determinar sejam os autos remetidos à Câmara 
de Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que aprecie o ato do procurador da República 
que negou à paciente a oferta de acordo de não persecução penal. 

(HC 194677, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/05/2021, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-161  DIVULG 12-08-2021  PUBLIC 13-08-2021) 

Até quando pode ser oferecido o acordo? 

O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, 
desde que não recebida a denúncia. 

HC 607.003-SC, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, por unanimidade, julgado 
em 24/11/2020, DJe 27/11/2020 

- O acordo deve ser formalizado por escrito, estando o investigado acompanhado por advogado (§4º) 

- Após a formalização, o acordo é submetido a homologação pelo magistrado, que designará audiência, a fim 
de verificar a voluntariedade do consentimento e a legalidade da avença. Far-se-ão presentes o investigado 
e seu defensor. 

ENUNCIADO 24 (ART. 28-A, §§ 5º, 7º E 8º) A homologação do acordo de não persecução penal, a 
ser realizada pelo juiz competente, é ato judicial de natureza declaratória, cujo conteúdo 
analisará apenas a voluntariedade e a legalidade da medida, não cabendo ao magistrado 
proceder a um juízo quanto ao mérito/conteúdo do acordo, sob pena de afronta ao princípio da 
imparcialidade, atributo que lhe é indispensável no sistema acusatório. 

- O juiz pode discordar dos termos da proposta, caso em que devolverá os autos ao MP para a reformulação 
de seus termos. 
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Contra a decisão que recusa homologação à proposta de ANPP, o recurso cabível é o RESE, na forma do 
artigo 581, XXV, do CPP. Tem legitimidade para aviar o recurso tanto o MP, quanto o beneficiário do acordo. 

Em caso de recusa do MP a propor o ANPP, pode a parte provocar a instância de revisão, na forma do artigo 
28, do CPP. 

- Caso o juiz concorde com a proposta, deve homologar e devolver os autos ao MP para formação de autos 
de execução, junto à VEP. 

 

- O cumprimento enseja extinção da punibilidade do autor do fato, conforme artigo 28-A, §13. 

- O descumprimento enseja rescisão do acordo e oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público. 
(artigo 28-A, § 10) 

ENUNCIADO 27 (ART. 28-A, § 10) Havendo descumprimento dos termos do acordo, a denúncia a 
ser oferecida poderá utilizar como suporte probatório a confissão formal e circunstanciada do 
investigado (prestada voluntariamente na celebração do acordo). 

- Quem é o juiz competente para homologar e rescindir o acordo? 

ENUNCIADO 28 (ART. 28-A, § 13) Caberá ao juízo competente para a homologação rescindir o 
acordo de não persecução penal, a requerimento do Ministério Público, por eventual 
descumprimento das condições pactuadas, e decretar a extinção da punibilidade em razão do 
cumprimento integral do acordo de não persecução penal. 

- As condições estão previstas em lei e não são consideradas penas: 

ENUNCIADO 25 (ART. 28-A, §§ 6º E 12) O acordo de não persecução penal não impõe penas, mas 
somente estabelece direitos e obrigações de natureza negocial e as medidas acordadas 
voluntariamente pelas partes não produzirão quaisquer efeitos daí decorrentes, incluindo a 
reincidência. 

- ANPP é cabível no âmbito da justiça militar? 
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EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE NÃO 
CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28-A DO CPP. INSTITUTO DA 
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
UNANIMIDADE. I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, suscitada 
pela PGJM, considerando que a questão relativa à transação penal comporta arguição por meio 
do mencionado remédio constitucional. Decisão unânime. II - O instituto do acordo de não 
persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na 
legislação penal militar, tendo em vista sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva 
castrense, opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 2019, 
e propor a sua incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum. III - 
Inexiste violação dos preceitos constitucionais, insculpidos no art. 5º, caput, e incisos LIV e LXVIII, 
da Constituição Federal de 1988, e art. 467, "b" e "c", do CPPM, uma vez que a negativa dos 
Órgãos judicantes da JMU, afastando a incidência do acordo de não persecução penal em relação 
aos delitos previstos na legislação penal militar, por óbvio, não pode ser considerada violação de 
formalidade legal e tampouco se configura constrangimento ilegal em relação ao acusado. IV - 
Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime. 

