


 

 

Sumário 

Direito Constitucional – Prof. Nelma Fontana ................................................................................................... 2 

Direito Processual Penal – Prof. Guilherme Rezende ........................................................................................ 2 

Direito Administrativo – Prof. Bruno Betti ......................................................................................................... 8 

Legislação Institucional do MP – Prof. Henrique da Rosa................................................................................ 13 

Direito Civil – Prof. Gustavo Arruda ................................................................................................................. 15 

Direito Processual Civil – Prof. Rogério Cunha ................................................................................................ 17 

Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos – Prof. Henrique da Rosa .......................................... 30 

Direito Penal – Prof. Flávio Milhomem ............................................................................................................ 33 

Direito Eleitoral – Prof. Rafael Barreto ............................................................................................................ 37 

Legislação Penal Especial – Prof. Alex Fadel .................................................................................................... 37 

 

  



 

 

 

 

 

2 
38 

REVISÃO DE VÉSPERA - MPGO 

DIREITO CONSTITUCIONAL – PROF. NELMA FONTANA 

DICA 1 - PROCESSO LEGISLATIVO 

Sanção e veto são institutos irretratáveis. Não pode o Chefe do Executivo sancionar e depois decidir vetar 
dispositivos de projetos de lei. 

A sanção pode ser expressa ou tácita e não precisa ser motivada. Por outro lado, o veto é sempre expresso 
e deve ser motivado. 

Nessa linha, o STF, na ADPF 714, decidiu que: “(...) Não se admite “novo veto” em lei já promulgada e 
publicada. Manifestada a aquiescência do Poder Executivo com projeto de lei, pela aposição de sanção, 
evidencia-se a ocorrência de preclusão entre as etapas do processo legislativo, sendo incabível eventual 
retratação.” 

DICA 2 - IMUNIDADE PARLAMENTAR 

Nos termos do artigo 53, caput, da Constituição Federal, deputados e senadores são invioláveis civil e 
penalmente por opiniões, palavras e votos. Essa garantia constitucional tem por propósito a proteção da 
liberdade de exercício do mandato e, por conseguinte, o pluralismo político e o Estado Democrático de 
Direito. Assim sendo, segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, extraído do Inquérito 4781, 
“atentar contra a democracia e o Estado de Direito não configura exercício da função parlamentar a invocar 
a imunidade constitucional prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal.” 

DICA 3 - FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO 

O foro por prerrogativa de função é uma exceção e só pode ser concedido quando as atribuições do cargo 
justificarem. Para o Supremo Tribunal Federal, a autonomia dos estados para dispor sobre autoridades 
submetidas a foro privilegiado não é ilimitada, não pode ficar ao arbítrio político do constituinte estadual e 
deve seguir, por simetria, o modelo federal (ADI 5591/SP). Assim, é inconstitucional dispositivo de 
Constituição estadual que confere foro por prerrogativa de função a Delegados de Polícia, Defensores 
Públicos e Procuradores de Estado. 
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DICA 4 - DEFENSORIA PÚBLICA E ASSISTÊNCIA JURÍDICA 
GRATUITA 

Segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, os municípios, no exercício da competência para 
legislar sobre assuntos de interesse local, podem instituir a prestação de assistência jurídica à população de 
baixa renda. A prestação desse serviço público para auxílio da população economicamente vulnerável não 
visa substituir a atividade prestada pela Defensoria Pública. O serviço municipal atua de forma simultânea. 
Trata-se de mais um espaço para garantia de acesso à jurisdição (ADPF 279-SP). 

DICA 5 - MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS 

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não integra o Ministério Público da União e nem o Ministério 
Público dos Estados; antes, está vinculado à estrutura da Corte de Contas, de modo que não detém 
autonomia jurídica e nem iniciativa legislativa para as leis que definem sua estrutura organizacional. 

A Constituição Federal não concedeu ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas as garantias 
institucionais de autonomia administrativa e orçamentária, nem a iniciativa legislativa para as regras 
concernentes à criação e à extinção de seus cargos e serviços auxiliares, à política remuneratória de seus 
membros, aos seus planos de carreira e, especialmente, à sua organização e ao seu funcionamento. 

Com efeito, segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a exigência de lei 
complementar para regular a organização do Ministério Público especial (ADI 3804). 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – PROF. GUILHERME REZENDE 

DICA 1 - ATÉ QUANDO PODE SER OFERECIDO O ACORDO DE NÃO 
PERSECUÇÃO PENAL? 

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 

DICA 2 - SOBRE A NATUREZA DA AÇÃO PENAL NOS CRIMES DE 
ESTELIONATO E O DIREITO INTERTEMPORAL: 

O Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) alterou a natureza jurídica da ação penal no caso do crime de 
estelionato. A regra passou a ser a ação pública condicionada a representação: 
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Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: 

§ 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019) 

I - a Administração Pública, direta ou indireta; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

II - criança ou adolescente; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

III - pessoa com deficiência mental;  ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

A pergunta, entretanto, é: esta regra alcança crimes consumados antes da vigência do Pacote?  O STJ 
responde esta pergunta: 

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. 

DICA 3 - UM COMPILADO DAS REGRAS DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO 
DA PESSOA 

1- AP 937 (2018): O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o 
exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. 

2- AP 937 (2018): Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para 
apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada 
em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. 

3- Inq 4.127 (2018): Praticado o crime em um mandato e existindo reeleição ao mesmo cargo, verifica-se a 
prorrogação do foro por prerrogativa de função acaso os diferentes mandatos sejam exercidos em ordem 
sequencial e ininterrupta. 

4- Súmula 704 do STF: 

Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência 
ou conexão do processo do co-réu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. 

Inq 4022 (2015): Ausente potencial e relevante prejuízo que justifique a reunião de feitos, impõe-se o 
desmembramento do inquérito em relação a todos os investigados que não detêm foro por prerrogativa de 
função, a fim de que a investigação prossiga perante a Suprema Corte tão somente em relação àquele que a 
possua. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
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5- Inq 3.983 (2016) Cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir, com exclusividade, a permanência ou não da 
investigação ou da ação penal deflagrada em desfavor das demais pessoas não submetidas à jurisdição 
criminal originária, adotando-se, como regra, o desmembramento, salvo nas hipóteses em que a cisão possa 
causar prejuízo relevante (INQ 3.983, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, Dje 12.5.2016). 

