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HORA DA VERDADE - MPTO 

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. 

DICA 1 - 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. 

DICA 2 - 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. VINÍCIUS ZOPONI 

DICA 1 - LITERALIDADE DE ALGUNS ARTIGOS DA CF88 

Atenção com alguns artigos da CF88 que trazem róis e informações objetivas, tais como idades e composição 
de órgãos com assento constitucional. 

É importante a leitura selecionada de artigos como esses às vésperas de uma prova objetiva, para ativar a 
memória de reconhecimento: 

1. CF88, art. 12, § 3º – cargos privativos de brasileiro nato: 

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos: 

I - de Presidente e Vice-Presidente da República; 

II - de Presidente da Câmara dos Deputados; 

III - de Presidente do Senado Federal; 

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal; 

V - da carreira diplomática; 

VI - de oficial das Forças Armadas. 

VII - de Ministro de Estado da Defesa. 

02. CF88, art. 14, § 3º, VI – idade mínima para cargos eletivos: 

VI - a idade mínima de: 

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador; 

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; 

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito 
e juiz de paz; 

03. CF88, arts. 103-B e 130-A – composição do CNJ e CNMP: 

Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-
se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) 
anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo:                 

Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério 
Público compõe-se de quatorze membros 
nomeados pelo Presidente da República, depois de 
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I - o Presidente do Supremo Tribunal Federal;  
 
II um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, 
indicado pelo respectivo tribunal;                
 
III um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, 
indicado pelo respectivo tribunal;               
 
IV um desembargador de Tribunal de Justiça, 
indicado pelo Supremo Tribunal Federal;               
 
V um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal 
Federal;                  
 
VI um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado 
pelo Superior Tribunal de Justiça; 
 
VII um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal 
de Justiça;                
 
VIII um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, 
indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho;               
 
IX um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal 
Superior do Trabalho;                
 
X um membro do Ministério Público da União, 
indicado pelo Procurador-Geral da República; 
 
XI um membro do Ministério Público estadual, 
escolhido pelo Procurador-Geral da República 
dentre os nomes indicados pelo órgão competente 
de cada instituição estadual;                
 
XII dois advogados, indicados pelo Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil;               
 
XIII dois cidadãos, de notável saber jurídico e 
reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos 
Deputados e outro pelo Senado Federal.   

aprovada a escolha pela maioria absoluta do 
Senado Federal, para um mandato de dois anos, 
admitida uma recondução, sendo:  
 
I o Procurador-Geral da República, que o preside;     
 
II quatro membros do Ministério Público da União, 
assegurada a representação de cada uma de suas 
carreiras; 
 
III três membros do Ministério Público dos Estados; 
 
IV dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal 
Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça; 
 
V dois advogados, indicados pelo Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil; 
 
VI dois cidadãos de notável saber jurídico e 
reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos 
Deputados e outro pelo Senado Federal. 
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DICA 2 - LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E DEFESA DOS 
ASSOCIADOS POR UMA ASSOCIAÇÃO 

Dentre os direitos de liberdade, encontra-se a liberdade de associação, prevista nos incs. XVII a XXI, do art. 
5º da CF88.  

Atenção para os contornos constitucionais fixados para a liberdade de associação: 

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; 

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, 
sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento; 

XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades 
suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado; 

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado; 

XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para 
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; 

Em relação ao inc. XXI, atenção para o que decidido pelo STF no Tema 82 da Repercussão Geral, com a 
seguinte tese fixada: 

TEMA 82 / REPERCUSSÃO GERAL: I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para 
legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo 
indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 
5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em 
ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, 
limitada a execução aos associados apontados na inicial. 

O STF entendeu que, como regra, a entidade associativa atua em juízo em hipótese de representação 
processual de seus filiados, ou seja, a associação vai a juízo em nome de seus filiados e na defesa de seus 
filiados. 

Por isso, há a exigência constitucional de autorização expressa, que pode ser formalizada individualmente 
por cada associado ou por decisão da assembleia. Atenção que o STF entendeu que a mera previsão 
estatutária não é suficiente para configurar essa autorização (item ‘I’ da tese). 

Assim, guardem a regra: associação – representação processual – exigência de autorização expressa. 

Porém, guardem uma exceção a este entendimento regra, pertinente ao mandado de segurança coletivo 
(CF88, art. 5º, LXX, ‘b’). Para essa exceção, entende o STF que: 
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- a associação atua em hipótese de legitimidade extraordinária (ou substituição processual), ou seja, a 
associação vai a juízo em nome próprio e na defesa de seus filiados e, eventualmente, de terceiros não 
filiados previamente à impetração, mas que estejam na mesma situação fático-jurídica (Tema 1119 da 
Repercussão Geral do STF): 

TEMA 1119 / REPERCUSSÃO GERAL: É desnecessária a autorização expressa dos associados, a 
relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores 
pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por 
entidade associativa de caráter civil. 