HABEAS CORPUS Nº 7000374-06.2020.7.00.0000 

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL – PROF. ALEX FADEL 

LEI MARIA DA PENHA – LEI N.º 11.343/06 

Requisitos para aplicação da lei: 

a) vítima ser mulher (violência de gênero): o agressor se aproveita da presumida vulnerabilidade da mulher 
(seja física, econômica ou emocional) para realizar atos de agressão; 

 

b) Referida agressão, na forma do artigo 5º da lei em estudo, há de ser realizada no âmbito da unidade 
doméstica, na esfera familiar ou ou em qualquer relação íntima de afeto; 

c) A agressão perpetrada pode ser de qualquer natureza, na forma do artigo 7º. 

AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR CONJUGAL: 

Art. 12-C.  Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou 
psicológica 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:    (Redação dada pela Lei nº 14.188, de 2021) 

I - pela autoridade judicial; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14188.htm#art5
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II - pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca; ou   

III - pelo policial, quando o Município não for sede de comarca e não houver delegado disponível 
no momento da denúncia.  

§ 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. 

§ 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.     

Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas: 

I - conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência; 

II - determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o 
caso, inclusive para o ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de 
casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente;  

 III - comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. 

IV - determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor 

TIPO PENAL DO ARTIGO 24-A 

LEI DOS CRIMES HEDIONDOS – LEI N.º 8072/90 

CONSEQUÊNCIAS DA HEDIONDEZ: 

 

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins 
e o terrorismo são insuscetíveis de 

I - anistia, graça e indulto; 

II - fiança.   § 1o  A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime 
fechado.   

§ 3o  Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá 
apelar em liberdade 
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§ 4o  A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos 
crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em 
caso de extrema e comprovada necessidade.   

ATENÇÃO PARA O ARTIGO 5º,  XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia 
a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes 
hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem 

 Art. 3º A União manterá estabelecimentos penais, de segurança máxima, destinados ao 
cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em 
presídios estaduais ponha em risco a ordem ou incolumidade pública. 

Livramento condicional: alterou-se o artigo 83 do CP, incluindo o inciso V: - cumpridos mais de dois terços 
da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa 
natureza. 

Obviamente, ler e reler quais são os crimes hediondos…. 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

Organização criminosa (lei n.º 12.850/13) 

Art. 1º § 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com 
objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática 
de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de 
caráter transnacional. 

Há muitas pegadinhas sobre a quantidade de agentes necessários para configurar os crimes de associação 
para o tráfico, associação criminosa e organização criminosa, tentando confundir o candidato. Desta forma, 
segue tabela para revisão: 

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (35 da Lei de Drogas) 
2 ou + pessoas para cometer qualquer dos crimes 
previstos nos arts. 33, caput e § 1º e 34 da Lei 

 ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (288CP) 3 ou + pessoas para cometer crimes 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (1º, §1º, da Lei OrgCrim) 
4 ou + pessoas para cometer infrações penais cujas 
penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, 
ou que sejam de caráter transnacional. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7960.htm
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Art. 2º, § 5º: se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização 
criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, SEM 
 PREJUÍZO  DA REMUNERAÇÃO, quando a medida se fizer necessária à investigação ou 
instrução  processual. 

Art. 2º  § 6º:  a condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda 
do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a INTERDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO 
OU CARGO PÚBLICO PELO PRAZO DE 8 (OITO) ANOS SUBSEQUENTES AO CUMPRIMENTO DA 
PENA. 