6- SV 45. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função 
estabelecido exclusivamente pela constituição estadual. (idem Súmula 721) 

7- Foro por prerrogativa de função. Membros do Ministério Público e Magistrados (art. 96, III, da Constituição 
Federal). Crimes comuns não relacionados com o cargo. Competência do respectivo Tribunal de Justiça 
estadual. CC 177.100-CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 
08/09/2021, DJe 10/09/2021. 

DICA 4 - REGRA ESPECÍFICA DE COMPETÊNCIA NO CRIME DE 
ESTELIONATO 

Atenção para a alteração legislativa proposta pela lei 14.155/2021: 

Art. 70.  A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, 
ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. 

§ 4º Nos crimes previstos no art. 171 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal), quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente 
provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante 
transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e, em 
caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção.     (Incluído pela Lei nº 
14.155, de 2021) 

Trata-se de regra processual, que segue a lógica do tempus regit actum. Mas e se a denúncia já houver sido 
oferecida? Há perpetuação da competência? Sobre o tema, vide STJ: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DEPÓSITO EM DINHEIRO. 
ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO 
LEGISLATIVA. LEI N. 14.155/2021. ART. 70, § 4.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREVISÃO 
EXPRESSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 
NATUREZA RELATIVA. PERPETUATIO JURISDICIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR 
COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 

1. O delito de estelionato, tipificado no art. 171, caput, do Código Penal, consuma-se no lugar 
onde aconteceu o efetivo prejuízo à vítima. Por essa razão, a Terceira Seção do Superior Tribunal 
de Justiça, no caso específico de estelionato praticado por meio de depósito em dinheiro ou 
transferência de valores, firmara a compreensão de que a competência seria do Juízo onde se 
auferiu a vantagem ilícita em prejuízo da vítima, ou seja, o local onde se situava a conta que 
recebeu os valores depositados. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm#art171
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14155.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14155.htm#art2
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2. A Lei n. 14.155, de 27 de maio de 2021, que incluiu o § 4.º no art. 70 do Código de Processo 
Penal, criou hipótese específica de competência no caso de crime de estelionato praticado 
mediante depósito, transferência de valores ou cheque sem provisão de fundos em poder do 
sacado ou com o pagamento frustrado. Diante da modificação legislativa, não mais subsiste o 
entendimento firmado por esta Corte Superior, devendo ser reconhecida a competência do Juízo 
do domicílio da vítima. 

3. A lei processual penal tem aplicação imediata. Contudo, por se cuidar de competência em 
razão do lugar, de natureza relativa, incide a regra da perpetuatio jurisdicionis, quando já 
oferecida a denúncia nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil, c.c. o art. 3.º do Código 
de Processo Penal. 

4. No caso concreto, houve apenas a instauração de inquérito policial, o qual, por si só, não leva 
à incidência da regra da perpetuatio jurisdicionis. Além disso, o procedimento investigatório se 
iniciou no Juízo do domicílio da Vítima, na Comarca de Curitiba-PR, o qual, nos termos do art. 70, 
§ 4.º, do Código de Processo Penal, com a redação atribuída pela Lei n. 14.155/2021, é 
competente para a ação penal. 

5. Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 1.ª VARA CRIMINAL DE 
CURITIBA - PR, o Suscitante. 

(CC 181.726/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 
17/09/2021) 

DICA 5 - O JUIZ E AS MEDIDAS CAUTELARES 

Com a entrada em vigor do Pacote Anticrime, consolidou-se o entendimento de que as cautelares não podem 
mais ser decretadas sem requerimento de quem tenha legítimo interesse: 

Art. 282.  As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:    

(...)         

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no 
curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante 
requerimento do Ministério Público. 

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão 
preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do 
assistente, ou por representação da autoridade policial.  

Ok, mas pode o juiz converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício? Sobre o tema, já se 
pronunciou o STJ: 
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Após o advento da Lei n. 13.964/2019, não é possível a conversão ex offício da prisão em 
flagrante em preventiva, mesmo nas situações em que não ocorre audiência de custódia. 

RHC 131.263, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por maioria, julgado em 
24/02/2021. 

DICA 6 - SOBRE A DECISÃO DE PRONÚNCIA 

Não é cabível a pronúncia fundada exclusivamente em testemunhos indiretos de "ouvir dizer". 
HC 673.138-PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, por unanimidade, julgado 
em 14/09/2021. 

É ilegal a sentença de pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no 
inquérito policial. 

HC 589.270, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 
23/02/2021. 

DICA 7 - TESES FIXADAS PELO STJ EM RELAÇÃO À BUSCA E 
APREENSÃO 

HC 598.051 (6ª Turma) 

A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito 
incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou 
o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação 
deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo. 

HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 02/03/2021. 

Teses fixadas: 

1) Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso 
no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de 
modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de 
flagrante delito. 

2) O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem 
sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será 
permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção 
de mandado judicial se possa, objetiva e concretamente, inferir que a prova do crime (ou a própria droga) 
será destruída ou ocultada. 
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3) O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e 
apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de 
constrangimento ou coação. 

4) A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito 
incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou 
o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. 

5) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta 
na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela 
decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal dos agentes 
públicos que tenham realizado a diligência. 

- HC 616.584 (3ª Seção): Turmas penais unificam orientação sobre prova de autorização do morador para a 
entrada da polícia 

DIREITO ADMINISTRATIVO – PROF. BRUNO BETTI 

DICA 1 – PUBLICIDADE DIFERIDA – LEI 14.133/21 

A publicidade será diferida:  

I. quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura;  

II. quanto ao orçamento da Administração. 

No que tange à publicidade diferida do orçamento da Administração, faz-se importante o estudo do art. 24 
da Lei nº 14.133/21. 

De acordo com o dispositivo legal, desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter 
caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações 
necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de 
controle interno e externo;  

Perceba-se que a Lei nº 14.133/21 conferiu poder discricionário ao gestor público para conceder ou não 
caráter sigiloso ao orçamento. Ademais, ainda que o gestor escolha pelo orçamento sigiloso, esse sigilo não 
será absoluto, haja vista que os órgãos de controle interno e externo poderão ter acesso a ele.  