- por se tratar de atuação como legitimado extraordinário, dispensa-se a autorização expressa dos filiados 
para a impetração do MS coletivo (STF, Súmula 629): 

SÚMULA 629/STF: A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em 
favor dos associados independe da autorização destes. 

DICA 3 - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO DOMICÍLIO 

O art. 5º, inc. XI, consagra a inviolabilidade do domicílio como regra e já alinha as respectivas exceções: 

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o 
dia, por determinação judicial;     

O que se entende como casa ? Interpretação ampla do STF, valendo-se da previsão do art. 150, § 4º, do CP: 

§ 4º - A expressão "casa" compreende: 

I - qualquer compartimento habitado; 

II - aposento ocupado de habitação coletiva; 

III - compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. 

O Tribunal já entendeu, por exemplo, como protegidos pela inviolabilidade do domicílio um quarto de hotel, 
desde que ocupado (RHC 90376), e um escritório de contabilidade (HC 82788). 

A regra constitucional abre-se a exceções. São elas: 

 Exceção 01: entrada com o consentimento do morador, a qualquer tempo. 
 Exceção 02: flagrante delito, a qualquer tempo. 
 Exceção 03: desastre, a qualquer tempo. 
 Exceção 04: para prestar socorro, a qualquer tempo. 
 Exceção 05: para cumprir determinação judicial, apenas durante o dia. 
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Atenção para as exceções: apenas a referente ao cumprimento de determinação judicial é que sujeita ao 
limite de ingresso ao período do dia. Para as demais, a CF88 não faz essa exigência (STF, HC 603616).  

Para a Exceção 02, atenção para o que decidido pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral: 

TEMA 280 / REPERCUSSÃO GERAL: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é 
lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente 
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, 
sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade 
dos atos praticados. 

DICA 4 - HABEAS CORPUS 

Este remédio constitucional está previsto no art. 5º e 142, da CF88: 

Art. 5º, LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado 
de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; 

LXXVII - são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos 
necessários ao exercício da cidadania. 

Art. 142, § 2º Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. 

Uma inovação recente do STF sobre este remédio constitucional é a admissão da modalidade do habeas 
corpus coletivo, independentemente da existência de previsão constitucional ou legal (HC 143.641 – caso da 
prisão domiciliar para gestantes e mães de crianças ou PCD, com exceções). 

Fundamentos constitucionais adotados pelo STF: 

- Problemas massificados demandam remédios processuais coletivos. 

- Tradição constitucional brasileira de ampliar o cabimento do HC. 

- CPP, art. 654, § 2º (concessão de ofício de ordem de HC) + CPP, art. 580 (efeito expansivo dos 
recursos). 

- Princípio da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional. 

- Equivalência constitucional entre o HC e o mandado de segurança, a permitir a aplicação supletiva 
da Lei n. 12.016/2009. 
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DICA 5 - DIREITOS POLÍTICOS: HIPÓTESES DE PERDA E 
SUSPENSÃO 

No art. 15 da CF88, temos as hipóteses, de natureza excepcional, de perda ou suspensão dos direitos 
políticos: 

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos 
de: 

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; 

II - incapacidade civil absoluta; 

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; 

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, 
VIII; 

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. 

Considere a hipótese do inc. III. É hipótese de suspensão dos direitos políticos. 
 
Veja alguns entendimentos relevantes construídos pelos Tribunais Superiores: 
 
01. Para a reaquisição dos direitos políticos, é preciso haver o cumprimento da pena ou a extinção da pena. 
Não é necessário o ajuizamento de reabilitação criminal (CPP, art. 743 e ss). 

TSE, Súmula 9 – A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada 
em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independendo de reabilitação ou 
de prova de reparação dos danos. 

02. A suspensão dos direitos políticos é uma decorrência de uma sentença judicial, transitada em julgado, 
que condena um indivíduo pela prática de uma infração penal qualquer. Nesse sentido: STF, Tema 370 da 
Repercussão Geral – RE 601182 

EMENTA – PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUTOAPLICAÇÃO. 
CONSEQUÊNCIA IMEDIATA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. 
NATUREZA DA PENA IMPOSTA QUE NÃO INTERFERE NA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO. OPÇÃO DO 
LEGISLADOR CONSTITUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A regra de suspensão dos 
direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata 
da sentença penal condenatória transitada em julgado. 2. A autoaplicação independe da 
natureza da pena imposta. 3. A opção do legislador constituinte foi no sentido de que os 
condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença 
condenatória, não exerçam os seus direitos políticos. 4. No caso concreto, recurso extraordinário 
conhecido e provido. 
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TESE – A suspensão de direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da Constituição Federal aplica-
se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. 