Vale destacar que a perda do cargo público constitui efeito automático extrapenal da condenação transitada 
em julgado por crime de organização criminosa praticado por servidor público. 

Cuidado com as causas de aumento de pena e as agravantes!   

É de suma importância conhecer as causas de aumento de pena, o quanto se aumenta (1/6 a 2/3 ou, no caso 
de haver arma de fogo, até metade), assim como não confundir com as agravantes especiais! Deste modo, 
o conhecimento do art. 2 e seus parágrafos é obrigatório! 

ART. 2º § 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver 
emprego de arma de fogo. 

§ 3º A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização 
criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. 

§ 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): 

I - se há participação de criança ou adolescente; 

II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição 
para a prática de infração penal; 

III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior; 

IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas 
independentes; 

V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. 

Art. 2º § 7º Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta Lei, a 
Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que 
designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão. 

Art. 2º § 8º As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição 
deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança 
máxima.    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
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Art. 2º § 9º O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por 
crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de 
cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver 
elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo.      (Incluído pela Lei 
nº 13.964, de 2019) 

ABUSO DE AUTORIDADE – LEI N.º 13.869/2019 

TEXTO SECO DA PARTE GERAL – artigos 1º ao 8º; 

Elemento Subjetivo. Todos os crimes previstos na Lei 13.869/19 são dolosos e exigem, além do dolo, um 
especial fim de agir/elemento subjetivo especial, o qual se encontra previsto no Art. 1°, §1°:  

“com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero 
capricho ou satisfação pessoal”.  

Ou seja, o agente público pratica o ato para: PREJUDICAR OUTRA PESSOA, BENEFICIAR A SI MESMO, 
BENEFICIAR A TERCEIRO, MERO CAPRICHO OU SATISFAÇÃO PESSOAL 

Art. 1º § 2º A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de 
autoridade. 

• CAUSA DE EXCLUSÃO DA TIPICIDADE (FORMAL) E CAUSA DA EXCLUSÃO DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA 
(NEXO CAUSAL) 

• NÃO PODE SER USADA TAL ALEGAÇÃO PARA INTERPRETAÇÕES TERATOLÓGICAS 

Para todo efeito, o sujeito ativo de cada um dos delitos será aquele que possuir competência/atribuição para 
praticar as condutas previstas no tipo penal, ou a pretexto de exercê-las… Ou seja, tem que ter alguma 
autoridade, ainda que mínima, para exercer o poder (lembre-se do caput do artigo 1º, parte final: “abuse do 
poder que lhe tenha sido atribuído”. 

DIREITO ELEITORAL – PROF. RAFAEL BARRETO 

1. MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

a. Inexistência de um Ministério Público Eleitoral 

b. Desempenho de funções eleitorais pelo Ministério Público 

2. DIREITOS POLÍTICOS 

a. Exercício da soberania popular 

b. Alistamento eleitoral 

c. Condições de elegibilidade 

d. Inelegibilidades 

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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3. PARTIDOS POLÍTICOS 

a. Natureza jurídica 

b. Livre criação, fusão, incorporação e extinção 

c. Limitações constitucionais e legais 

d. Autonomia partidária 

e. Aquisição de personalidade jurídica 

f. Registro no TSE 

g. Recursos do fundo partidário e acesso gratuito a rádio e televisão. Cláusula de 

desempenho. 

4. AÇÕES ELEITORAIS 

a. AIJE 

b. AIME 

DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS 

HOMOGÊNEOS – PROF. HENRIQUE DA ROSA 

Principais princípios do processo coletivo  

Princípio do amplo acesso à justiça, por meio do qual se busca potencializar a distribuição da justiça por 
meio da tutela transindividual, facilitando a solução de milhares de causas e trazendo segurança jurídica. 

Princípio da economia processual, de modo que uma ação coletiva que busca a solução para várias causas 
semelhantes é mais célere e econômica do que várias individuais que buscam o mesmo objeto. 