Outro ponto relevante é a necessidade de justificar, motivar o sigilo do orçamento, de modo, então, que a 
regra é que o orçamento seja público. Somente quando houver justo motivo, o orçamento deve ser sigiloso. 

Ademais, nos termos do art. 18, XI, o gestor público deve proceder a motivação sobre o momento da 
divulgação do orçamento da licitação, caso opte pelo sigilo. 
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Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado 
ou o máximo aceitável constará do edital da licitação. 

DICA 2 – SÚMULA 650 STJ 

A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de 
demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990. 

DICA 3 – CONTRATAÇÃO INTEGRADA 

Nos termos do art. 6º, XXXII, a contratação integrada consiste no regime de contratação de obras e serviços 
de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, 
executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, 
teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. 

A contratação integrada pode ser chamada de turn key, isto é, a virada da chave ou chave na mão. Em outras 
palavras, na contratação integrada, o contratado fica obrigado a entregar a obra ou o serviço em condições 
de uso imediato. Assim, basta a Administração virar a chave e começar o uso. 

Atente-se que, nos termos do art. 22, § 3º, quando a contratação adotar os regimes de contratação 
integrada, o edital obrigatoriamente contemplará matriz de alocação de riscos entre o contratante e o 
contratado. Ademais, nos termos do art. 22, § 4º, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à 
contratação associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado deverão ser alocados como 
de sua responsabilidade na matriz de riscos. 

Por razões óbvias, em razão da própria essência da contratação integrada, a Administração é dispensada da 
elaboração de projeto básico, hipótese em que deverá ser elaborado anteprojeto de acordo com 
metodologia definida em ato do órgão competente, observados os requisitos necessários.  

Após a elaboração do projeto básico pelo contratado, o conjunto de desenhos, especificações, memoriais e 
cronograma físico-financeiro deverá ser submetido à aprovação da Administração, que avaliará sua 
adequação em relação aos parâmetros definidos no edital e conformidade com as normas técnicas, vedadas 
alterações que reduzam a qualidade ou a vida útil do empreendimento e mantida a responsabilidade integral 
do contratado pelos riscos associados ao projeto básico.  

No regime de contratação integrada, o edital e o contrato, sempre que for o caso, deverão prever as 
providências necessárias para a efetivação de desapropriação autorizada pelo poder público, bem como:  

I. o responsável por cada fase do procedimento expropriatório;  

II. a responsabilidade pelo pagamento das indenizações devidas; 

III. a estimativa do valor a ser pago a título de indenização pelos bens expropriados, inclusive de custos 
correlatos;  
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IV. a distribuição objetiva de riscos entre as partes, incluído o risco pela diferença entre o custo da 
desapropriação e a estimativa de valor e pelos eventuais danos e prejuízos ocasionados por atraso na 
disponibilização dos bens expropriados;  

V. em nome de quem deverá ser promovido o registro de imissão provisória na posse e o registro de 
propriedade dos bens a serem desapropriados. 

DICA 4 – PODER DE POLÍCIA 

É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado 
integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem 
exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. 

ATENÇAÕ!!! Cumpre ressaltar a única fase do ciclo de polícia que, por sua natureza, é absolutamente 
indelegável: a ordem de polícia , ou seja, a função legislativa. Os atos de consentimento, de fiscalização e 
de aplicação de sanções podem ser delegados a estatais que, à luz do entendimento desta Corte, possam ter 
um regime jurídico próximo daquele aplicável à Fazenda Pública. 

DICA 5 – ACORDO DE LENIÊNCIA 

A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas 
jurídicas que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa 
colaboração resulte: 

I - a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; e 

II - a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração. 

Requisitos: 

I - a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a apuração 
do ato ilícito; 

II - a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração investigada a partir da data 
de propositura do acordo; 

III - a pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as 
investigações e o processo administrativo, comparecendo, sob suas expensas, sempre que solicitada, 
a todos os atos processuais, até seu encerramento. 

ATENÇÃO!!! 

Não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado. 
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Efeitos estendidos às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico, de fato e de direito, desde 
que firmem o acordo em conjunto 

Reduzirá em até 2/3 (dois terços) o valor da multa 

Isenta as seguintes penalidades: 

1) publicação extraordinária da decisão condenatória; 

2) proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos  

Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo 
econômico, de fato e de direito, desde que firmem o acordo em conjunto, respeitadas as condições nele 
estabelecidas. 

A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação do respectivo acordo, salvo 
no interesse das investigações e do processo administrativo. 

Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo de leniência 
rejeitada. 

Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo 
acordo pelo prazo de 3 anos contados do conhecimento pela administração pública do referido 
descumprimento. 

A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos. 

DICA 6 – DESCONCENTRAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO 

A desconcentração é o fenômeno de distribuição de competências dentro da mesma Pessoa Jurídica, isto é, 
haverá uma repartição de competências INTERNA. 

Pela Desconcentração há a criação dos órgãos públicos. 

 

É o fenômeno de distribuição de competências para uma pessoa jurídica ou física distinta. Em outras 
palavras, a descentralização é a repartição EXTERNA de competências. Não há, entre as entidades, 
hierarquia. O que há entre elas é o controle finalístico, tutela, supervisão ministerial ou vinculação 
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DICA 7 – TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO E 
ACORDO DE COOPERAÇÃO 

1)  termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela 
administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos 
financeiros;  

2) termo de fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela 
administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de 
recursos financeiros;  

3) acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela 
administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros;  

DICA 8 – CONCESSÃO ADMINISTRATIVA E PATROCINADA 

A PPP patrocinada é a concessão comum, prevista na Lei nº 8.987/95, a qual é adicionada a contraprestação 
pecuniária do parceiro público. Observe que, de acordo com o art. 2º, § 3º da Lei nº 11.079/04, não será PPP 
patrocinada, quando não houver a contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 

A PPP administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária 
direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. 
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LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL DO MP – PROF. HENRIQUE DA 

ROSA 

DICA 1 

Procurador-Geral de Justiça é permitida uma recondução. Procurador- Geral da República não menciona 
quantas reconduções pode haver. Formas de investidura e destituição diferentes. O PGR não é o chefe dos 
Ministério Públicos Estaduais. Nesse sentido, colhe-se do STF1: 

Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Constitucional. Separação dos 
poderes. Penal e processual penal. Poderes de investigação do Ministério Público. 2. Questão de ordem 
arguida pelo réu, ora recorrente. Adiamento do julgamento para colheita de parecer do Procurador-Geral da 
República. Substituição do parecer por sustentação oral, com a concordância do Ministério Público. 
Indeferimento. Maioria. 3. Questão de ordem levantada pelo Procurador-Geral da República. Possibilidade 
de o Ministério Público de estado-membro promover sustentação oral no Supremo. O Procurador-Geral da 
República não dispõe de poder de ingerência na esfera orgânica do Parquet estadual, pois lhe incumbe, 
unicamente, por expressa definição constitucional (art. 128, § 1º), a Chefia do Ministério Público da União. 
O Ministério Público de estado-membro não está vinculado, nem subordinado, no plano processual, 
administrativo e/ou institucional, à Chefia do Ministério Público da União, o que lhe confere ampla 
possibilidade de postular, autonomamente, perante o Supremo Tribunal Federal, em recursos e processos 
nos quais o próprio Ministério Público estadual seja um dos sujeitos da relação processual. Questão de 
ordem resolvida no sentido de assegurar ao Ministério Público estadual a prerrogativa de sustentar suas 
razões da tribuna. Maioria. [...] (grifos) 

DICA 2  

Apesar de fazer parte do MPU, o MPDFT possui formas de escolha e destituição de seu Procurador – Geral 
semelhantes aos Ministérios Públicos Estaduais, de acordo com os §§ 3º e 4º do Art. 128. Atentar para a LC 
75/93, art. 156. 

As formas de destituição dos Procuradores – Gerais de Justiça e do Procurador – Geral da República são 
diferentes e por iniciativas diferentes.  

 

 

1 RE 593727, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 
14/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015. 
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DICA 3 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é composto de 15 membros. O Conselho Nacional do MP é composto 
de 14 membros, com 3 cadeiras destinadas aos Ministério Públicos Estaduais. 

DICA 4  

O Corregedor apenas recebe reclamações e denúncias de qualquer interessado, relativas aos membros do 
Ministério Público e dos seus serviços auxiliares. O Conselho Nacional, enquanto órgão colegiado, recebe e 
conhece. 

O CNMP pode rever processos disciplinares apenas de membros, julgados há menos de um ano. Não pode 
rever processos disciplinares de servidores, por ausência de previsão. (Art. 130-A, §2º, IV) 

Pelo Art. 130 – A, §4º da CF/88, o presidente do Conselho Federal da OAB oficia junto ao CNMP, mas não 
vota. 

 

DICA 5  

Lei 8.625/93 - A lei difere os órgãos da Administração superior, dos órgãos de Administração. Órgãos da 
Administração Superior são os órgãos de cúpula da instituição. 

As leis orgânicas estaduais podem dispor de forma diferente da lei federal.  

DICA 6  

Os órgãos de execução exercem atividade fim. O PGJ possui atribuição penal originária, o Conselho Superior 
revisa o arquivamento do inquérito civil, em atividade fim. Os Procuradores de Justiça atuam perante os 
Tribunais no segundo grau e os Promotores de Justiça atuam no juízo de primeiro grau. 

DICA 7  

Voto plurinominal em lista tríplice significa que o eleitor pode votar em até três nomes dentre os 
concorrentes, mas não pode votar três vezes no mesmo, por exemplo. A destituição do PGJ é diferente da 
destituição do PGR, que se dá pelo Senado. O Chefe do Executivo é quem está no momento exercendo tais 
funções, não necessariamente o Governador. A escolha pode ser qualquer um dos que integre a lista, mesmo 
o menos votado. 
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DIREITO CIVIL – PROF. GUSTAVO ARRUDA 

DICA 1 - CAPACIDADE 

Capacidade de direito é a aptidão genérica oriunda da personalidade para ser titular de direitos e obrigações.  

Capacidade de fato é a aptidão para exercer os direitos plenamente, por si mesmo.  

A incapacidade absoluta é apenas a dos menores de 16 anos (art. 3). A incapacidade relativa abrange ainda 
outras hipóteses (art. 4). 

DICA 2 - LEGITIMAÇÃO 

A legitimação é uma especificação da capacidade das partes. O agente capaz, em determinadas 
oportunidades, fica impedido de celebrar determinados negócios jurídicos, situações em que se diz faltar-
lhe legitimidade. 

São exemplos, a venda de ascendente a descendente, por exemplo, depende da anuência dos demais 
descendentes (art. 496) a necessidade de vênia conjugal (art. 1.647) e as limitações para compra ainda que 
em hasta pública (art. 497). 

DICA 3 - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica surge para coibir um desvio de função, relativo à 
possibilidade de limitação da responsabilidade, ligada à noção de fraude ou de abuso. 

Quanto aos pressupostos de incidência, temos a teoria menor (art. 28, §5, CDC) e a teoria maior (art. 50, CC). 

Atenção para as recentes alterações do art. 50 do Código Civil pela Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade 
Econômica). 

DICA 4 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

Entre as diferentes classes de bens, destaca-se a classificação dos bens considerados em si mesmos, entre 
os bens móveis e imóveis. 

Atenção para os imóveis para os efeitos legais (art. 80) e para os bens que não perdem o caráter de imóveis 
(art. 81). 

Por outro lado, também temos os móveis (art. 82), os móveis para efeitos legais (art. 83) e aqueles bens que 
não perdem o caráter de móveis (art. 84). 
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DICA 5 - BENS PÚBLICOS E PRIVADOS 

Por fim, entre as diferentes classes de bens, temos a classificação entre os bens públicos e os privados. Bens 
públicos são os que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são bens 
privados (art. 98). 

Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião (art. 102), com exceção do usucapião rural especial, com 
quinquênio entre 1981 e 1988. 

DICA 6 - POSSE 

A posse é um poder de fato sobre a coisa e não um poder de direito, como o direito de propriedade. Ela é, 
além disso, um comportamento.  

Pode-se conceituar a posse como uma situação de fato em que uma pessoa (que pode ou não ser o 
proprietário), exerce sobre a coisa poderes ostensivos, conservando-a, fruindo-a e dando a ela sua 
destinação econômica (Caio Mário). 