DICA 06 - CONFLITOS DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 

Vamos revisar o enunciados de 2 Súmulas Vinculantes do STF, que estão na temática de conflitos de 
competência legislativa. 

Súmula Vinculante nº 2: É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que 
disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. 

Para o STF, a regulamentação de sorteios, bingos e demais jogos de azar está compreendida na previsão do 
art. 22, que trata da competência legislativa privativa da União, sob 2 perspectivas:  
 

(i) está compreendida no inc. XX, que versa sobre sistemas de consórcios e sorteios; 
 

(ii) está compreendida no inc. I, que versa sobre direito penal, sob o argumento de que, como regra, 
tais práticas são criminalizadas no Brasil e, portanto, a exploração de jogos de azar é uma exceção de 
natureza penal. 

Relembre a redação desses 2 incs. do art. 22 da CF88: 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e 
do trabalho; [...] 

XX - sistemas de consórcios e sorteios; 

Avançamos para a próxima: 

Súmula Vinculante nº 46: A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das 
respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. 

Está Súmula Vinculante é fruto da conversão da Súmula 722 do STF. 

Para o STF, ainda que os crimes de responsabilidade tenham natureza de ilícito político-administrativo, dada 
a gravidade de suas consequências, há de se reconhecer a necessidade um tratamento uniforme do tema 
em toda a Federação brasileira, especialmente porque se cuida de aspecto pertinente à relação entre os 
Poderes da República.  

 
Por isso, cuida-se de matéria de competência legislativa privativa da União e, por isso, não pode haver 
previsão em Constituição Estadual ou em lei estadual que fuga do modelo já desenhado na CF88 e nas leis 
federais que versam sobre a matéria (a Lei n. 1.079/1950 para o Presidente da República e o Governador do 
Estado e o Decreto-Lei n. 201/1967 para os Prefeitos). 
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A propósito, relembre o rol de crimes de responsabilidade do Presidente da República, descrito no art. 85 da 
CF88 e objeto de regramento pela Lei 1.079/1950. 

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra 
a Constituição Federal e, especialmente, contra: 

I - a existência da União; 

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

III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; 

IV - a segurança interna do País; 

V - a probidade na administração; 

VI - a lei orçamentária; 

VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais. 

Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de 
processo e julgamento. 

DICA 7 - EMENDAS CONSTITUCIONAIS PROMULGADAS AO LONGO 
DE 2021 

No ano de 2021, foram promulgadas 6 Emendas Constitucionais – 109 a 114. 

Atenção para a literalidade de algumas inovações redacionais. 

01. EC 109/2021 criou um regramento, em caráter permanente, para a possibilidade de decretação de 
estado de calamidade pública de âmbito nacional. 

Cuida-se de um mecanismo constitucional de reação a grandes adversidades nacionais, tal como foi (está 
sendo) a pandemia. 

A iniciativa de proposição é do Presidente da República e a competência para decretação é exclusiva do 
Congresso Nacional.  

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

XXVIII - propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito 
nacional previsto nos arts. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição. 
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Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

XVIII - decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos arts. 167-B, 167-
C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição.   

Uma vez decretado o estado de calamidade pública de âmbito nacional, surge um regramento fiscal e 
orçamentário diferenciado para os entes federativos, previsto nos arts. 167-B a 167-G da CF88. É o 
denominado regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações. 

02. EC 111/2021 introduziu o mecanismo das consultas populares, mais um mecanismo para realização da 
democracia direta: 

Art. 14, § 12. Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas 
populares sobre questões locais aprovadas pelas Câmaras Municipais e encaminhadas à Justiça 
Eleitoral até 90 (noventa) dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais 
relativos ao número de quesitos. 

§ 13. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares 
nos termos do § 12 ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda 
gratuita no rádio e na televisão. 

03. EC 114/2021 inseriu novos dispositivos relativos aos direitos sociais. 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.                 

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda 
básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de 
renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação 
fiscal e orçamentária.  

 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 
contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 

VI - a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de 
extrema pobreza.   

Esta EC 114/2021 é uma reação do Congresso Nacional ao que o STF decidiu no MI 7100 – Caso Renda Básica 
de Cidadania, julgado em abril de 2021.  