Princípio da indisponibilidade, diz que o autor da ação coletiva não pode abdicar de seu objeto. Este 
princípio é flexibilizado pela possibilidade de desistência fundada, prevista na Lei da Ação Civil Pública. 

Princípio do interesse (ou primazia) no conhecimento do mérito. Aqui, busca-se o conhecimento e 
pronunciamento da questão de mérito. 

Princípio do máximo efeito da tutela coletiva, por meio do qual a decisão em processo coletivo não pode 
prejudicar, mas somente beneficiar as pessoas. Isto se dá em razão do fato que a legitimação para o ingresso 
das ações é extraordinária e independe de qualquer autorização. 

Princípio da integratividade, por meio do qual, em razão do microssistema de tutela coletiva, aplica-se a 
integração de vários diplomas em prol daquele, como os arts. 19 e 21 da LACP. 

Princípio da máxima efetividade do processo coletivo. Decorre dos poderes judiciais para dar azo às 
demandas, alinhando-se ao ativismo judicial. 
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Princípio da máxima prioridade jurisdicional da tutela coletiva. Por meio deste princípio, evita-se a 
proliferação dos processos individuais. 

Dano Moral Coletivo (já caiu em prova) 

“O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano que não se identifica com os tradicionais 
atributos  da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), mas 
com  a  violação  injusta  e  intolerável  de  valores  fundamentais 
titularizados  pela  coletividade  (grupos, classes ou categorias de pessoas).  Tem a função de: a) 
proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; b) 
sancionar o ofensor;   e   c)   inibir   condutas  ofensivas  a  esses  direitos transindividuais."(REsp 
1502967/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 
14/08/2018) 

Ação Civil Pública – Lei 7.347/1985. A Constituição fala uma única vez em ação civil pública, no art. 129, III 
(Função Institucional do Ministério Público). 

Art. 1º  Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de 
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:  

l - ao meio-ambiente; Lei 6.938/81 

ll - ao consumidor; Lei 8.078/90 

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Residual – princípio da residualidade 

V - por infração da ordem econômica; Lei 12.529/2011 (Sistema de Defesa da Concorrência) 

VI - à ordem urbanística. Lei 6.766/79 e Lei 10.257/01 

VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos.   Lei 12.288/2010 (Estatuto 
Igualdade Racial)    

VIII – ao patrimônio público e social. (Lei 8.429/92 e Lei 12.846/2013) 

A competência em sede de ação civil pública é prevista no art. 2º: 

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo 
juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. 

ATENÇÃO: Há situações específicas, como previstas no ECA e no Estatuto do Idoso (art. 80), que serão 
abordadas adiante. 
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O local do dano é a regra. A competência é funcional e territorial, afigurando-se como absoluta. Observar a 
competência da Justiça Federal prevista na Constituição. Deve-se atentar para o Código de Defesa do 
Consumidor quando trata de direitos individuais homogêneos. 

STF: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS E 
INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. PRECEDENTES. 1. A Constituição do Brasil, em seu artigo 127, 
confere expressamente ao Ministério Público poderes para agir em defesa de interesses sociais 
e individuais indisponíveis, como no caso de garantir o fornecimento de medicamentos a 
hipossuficiente. 2. Não há que se falar em usurpação de competência da defensoria pública ou 
da advocacia privada. Agravo regimental a que se nega provimento.  (RE 554088 AgR, 
Relator(a):  Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 03/06/2008, DJe-112 DIVULG 19-06-
2008 PUBLIC 20-06-2008 EMENT VOL-02324-06 PP-01237 RCJ v. 22, n. 142, 2008, p. 90-91) 

Legitimidade das associações: 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
ASSOCIAÇÃO. DIREITOS OU INTERESSES DIFUSOS. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO INCIDÊNCIA DO 
ENUNCIADO N.º 5/STJ. 