DICA 7 - DETENÇÃO 

Considera-se detenção uma situação que caracterizaria posse, mas que deixa de ser considerada desta 
forma, por determinação legal. O que retira de uma situação o caráter possessório é o obstáculo legal. 
Detenção é a posse degradada pela lei. Há dois casos interessantes de detenção no ordenamento: art. 1.198 
e art. 1.208. 

DICA 8 - PROPRIEDADE 

A propriedade é o direito de usar, gozar e dispor da coisa, e reivindica-la de quem injustamente a detenha. 
Vista isoladamente esta descrição, conclui-se tratar-se de um direito absoluto. Contudo, no próprio Código 
Civil estão presentes muitas limitações. 

Esses atributos podem estar reunidos em uma única pessoa. Tem-se, nesse caso, a propriedade em toda a 
sua plenitude, propriedade plena. Mas pode ocorrer o desdobramento, com a transferência a terceiros de 
uma ou algumas dessas faculdades, através da constituição de outros direitos reais. 

DICA 9 - 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. 
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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. 

DICA 10 - CAUSAS IMPEDITIVAS E SUSPENSIVAS 

Impedimentos matrimoniais são situações em que o casamento é vedado. Nestes casos, se o casamento for 
celebrado ele será considerado nulo.  

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). 

DICA 11 - REGIME DA SEPARAÇÃO DE BENS 

Há dois regimes completamente distintos de separação de bens: o regime da separação voluntária (ou 
convencional) e o regime da separação obrigatória. 

Apenas no regime da separação obrigatória comunicam-se os aquestos, nos termos da Súmula 377 STF. 

DICA 12 - SUCESSÃO DOS COLATERAIS 

Os colaterais são chamados a suceder, se não houver descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro. 

Havendo colaterais, os de grau mais próximo excluem os de grau mais remoto, ressalvado o direito de 
representação concedido aos filhos de irmãos (art. 1.840). 

Quando existem irmãos bilaterais e irmãos unilaterais, os unilaterais herdam metade do que herdarem os 
bilaterais (art. 1.841). Se houver apenas irmãos unilaterais, eles herdarão em partes iguais (art. 1.842).  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PROF. ROGÉRIO CUNHA 

Revisão de véspera MPPR 

DICA 1 - PERPETUATIO JURISDICIONIS 

Princípio da perpetuação da jurisdição (CPC, art. 43): que dispõe que determina-se a competência no 
momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de 
fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a 
competência absoluta, 
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Princípio da perpetuação da jurisdição (CPC, art. 43):  

(...) 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 n  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) 

DICA 2 - CONTAGEM DE PRAZO 

Art. 180. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá 
início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1º . 

§ 1º Findo o prazo para manifestação do Ministério Público sem o oferecimento de parecer, o 
juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo. 

§ 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma 
expressa, prazo próprio para o Ministério Público. 

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

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

O termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-
se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe). 
(EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/05/2021) 
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DICA 3 - IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO 

 

Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: 

I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro 
do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha; 

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; 

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério 
Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta 
ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; 

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, 
consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; 

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no 
processo; 

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes; 

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou 
decorrente de contrato de prestação de serviços; 

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro 
ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, 
mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório; 

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado. 
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§ 1º Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o 
advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade 
judicante do juiz. 

§ 2º É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. 

§ 3º O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a 
membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente 
ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. 

Art. 145. Há suspeição do juiz: 

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; 

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado 
o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar 
meios para atender às despesas do litígio; 

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro 
ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; 

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. 

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar 
suas razões. 

§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando: 

I - houver sido provocada por quem a alega; 

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. 

Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o 
impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará 
o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e 
com rol de testemunhas. 

§ 1º Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará 
imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a 
autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, 
acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do 
incidente ao tribunal. 

§ 2º Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente 
for recebido: 

I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr; 
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II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. 

§ 3º Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for 
recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. 

§ 4º Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal 
rejeitá-la-á. 

§ 5º Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal 
condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer 
da decisão. 

§ 6º Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o 
juiz não poderia ter atuado. 

§ 7º O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo 
de impedimento ou de suspeição. 

Art. 147. Quando 2 (dois) ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta 
ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o 
outro nele atue, caso em que o segundo se escusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. 

Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição: 

I - ao membro do Ministério Público; 

II - aos auxiliares da justiça; 

III - aos demais sujeitos imparciais do processo. 

§ 1º A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada 
e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. 

§ 2º O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo 
o arguido no prazo de 15 (quinze) dias e facultando a produção de prova, quando necessária. 

§ 3º Nos tribunais, a arguição a que se refere o § 1º será disciplinada pelo regimento interno. 

§ 4º O disposto nos §§ 1º e 2º não se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição de 
testemunha. 

DICA 4 - IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO 

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do 
réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: 
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I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; 

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

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

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 

§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, 
a ocorrência de decadência ou de prescrição. 

§ 2º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos 
termos do art. 241 . 

§ 3º Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias. 

§ 4º Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do 
réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no 
prazo de 15 (quinze) dias. 

DICA 5 - COISA JULGADA SOBRE A 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 . 
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DICA 6 - CITAÇÃO 

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, 
torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) . 

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 
proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 
viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º. 

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. 

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos 
extintivos previstos em lei. 

 

Efeitos

Processuais

Induz a 
litispendência

A citação válida 
que induz 

litispendência é a 
ocorrida na 

primeira demanda 
(REsp 1107249 )

faz litigiosa a coisa

Materiais
Constituição do 

devedor em mora
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DICA 7 - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS 

Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

Conceito: Constitui hipótese de ampliação subjetiva da demanda por tornando ineficaz a separação 
patrimonial  entre a sociedade e seus sócios (CPC, art. 795)  quando utilizada a personalidade em 
contrariedade com o direito 

Requisitos 

Teoria Maior (CCB, art. 50): insuficiência patrimonial + desvio de finalidade ou confusão patrimonial ou abuso 
de direito 

Teoria Menor (Art. 28, §5º do CDC, Art. 4º da Lei 9.605/98):  basta que a personalidade seja obstáculo a 
ressarcimento dos danos 

 

Hipóteses de cabimento 

Pressupõe que já esteja em curso ação ajuizada pelo credor em face do devedor, isto é, da pessoa jurídica.  