O Pleno do STF determinou ao Poder Executivo a implementação, no exercício fiscal seguinte (2022), de 
fixação do valor disposto no art. 2º da Lei 10.835/2004 para o estrato da população brasileira em situação 
de vulnerabilidade socioeconômica e fez um apelo aos Poderes Legislativo e Executivo para que adotem as 
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medidas administrativas e/ou legislativas necessárias à atualização dos valores do programa Bolsa Família 
(Lei 10.836/2004), isolada ou conjuntamente, e, ainda, para que aprimorem os programas sociais de 
transferência de renda em vigor, unificando-os, se possível. 

DICA 8 - MEDIDAS PROVISÓRIAS - 3 OBSERVAÇÕES 

A medida provisória é uma das espécies legislativas que têm um processo legislativo especial, descrito no 
art. 62 da CF88. 

01. Atente-se para a redação do caput, que traz a hipótese constitucional para edição de medidas provisórias: 
casos de relevância e urgência. 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.                

O STF entende que, como regra, a apreciação da relevância e urgência da situação, objeto da medida 
provisória, está dentro âmbito político, a cargo do Presidente da República e do Congresso Nacional, com 
ampla margem de discricionariedade. 

Porém, em caráter excepcional, diante de inconstitucionalidade flagrante e objetiva, pode haver o controle 
jurisdicional, inclusive em sede de controle concentrado e abstrato. 

02. Relembre o rol de matérias que não podem ser objeto de medida provisória, objeto do art. 62, § 1º, da 
CF88. 

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:                 

I – relativa a: 

a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral; 

b) direito penal, processual penal e processual civil; 

c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus 
membros; 

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, 
ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; 

II – que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo 
financeiro; 

III – reservada a lei complementar;    

03. Prazo das medidas provisórias – CF88, art. 62, § 3º 
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§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a 
edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 
7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, 
as relações jurídicas delas decorrentes. 

§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-
se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional.         

§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua 
publicação, entrará em regime de urgência, subseqüentemente, em cada uma das Casas do 
Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais 
deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando. 

§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo 
de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas 
do Congresso Nacional.   

Portanto: 

- prazo: 60 dias, prorrogável por + 60 dias (uma única vez). 

- termo inicial: publicação da medida provisória. 

- suspensão do prazo: durante o recesso do Congresso Nacional. 

- regime de urgência: inicia se não for apreciada em até 45 dias da publicação. 

- sobrestamento das demais deliberações (“trancamento da pauta”): inicia-se com o regime de 
urgência; porém, está restrito aos projetos de leis ordinárias que versam sobre as matérias que 
podem ser objeto de MP. Assim, PECs e projetos de leis complementares, por exemplo, podem 
continuar sendo apreciados pelo Congresso (STF, MS 27931). 

DICA 9 - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE: AMICUS CURIAE 

As ações do controle concentrado e abstrato de constitucionalidade não admitem intervenção de terceiros.  

Porém, admite-se a figura do amicus curiae – o amigo da corte.  

Lei 9.868/1999, Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de 
inconstitucionalidade. 

§ 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, 
poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a 
manifestação de outros órgãos ou entidades. 
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Qual é o papel do amicus curiae ? O STF responde: 

Pleno, RE 602584 AgR, j. 17.10.2018: Cabe ao amicus oferecer sua opinião sobre a causa, 
sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Assim, a tradução literal para 
“amigo da corte”, ainda que possa ser insuficiente para expressar o papel que desempenha, bem 
sintetiza a razão de ser eminentemente colaborativa do instituto. 

Quem pode ser amicus curiae ? Entes e entidades cujos interesses possam ser afetados pelo resultado do 
Julgamento Do STF. 

Requisitos para a admissão do amicus curiae: 

- A matéria deve ser relevante; e 

- O terceiro interessado deve ter representatividade adequada (deve falar em nome de um interesse 
maior, oferecendo contribuições objetivas à questão). 

- Pessoa natural / física ? Não (STF, Pleno, ADI 3396 AgR).  

Cabe ao relator decidir sobre a admissão ou não de terceiro como amicus curiae, em decisão irrecorrível 
(STF, RE 602584 AgR e ADI 6661 AgR). 

DICA 10 - A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DEFESA DE 
INTERESSES SOCIAIS 

Os Tribunais Superiores reconhecem uma ampla legitimidade do MP para a defesa de interesses difusos e 
coletivos. Nesse sentido, são os diversos entendimentos relacionados à tutela do patrimônio público: 

TEMA 56 / REPERCUSSÃO GERAL: O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil 
pública com o objetivo de anular Termo de Acordo de Regime Especial — TARE firmado entre o 
Poder Público e contribuinte, em face da legitimação ad causam que o texto constitucional lhe 
confere para defender o erário. 

TEMA 561 / REPERCUSSÃO GERAL: O Ministério Público é parte legítima para o ajuizamento de 
ação coletiva que visa anular ato administrativo de aposentadoria que importe em lesão ao 
patrimônio público. 