1. Jurisprudência Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as associações de classe atuam 
como representantes processuais, sendo obrigatória a autorização individual ou assemblear dos 
associados, conforme julgado no Recurso Extraordinário n.º 573.232. 

2. Esse entendimento, todavia, não se aplica na hipótese de a associação buscar em juízo a 
tutela de interesses ou direitos difusos - art. 82, IV, do CDC. (AgInt no REsp 1712880/MG, Rel. 
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 
13/12/2019)  

Art. 16 da lei 7.357/85: Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência 
territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, 
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se 
de nova prova. (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.494, DE 10.9.1997) 

• STF - RE 1101937 

• Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.075 da repercussão geral, 

negou provimento aos recursos extraordinários e fixou a seguinte tese: "I - É 

inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 

9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil 

pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, 

da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações 

civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do 

item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9494.htm
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julgamento de todas as demandas conexas", nos termos do voto do Relator, vencido 

o Ministro Marco Aurélio. O Ministro Edson Fachin acompanhou o Relator com 

ressalvas. Impedido o Ministro Dias Toffoli. Afirmou suspeição o Ministro Roberto 

Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 26.3.2021 a 7.4.2021.   

Inquérito Civil – Exclusivo do Ministério Público. Pode ser usado para a apuração de ilícitos eleitorais, TSE - 
RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 131823 - TERESINA – PI.  

Efeito Dupla face do inquérito civil 

• O inquérito civil produz efeitos internos no MP e externos; 

• Não faz coisa julgada;  

• Não impede que terceiros legitimados ajuízem ação civil pública, mesmo quando arquivado no MP e 

homologado pelo CSMP;  

• Pode ser utilizado como fundamento para ação penal. 

Resolução 23/2007 CNMP 

Art. 1º O inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, será instaurado para apurar fato que 
possa autorizar a tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério Público nos termos da 
legislação aplicável, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas 
funções institucionais.  

Parágrafo único. O inquérito civil não é condição de procedibilidade para o ajuizamento das 
ações a cargo do Ministério Público, nem para a realização das demais medidas de sua 
atribuição própria.  

Art. 9º O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo 
e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu presidente, à vista da 
imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao Conselho 
Superior do Ministério Público, à Câmara de Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão. (Redação dada pela Resolução n° 193, de 14 de dezembro de 2018) 
(importante!!) 

 § 1º Cada Ministério Público, no âmbito de sua competência administrativa, poderá estabelecer 
prazo inferior, bem como limitar a prorrogação mediante ato administrativo do Órgão da 
Administração Superior competente. (Anterior parágrafo único renumerado para § 1º pela 
Resolução n° 193, de 14 de dezembro de 2018) (importante!!) 

Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso 
se convença da inexistência de fundamento para a propositura de ação civil pública, promoverá, 
fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório.  
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 § 3º Até a sessão do Conselho Superior do Ministério Público ou da Câmara de Coordenação e 
Revisão respectiva, para que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, 
poderão as pessoas co-legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, que serão 
juntados aos autos do inquérito ou do procedimento preparatório. 

§ 4º Deixando o órgão de revisão competente de homologar a promoção de arquivamento, 
tomará uma das seguintes providências: 

 I – converterá o julgamento em diligência para a realização de atos imprescindíveis à sua decisão, 
especificando-os e remetendo os autos ao membro do Ministério Público que determinou seu 
arquivamento, e, no caso de recusa fundamentada, ao órgão competente para designar o 
membro que irá atuar; (Redação dada pela Resolução n° 143, de 14 de junho de 2016)  

II – deliberará pelo prosseguimento do inquérito civil ou do procedimento preparatório, 
indicando os fundamentos de fato e de direito de sua decisão, adotando as providências relativas 
à designação, em qualquer hipótese, de outro membro do Ministério Público para atuação. 

(Muito importante. Comparar o §3º e o 4º com a lei 7.347/85 e verificar as diferenças) 
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