É hipótese é de intervenção de terceiros provocada e não voluntária.  

É admissível também na sua modalidade reversa (`CPC, art. 133, §2º) 

É aplicável também aos procedimentos da Lei 9.099/95 (CPC, art. 1.062) 

Legitimidade 

Será instaurado a pedido da parte ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. 
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O juiz não pode decretar a desconsideração de ofício.  

Procedimento: 

O interesse deve apresentar  requerimento onde demonstre o preenchimento dos pressupostos legais 
específicos para desconsideração da personalidade jurídica (Art. 134, §4º) 

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

Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória (Art. 136), contra 
a qual poderá ser interposto agravo de instrumento (art: 1.015, IV, do CPC). 

Acolhido incidente se admite a penhora de bens dos sócios, bem como s  norma prevê efeito retroativo (ou 
ex tunc) afirmando que a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em 
relação ao requerente (Art. 137) 

Não há condenação em honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 
Em regra, não é cabível a condenação em honorários advocatícios em qualquer incidente processual, 
ressalvados os casos excepcionais. Tratando-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 
não cabe a condenação nos ônus sucumbenciais em razão da ausência de previsão legal. Logo, é irrelevante 
apurar quem deu causa ou foi sucumbente no julgamento final do incidente. STJ. 3ª Turma. REsp 1.845.536-
SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/05/2020 (Info 673).  

DICA 8 - AUDIÊNCIA 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) 
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Na hipótese de litisconsórcio o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os 
litisconsortes (CPC, art. 334, §6º). 

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).  

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 
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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.   

DICA 9 - PRAZO CUMPRIMENTO SENTENÇA 

 Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de 
decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a 
requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 
(quinze) dias, acrescido de custas, se houver. 

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa 
de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. 

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos 
no § 1º incidirão sobre o restante. 

§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 
mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. 

Prazo art. 523: Contagem em dias úteis (REsp 1708348/RJ) 

Prazo art. 536: O prazo de cumprimento da obrigação de fazer possui natureza processual, devendo ser 
contado em dias úteis.(REsp 1.778.885-DF) 

DICA 10 - O MP NA TUTELA POSSESSÓRIA 

Citação e defesa do réu 

A princípio não há regra especial para a citação do réu nas ações possessórias, podendo ser aplicada a regra 
geral do art. 247 do CPC, no que diz respeito à citação postal.  
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Em se tratando de conflito fundiário o art. 554, §1º do Código de Processo Civil dispõe sobre regra especial 
de citação dos requeridos determinando 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. 

Citação e defesa do réu 

O código permite (Art. 554, §3º) ao juiz 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. 

Audiência de mediação e conciliação 

Não previu o Código de Processo Civil a fase prévia de conciliação e mediação no procedimento especial das 
ações possessórias, audiência que não deve ser confundida com a de justificação, que busca trazer ao juiz 
esclarecimentos sobre a efetiva existência dos requisitos do art. 561 do CPC. 

Audiência de mediação e conciliação 

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. 

§ 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. 

DICA 11 - INTERDIÇÃO 

Art. 752. Dentro do prazo de 15 (quinze) dias contado da entrevista, o interditando poderá 
impugnar o pedido. 

§ 1º O Ministério Público intervirá como fiscal da ordem jurídica. 

§ 2º O interditando poderá constituir advogado, e, caso não o faça, deverá ser nomeado curador 
especial. 

§ 3º Caso o interditando não constitua advogado, o seu cônjuge, companheiro ou qualquer 
parente sucessível poderá intervir como assistente. 
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Na interdição não requerida pelo MP, é desnecessária a nomeação de curador especial, que tem como 
pressuposto a presença de conflito de interesses entre o interditando e o seu representante.  

Nesses casos, o Ministério Público é quem age na defesa dos interesses do suposto incapaz. 

O entendimento pacífico desta Corte Superior é no sentido de que nos procedimentos de interdição não 
ajuizados pelo Ministério Público, cabe ao órgão ministerial defender os interesses do interditando e a 
designação de curador especial pressupõe a presença de conflito de interesses entre o incapaz e o 
representante legal, o que não é o caso dos autos. Precedentes. (...)(AgInt no AREsp 1470628/BA, Rel. 
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020) 

Em sentido contrário: 

(...) 4. A ação de interdição se funda na dignidade da pessoa humana e tem cunho protecionista, razão pela 
qual só se justifica para atender os interesses e as necessidades próprias do curatelando. 5. Considerando 
que a atuação do Ministério Público, enquanto fiscal da ordem jurídica na ação de interdição da qual não é 
o autor, impede que ele atue, simultaneamente, como defensor do curatelando; que a legislação prevê a 
nomeação de curador especial ao incapaz, para garantir a tutela dos seus próprios interesses e necessidades; 
e que a curadoria especial é função atípica e exclusiva da Defensoria Pública; forçoso reconhecer a falta de 
atribuição do Parquet para funcionar nos autos como defensor da curatelanda. 6. A inexistência, em 
determinada comarca, de órgão da Defensoria Pública do Estado para exercer a curadoria especial deve ser 
suprida segundo as normas locais que regulamentam a sua organização e o seu funcionamento e, na 
impossibilidade de tal suprimento, há de ser designado advogado dativo.(...) (REsp 1824208/BA, Rel. Ministra 
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019) 

Art. 753. Decorrido o prazo previsto no art. 752 , o juiz determinará a produção de prova pericial 
para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil. 

§ 1º A perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação 
multidisciplinar. 

§ 2º O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá 
necessidade de curatela. 

6- O laudo pericial não pode ser substituído por mero relatório médico, especialmente quando há 
divergência entre o conteúdo do relatório em confronto com os demais elementos de prova produzidos no 
processo. 