SÚMULA 329/STJ: O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa 
do patrimônio público. 

Para os interesses individuais, por sua vez, à luz do art. 127, caput, da CF88, entende o STF que haverá 
legitimidade do MP diante de interesse individual apenas se for indisponível. 
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Em tais casos, pode tratar-se de interesse individual indisponível de um único beneficiário (individualizado) 
ou de interesse individual homogêneo. Porém, como regra, o interesse há de ser indisponível. Exemplos 
desse entendimento: 

SÚMULA 594/STJ: O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em 
proveito de criança ou adolescente independentemente do exercício do poder familiar dos pais, 
ou do fato de o menor se encontrar nas situações de risco descritas no art. 98 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, ou de quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou 
eficiência da Defensoria Pública na comarca. 

TEMA 766 / RECURSOS REPETITIVOS: O Ministério Público é parte legítima para pleitear 
tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os 
entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, 
porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei 
Orgânica Nacional do Ministério Público). 

Por fim, o STF construiu uma exceção, que se justifica em face do papel do Ministério Público na defesa de 
interesses sociais. Na leitura do STF, é possível haver interesses individuais que, ainda que disponíveis, se 
violados em conjunto, projetam-se para uma dimensão social e comunitária que permite sua caracterização 
como interesses sociais, a legitimar a atuação do MP.  

Exemplos da jurisprudência do STF: violação a direitos individuais na ambiência do DPVAT ou do FGTS.  

TEMA 471 / REPERCUSSÃO GERAL: Com fundamento no art. 127 da Constituição Federal, o 
Ministério Público está legitimado a promover a tutela coletiva de direitos individuais 
homogêneos, mesmo de natureza disponível, quando a lesão a tais direitos, visualizada em seu 
conjunto, em forma coletiva e impessoal, transcender a esfera de interesses puramente 
particulares, passando a comprometer relevantes interesses sociais. 

TEMA 850 / REPERCUSSÃO GERAL: O Ministério Público tem legitimidade para a propositura de 
ação civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao FGTS. 

DICA 11 - UMA MAIOR ATENÇÃO AO CNMP 

Já enfrentamos, de modo comparativo, a composição do CNJ e CNMP (Dica 01) 

Vamos rever, agora, 2 pontos complementares relativos ao CNMP. 

01. Ainda sobre sua composição, atenção: 

 - Presidência: Procurador-Geral da República. 

 - Corregedor Nacional: escolhido pelo Conselho, em votação secreta, dentre os membros do MP que 
o integram, vedada a recondução. 
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 - Presidente do Conselho Federal da OAB: não integra o Conselho, para oficia junto ao Conselho. 

02. Por construção jurisprudencial, entende atualmente o STF que compete ao CNMP decidir sobre conflito 
de atribuições de membros do MP apenas e tão somente nos seguintes casos: 

 - Membro do MP do Estado A   x   Membro do MP do Estado B 

 - Membro do MP do Estado C   x   Membro do MP da União 

O conflito entre membros de um mesmo MP Estadual é resolvido pelo PGJ (Lei 8.625/1993, art. 10, X). 

O conflito entre membros de ramos do MP da União é resolvido nos termos da Lei Complementar 75/1993: 
se de ramos diferentes -> PGR (art. 26, VII); se do mesmo ramo -> respectiva Câmara de Coordenação e 
Revisão (art. 62, VII, dentre outros). 

DICA 12 - DEFENSORIA PÚBLICA E INSCRIÇÃO NA OAB 

A Defensoria Pública é uma das funções essenciais à Justiça, nos termos do art. 134 da CF88. 

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 
Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, 
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos 
os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, 
aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. 

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos 
Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, 
providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus 
integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições 
institucionais. 

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a 
iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. 

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. 

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a 
independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso 
II do art. 96 desta Constituição Federal. 

No ano de 2021, o STF resolveu uma questão bastante relevante para este órgão, relativa à relação desta 
instituição com a Ordem dos Advogados do Brasil. 

Foram 2 julgados, um em sede de controle concentrado e abstrato, outro julgado na moldura da repercussão 
geral. 
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Na ADI 4636, o STF examinou o art. 3º, § 1º, da Lei 8.906/1994, o denominado Estatuto da OAB: 

Art. 3º O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de 
advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 

§ 1º Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio 
a que se subordinem, os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda 
Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e 
fundacional. 

O Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição a esse dispositivo, declarando-se inconstitucional 
qualquer interpretação que resulte no condicionamento da capacidade postulatória dos membros da 
Defensoria Pública à inscrição dos Defensores Públicos na Ordem dos Advogados do Brasil 

Já no Tema 1074 da Repercussão Geral, definiu o STF: 

TEMA 1074 / REPERCUSSÃO GERAL: É inconstitucional a exigência de inscrição do Defensor 
Público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Portanto, entendeu o STF que a capacidade postulatória do Defensor Público é uma decorrência do cargo 
por ele ocupado e, por isso, não se exige sua inscrição nos quadros da OAB. Além disso, o Defensor Público 
não se submete ao regime ético da OAB, mas sim ao regime funcional própria a sua carreira, com as regras 
e mecanismos de fiscalização próprios (Corregedoria). 

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. 

DICA - 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 
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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. 

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. 
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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. 

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). 
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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 

DICA 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: 

 

Diferença entre tutela estabilizada e julgamento parcial de mérito 

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 .

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art303
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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 

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 

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
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DICA 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: 

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.  
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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  
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: 
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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) 

DICA 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; 
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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. 

DICA 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:  

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 



 

 

 

 

 

27 
59 

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:  

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: 
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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. 

DICA 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. 

§ 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 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.” 
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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).  

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).  
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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.   

DICA 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. 
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§ 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 

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. 
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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) 

DICA 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 

DICA 1 - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA À LUZ DA LEI 14.230/21 

A improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada, isto é, uma situação de enorme gravidade.  

O conceito jurídico de ato de improbidade administrativa, por estar no campo do direito sancionador, é 
inelástico, isto é, não pode ser ampliado para abranger situações que não tenham sido contempladas no 
momento da sua definição. Nesse sentido, o referencial da Lei n.º 8.429/1992 é o ato do agente público 
frente à coisa pública a que foi chamado a administrar. Portanto não há improbidade administrativa, por 
exemplo, na prática de eventuais abusos perpetrados por agentes públicos durante abordagem policial, caso 
os ofendidos pela conduta sejam particulares que não estavam no exercício de função pública. Esse é o 
entendimento da doutrina, chancelado pela jurisprudência do STJ.  

Contudo cabe observar que o próprio STJ entendeu que a tortura de preso custodiado em delegacia praticada 
por policial constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 
pública.  
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O art. 37, § 4º, da Constituição Federal de 1988 é o dispositivo constitucional que consagra a improbidade 
administrativa e segundo o qual os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos 
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e 
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Ademais, observe-se que, no caso concreto, 
o juiz não precisa aplicar todas as sanções previstas constitucionalmente. Ainda, a Lei n.º 8.429/92, que 
regula a improbidade administrativa, elenca outras sanções. 

A Lei de Improbidade não é aplicada a fatos ocorridos anteriores a sua edição, conforme entendimento do 
STJ . 

Observe-se ainda que a ação de improbidade administrativa não configura uma ação penal. Sempre se 
pontuou que a ação de improbidade era uma ação civil. Todavia o art. 17-D estabelece que a ação seria 
repressiva, de caráter sancionatório.  

De toda forma, assim como já vigorava anteriormente, não há que se falar em foro por prerrogativa de 
função nessas ações. Isso ocorre pelo fato de que Constituição Federal de 1988 prevê foro apenas para as 
ações penais, como se depreende da leitura dos artigos 102 e 105.  

ATENÇÃO! 

Posicionamento do STJ - Ação Civil de perda de cargo de Promotor de Justiça cuja causa de pedir não esteja 
vinculada a ilícito capitulado na Lei n.º 8.429/1992 deve ser julgada pelo Tribunal de Justiça.  STJ. 2ª Turma. 
REsp 1.737.900-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 19/11/2019 (Info 662). 

Há de se fazer um distinguishing do caso concreto em relação ao posicionamento sedimentado no STJ e no 
STF acerca da competência do juízo monocrático para o processamento e julgamento das Ações Civis Públicas 
por ato de improbidade administrativa, afastando o "foro privilegiado ou especial" das autoridades 
envolvidas. É que a causa de pedir da ação ora apreciada não está vinculada a ilícito capitulado na Lei n.º 
8.429/1992, que disciplina as sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa, mas a infração 
disciplinar atribuível a Promotor de Justiça no exercício da função pública, estando este atualmente em 
disponibilidade. Ademais, o STJ possui precedente no sentido de que "a Ação Civil com foro especial não se 
confunde com a ação civil pública de improbidade administrativa, regida pela Lei n. 8.429/1992, que não 
prevê tal prerrogativa" . 

Nos termos do art. 1º, da Lei n.º 8.429/92, o sistema de responsabilização por atos de improbidade 
administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma 
de assegurar a integridade do patrimônio público e social. 

Por fim, é preciso pontuar a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/21 aos fatos ocorridos anteriormente a sua 
vigência, no que tange aos aspectos benéficos que a nova legislação incrementou, embora a lei tenha sido 
silente quanto ao ponto. 