7- Nas hipóteses de interdição, é imprescindível que o exame médico resulte em laudo pericial 
fundamentado, no qual deverão ser examinadas todas as circunstâncias relacionadas à existência da 
patologia do interditando, bem como a sua extensão e limites. (REsp 1685826/BA, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017) 

O laudo médico, previsto no art. 750 do CPC/2015 como necessário à propositura da ação de interdição, 
pode ser dispensado na hipótese em que o interditando resiste em se submeter ao exame. 
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REsp 1.933.597-RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 26/10/2021, 
DJe 03/11/2021.W 

DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS 

HOMOGÊNEOS – PROF. HENRIQUE DA ROSA 

DICA 1 – LEI 8.625/93  

Formas de atuação do Ministério Público além das previstas na Constituição Federal e leis tradicionais: Art. 
25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, 
incumbe, ainda, ao Ministério Público: IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da 
lei: a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, 
coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos; b) para a anulação ou declaração de nulidade de atos 
lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou de Município, de suas 
administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem; VIII - ingressar em 
juízo, de ofício, para responsabilizar os gestores do dinheiro público condenados por tribunais e conselhos 
de contas;  

DICA 2 – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

Atividade finalística do Ministério Público, tendo em vista que pode por fim ao problema envolvendo o 
direito coletivo em questão. Na forma da lei 7.347/85: 

Lei 7.347/85: Art. 5º § 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados 
compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que 
terá eficácia de título executivo extrajudicial. (INCLUÍDO PELA LEI Nª 8.078, DE 11.9.1990)   (VIDE 

MENSAGEM DE VETO)  

Resolução 179/2017 CNMP: Art. 1º O compromisso de ajustamento de conduta é instrumento 
de garantia dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos e outros direitos 
de cuja defesa está incumbido o Ministério Público, com natureza de negócio jurídico que tem 
por finalidade a adequação da conduta às exigências legais e constitucionais, com eficácia de 
título executivo extrajudicial a partir da celebração. 

Lembrar que o TAC é exclusivo de órgãos públicos, ao passo que as associações, por serem privadas, podem 
formalizar transação, mas não TAC (ADPF 165 STF). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm#art113
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/Mensagem_Veto/anterior_98/vep664-L8078-90.htm#art92p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/Mensagem_Veto/anterior_98/vep664-L8078-90.htm#art92p
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DICA 3 – AUTO COMPOSIÇÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
RESOLUÇÃO 118/2014 DO CNMP 

Art. 8º A negociação é recomendada para as controvérsias ou conflitos em que o Ministério 
Público possa atuar como parte na defesa de direitos e interesses da sociedade, em razão de sua 
condição de representante adequado e legitimado coletivo universal (art. 129, III, da CR/1988); 
Duas ou mais partes interagem em uma situação de conflito, com o sem a participação de 
intervenientes, objetivando o acordo entra as partes para satisfação de interesses recíprocos. 

Art. 9º A mediação é recomendada para solucionar controvérsias ou conflitos que envolvam 
relações jurídicas nas quais é importante a direta e voluntária ação de ambas as partes 
divergentes. Parágrafo único. Recomenda-se que a mediação comunitária e a escolar que 
envolvam a atuação do Ministério Público sejam regidas pela máxima informalidade possível. As 
partes envolvidas no conflito buscam chegar a uma solução de consenso com a ajuda de um 
mediador. Terceiro imparcial, neutro, que não tem poder de decisão e foi escolhido de comum 
acordo. Trabalha a inter-relação, sobre interesses, não propõe acordo, confidencial. 

Art. 11. A conciliação é recomendada para controvérsias ou conflitos que envolvam direitos ou 
interesses nas áreas de atuação do Ministério Público como órgão interveniente e nos quais 
sejam necessárias intervenções propondo soluções para a resolução das controvérsias ou dos 
conflitos. 

Art. 12. A conciliação será empreendida naquelas situações em que seja necessária a intervenção 
do membro do Ministério Público, servidor ou voluntário, no sentido de propor soluções para a 
resolução de conflitos ou de controvérsias, sendo aplicáveis as mesmas normas atinentes à 
mediação. Terceiro imparcial, através da análise das posições, conduz o processo na direção do 
acordo, opinando e propondo soluções. Não trabalha inter-relação. Trabalha sobre as posições. 
Não decide.  

DICA 4 – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA:  

Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de 
obrigação de fazer ou não fazer.  

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DA 
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM O DE PAGAR INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 629/STJ. 

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com 
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos 
os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 



 

 

 

 

 

32 
38 

2. Nos termos da Súmula 629/STJ, "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação 
de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar". 

3. Agravo interno não provido. 

(AgInt no REsp 1702981/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
12/03/2019, DJe 15/03/2019) 

DICA 5 – LEGITIMIDADE EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

Art. 5o  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (REDAÇÃO DADA PELA LEI 

Nº 11.448, DE 2007). 

I - o Ministério Público;  

II - a Defensoria Pública;  

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;  

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;  

V - a associação que, concomitantemente:  

A legitimidade é chamada de concorrente disjuntiva. Vários são os legitimados, havendo 
previsão constitucional no art. 129, §1º da Constituição. A Ordem dos Advogados do Brasil vem 
sendo admitida como legitimada em casos pontuais pelo Superior Tribunal de Justiça. Contudo, 
o Estatuto do Idoso, em seu art. 81, III, coloca a OAB no rol de legitimados para a propositura 
de ações cíveis fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou 
homogêneos.  

No caso do inciso V, a associação necessita de requisitos concomitantes. Estar constituída há 
pelo menos um ano e a pertinência temática de suas atividades com o direito que pretende 
tutelar.  

O Ministério Público, se não for parte, atua como fiscal da lei. 

DICA 6 – TESES DO STJ SOBRE PROCESSO COLETIVO  

1) O Ministério Público tem legitimidade para atuar em defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais 
homogêneos dos consumidores. 

2) O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública visando tutelar direitos dos 
consumidores relativos a serviços públicos. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
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3) O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública com o objetivo de assegurar os 
interesses individuais indisponíveis, difusos ou coletivos em relação à infância, à adolescência e aos idosos, 
mesmo quando a ação vise à tutela de pessoa individualmente considerada. 

5) O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública com o objetivo de assegurar os 
interesses individuais indisponíveis, difusos ou coletivos em relação às pessoas desprovidas de recursos 
financeiros, mesmo quando a ação vise à tutela de pessoa individualmente considerada. 

DICA 7 – TESES DO STJ SOBRE PROCESSO COLETIVO 

6) A apuração da legitimidade ativa das associações e dos sindicatos como substitutos processuais, em ações 
coletivas, passa pelo exame da pertinência temática entre os fins sociais da entidade e o mérito da ação 
proposta. 

7) A ilegitimidade ativa ou a irregularidade da representação processual não implica a extinção do processo 
coletivo, competindo ao magistrado abrir oportunidade para o ingresso de outro colegitimado no pólo ativo 
da demanda. 

2) É possível a inversão do ônus da prova da ação civil pública em matéria ambiental a partir da interpretação 
do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei n. 7.347/1985. 

7) A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser 
ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão 
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em 
conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo 
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 480) 

DIREITO PENAL – PROF. FLÁVIO MILHOMEM 

Fala, Moçada! Quero trazer para vocês a discussão de alguns temas de Direito Penal que têm grandes 
chances de serem cobrados no concurso para Promotor de Justiça do MPGO, assim como foram em 
concursos recentes para o Ministério Público. 

A ideia é te provocar com uma pergunta; e, na sequência, oferecer a solução. Sugiro que você responda, 
primeiro, sem consulta; e, depois, confira sua resposta com o espelho de correção. Vamos lá? 

DICA 1  

O princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (CP, Art. 2º, Parágrafo único) tem aplicação restrita 
às normas de direito material, não se aplicando àquelas de natureza mista ou heterotópica? 
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As normas processuais que produzem efeitos materiais aplicam-se retroativamente, a exemplo das 
alterações provocadas pela Lei nº 13.964/19, em relação ao ANPP e à exigência de representação para o 
oferecimento da ação penal no estelionato. 

DICA 2 

A Mínima ofensividade da conduta do agente; a nenhuma periculosidade social da ação; o reduzido grau de 
reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, que justificam a 
aplicação do princípio da insignificância, implicam na exclusão da ilicitude da conduta? 

O reconhecimento da insignificância penal importa na atipicidade da conduta, em face da ausência de 
violação do bem jurídico tutelado. 

DICA 3 

Atua no estrito cumprimento do dever legal o policial que repele agressão ou risco de agressão a vítima 
mantida refém durante a prática de crimes? 

Cuida-se da legítima defesa funcional, introduzida no ordenamento jurídico pela Lei nº 13.964/19. 

CP, Art. 25. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-
se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de 
agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.            (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019)     

DICA 4 

Para a Teoria estrita da culpabilidade a descriminante putativa é considerada erro de tipo e exclui a 
culpabilidade se o erro for inescusável? 

A teoria estrita da culpabilidade, adotada pelos finalistas, vê toda falta de consciência de antijuridicidade 
como erro de proibição.  

A teoria limitada da culpabilidade é muito semelhante à teoria estrita da culpabilidade. A diferença reside 
no erro quanto às causas de justificação ou descriminantes putativas. 

DICA 5 

O cálculo para a progressão de regime do condenado tem como parâmetro o tempo máximo de 
cumprimento das penas privativas de liberdade previsto no art. 75 do Código Penal (40 anos)? 

Súmula 715/STF: 
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A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de cumprimento, determinado pelo art. 
75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento 
condicional ou regime mais favorável de execução. 

DICA 6 

Somente em caso de reforma da decisão recorrida é que a publicação do acórdão proferido pelo tribunal 
interrompe o curso da prescrição? 

“Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre 
interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, 
reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre 
de Moraes, j. 27/04/2020). 

DICA 7 

A consideração dos antecedentes criminais para a fixação da pena-base, tendo em vista as circunstâncias 
judiciais do art. 59 do Código Penal, submete-se ao prazo de cinco anos de prescrição para a reincidência? 

O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 593.818 (Rel. Min. ROBERTO 
BARROSO, Tema 150 da Repercussão Geral), por maioria, fixou a tese de que “não se aplica para 
o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, 
previsto no art. 64, I, do Código Penal”. (RE 1254144 AgR-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE 
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240  DIVULG 30-
09-2020  PUBLIC 01-10-2020) 

DICA 8 

Caracteriza bis in idem o reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e de feminicídio no crime de 
homicídio praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar? 

Não caracteriza bis in idem o reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e de feminicídio no crime 
de homicídio praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar. STJ. 6ª Turma. HC 
433.898-RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 24/04/2018 (Info 625). 

DICA 9 

O crime de violência psicológica (CP, Art. 147-B) contra a mulher é crime de atividade que, quando importa 
no cárcere privado da vítima, será por este absorvido? 

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 
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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) 

DICA 10 

Com a edição do Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/19), o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de 
arma de fogo passou a ser considerado hediondo, porém apenas quando esta for de uso proibido ou restrito? 

Lei 8.072/90 

Art. 1º 

(…)  

II - roubo:     (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

(...) 

b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego de 
arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B);     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019) 

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

Quaisquer sugestões são bem-vindas e, apesar de elaborada 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 ELEITORAL – PROF. RAFAEL BARRETO 

PROFESSOR RESPONSÁVEL NÃO ENVIOU O MATERIAL. 

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL – PROF. ALEX FADEL 

DICA 1  

Requisitos para a aplicação do artigo 33, §4º da lei n.º 11.343/06, considerando-se a jurisprudência atual 
(exemplos: reincidência, maus antecedentes, quantidade de droga apreendida etc); 

DICA 2  

Crimes de trânsito (Lei n.º 9503/97): perigo concreto ou perigo abstrato? Depende do tipo penal estudado! 

DICA 3  

Crimes de trânsito (Lei n.º 9503/97): princípio da consunção ou concurso de crimes? Depende da situação 
concreta (mesmo contexto fático?) e dos fatos típicos ocorridos! 

DICA 4  

Lei n.º 7210/84 (LEP) e o entendimento jurisprudencial sobre faltas graves (artigo 50 desta Lei e alguns casos 
concretos) 

DICA 5  

Lei n.º 7210/84 (LEP) e os requisitos para progressão de regime: estudo dos §§6º e 7º do artigo 112 da LEP; 

DICA 6  

Captação ambiental: meio de obtenção de prova, cláusula de reserva de jurisdição e respeito à 
inviolabilidade de domicílio  (horário de ingresso para a polícia instalar o equipamento) 

DICA 7  

Lei de organização criminosa (Lei n.º 12.850/13): conceito da Lei, causas de aumento e agravantes; 
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DICA 8  

Lei n.º 9099/95: medidas despenalizadoras (artigos 74, 76, 88 e 89 desta Lei). 
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