O art. 1º, §4º, da Lei 8.429/92 afirma que se aplicam ao sistema da improbidade os princípios constitucionais 
do direito administrativo sancionador. Nesse sentido, o STJ entende que "processo administrativo disciplinar 
é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, (...) o princípio da retroatividade mais benéfica deve 
ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares" (AgInt no MS 64.486). Ademais, 
continua a Corte Cidadã que "o tema insere-se no âmbito do Direito Administrativo sancionador e, segundo 
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doutrina e jurisprudência, em razão de sua proximidade com o Direito Penal, a ele se estende a norma do 
artigo 5º, XVIII, da Constituição da República, qual seja, a retroatividade da lei mais benéfica" (REsp 
1.353.267; e, em idêntico sentido, o RMS 37.031). 

Por fim, ratifica o STJ: "A retroação da lei mais benéfica é um princípio geral do Direito Sancionatório, e não 
apenas do Direito Penal. (...) se a lei superveniente deixa de considerar como infração um fato anteriormente 
assim considerado, ou minimiza uma sanção aplicada a uma conduta infracional já prevista, entendo que tal 
norma deva retroagir para beneficiar o infrator. Constato, portanto, ser possível extrair do artigo 5º, XL, da 
Constituição da República princípio implícito do Direito Sancionatório, qual seja: a lei mais benéfica retroage" 
(RESP 1.153.083). 

Diante de todo o exposto, entende-se que as disposições mais benéficas da Lei nº 14.230/21 se aplica aos 
fatos ocorridos anteriormente. 

DICA 2 - TIPOLOGIA DE IMPROBIDADE 

De acordo com o art. 1º, § 1º, da Lei n.º 8.429/92, consideram-se atos de improbidade administrativa as 
condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º (enriquecimento ilícito), 10 (lesão ao erário) e 11 (violação a 
princípios) da Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. 

Importante pontuar que o dolo é elemento necessário para a configuração de qualquer dos três atos de 
improbidade administrativa, de modo a não mais se admitir a figura da culpa, como era possível no caso de 
lesão ao erário. Nesse sentido, o art. 1º, § 2º, afirma que se considera dolo a vontade livre e consciente de 
alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11, não bastando a voluntariedade do agente. 

ATENÇÃO! 

Não há mais ato de improbidade administrativa na modalidade CULPOSA. Todos os atos exigem o 
DOLO. 

Ademais o art. 1º, § 3º, propõe que o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, 
sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade 
administrativa. 

Outro ponto relevante é que, nos termos do art. 1º, § 8º, não configurará improbidade a ação ou omissão 
decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificadas, 
mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos 
Tribunais do Poder Judiciário. 
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DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - PROF. HENRIQUE DA 

ROSA 

DICA 1 - INQUÉRITO CIVIL 

• 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. 

DICA 2 - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

Atividade finalística do Ministério Público, tendo em vista que pode pôr 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


 

 

 

 

 

36 
59 

DICA 3 - 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)  

DICA 4 - MP E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários 
periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em 
honorários de advogado, custas e despesas processuais. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990) 

6) Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis 
públicas, ficando o encargo para a Fazenda Pública a qual se acha vinculado o Parquet. (Tese julgada sob o 
rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 510)  

ACO 1560 – Ricardo Lewandowsky - “O NCPC trouxe regra que, a meu sentir, amolda-se a essas três 
necessidades e que deve ser prestigiada, porque harmônica com o desenho ideal do sistema processual 
coletivo. Sublinho, em suma, que cabe à jurisprudência construir melhores soluções à luz do ordenamento 
de que dispomos para o regramento processual coletivo e que, neste aspecto ora em debate, parece-me 
claro em apontar o caminho, que é o da maior responsabilização do Parquet pela sua atuação em tais 
processos. Ante todo o exposto, acolho a argumentação da União Federal para responsabilizar o Ministério 
Público pelo pagamento dos honorários periciais da perícia por ele requerida, nos termos do art. 91 do 
Código de Processo Civil”. 13/12/2018 

O entendimento da ACO, contudo é isolado, não sendo maioria na corte.  
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DICA 5 - SOBRE A LEGITIMIDADE DAS ASSOCIAÇÕES PARA TUTELAS 
COLETIVA: RE 573232/SC REPERCUSSÃO GERAL TESE 

I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na 
defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em 
assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal;  

II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela 
representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.  

Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada 
em 09/12/2015. 

Em contrapartida, no caso de Direitos Difusos: 

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. 

3. Não se trata, na hipótese dos autos, de revisão de interpretação conferida pelo Tribunal de Justiça de 
origem à cláusula contratual ou de revisão do conteúdo fático-probatório dos autos. 

4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que 
alicerçaram a decisão agravada. 

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(AgInt no REsp 1712880/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 
09/12/2019, DJe 13/12/2019) 

DICA 6 - CRIME DO ART. 10 DA LACP 

Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 
1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de 
dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público. 

Previsão criminal que objetiva dar força às requisições do Ministério Público. Crime doloso. Deve haver prova 
inequívoca que o destinatário recebeu a requisição. Recusar é negar, retardar é atrasar, e omitir é não prestar 
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os dados de forma proposital. Há a possibilidade imputação de ato de improbidade administrativa por 
descumprimento de requisição do Ministério Público. 

STJ: [...] 5. Tratando-se de crime formal, basta que haja, por parte do paciente, a recusa, o retardamento ou 
a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério 
Público, sendo despiciendo o ajuizamento ou não de ação civil pública. (HC 367.376/MG, Rel. Ministro NEFI 
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) 

DICA 7 - PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA NO 
PROCESSO COLETIVO 

O princípio da congruência ou da correlação tem previsão nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil 
e estabelece uma relação entre o pedido e a sentença.  

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

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a 
parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 

Em que pese o processo coletivo possuir algumas pontualidades especiais, com a ampliação dos poderes do 
juiz, sua decisão deve guardar relação com o pedido da causa, sob pena de inovação e excesso de decisão. 
Os poderes do juiz, estabelecidos no art. 11 da lei 7.347/85 e art. 84 do Código de Defesa do Consumidor 
não altera, esta relação, mas somente a forma com que ela é satisfeita. Este é o posicionamento de Ricardo 
Barros Leonel e Hugo Nigro Mazzilli.  

DIREITO PROCESSUAL PENAL - PROF. GUILHERME REZENDE 

DICA 1 

Até quando pode ser oferecido o acordo de não persecução penal? De acordo com o STJ até o 

RECEBIMENTO da denúncia. 

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 
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DICA 2 

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) 

DICA 3 

ANPP é cabível no âmbito da justiça militar? NÃO. 

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 
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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 

DICA 4 

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: 

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 5 

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. 

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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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. 

 

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 6 

Regra específica de competência no crime de estelionato: 
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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. 

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. 

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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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 7 

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: 

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 8 

Sobre a decisão de pronúncia: 
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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 9 

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. 

O Min. Alexandre de Moraes, no julgamento do RE 1.342.077 ANULOU parcialmente o acórdão, conforme 
se vê abaixo: 

Em 02 de dezembro de 2021: "(...) CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA CONCEDER 
PARCIAL PROVIMENTO E ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO tão somente na parte em que 
entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, 
determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as 
unidades da federação (itens 7,1, 7.2, 8, 12, e 13 da Ementa); MANTENDO, entretanto, a 
CONCESSÃO DA ORDEM para absolver o paciente, em virtude da anulação das provas 
decorrentes do ingresso desautorizado em seu domicílio. Nos termos dos artigos 21, XVIII, e 323, 
§ 3º, do Regimento Interno do STF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil de 2015, DEFIRO O 
PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE requerido pelo Ministério Público do Estado do Rio 
Grande do Sul no presente recurso. Ciência à Procuradoria-Geral da República. Publique-se. 
Intime-se." 

Teses fixadas: 
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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. 

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 

DICA 10 

Sobre a quebra da cadeia de custódia, o STJ fixou o seguinte posicionamento: 

As irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com 
todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. 

HC 653.515-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por 
maioria, julgado em 23/11/2021. 

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL – PROF. ALEX FADEL 

DICA 1 - LEI MARIA DA PENHA – LEI N.º 11.343/06 

Requisitos para aplicação da lei: 

https://processo.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=HC653515
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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; 

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 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14188.htm#art5
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DICA 2 - 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 

§ 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…. 

DICA 3 - 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 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7960.htm
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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. 

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; 
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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) 

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) 

DICA 4 - 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 

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
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
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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 

DICA 1 - MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

Não há um quadro exclusivo e específico de Ministério Público Eleitoral (MPE). A Constituição, quando indica 
a composição do MP, sequer menciona o MPE. As funções eleitorais do MP são exercidas por membros do 
Ministério Estadual e do Ministério Público Federal. 

Junto ao Tribunal Superior Eleitoral atua o Procurador-Geral Eleitoral, que é o Procurador-Geral da República. 

Junto aos Tribunais Regionais Eleitorais atuam os Procuradores-Regionais Eleitorais, que são Designados 
dentre Procuradores-Regionais da República, ou Procuradores da República. 

Junto aos juízes eleitorais atuam os promotores eleitorais, que são Promotores de Justiça do Estado. 

Os feitos eleitorais, no período entre o registro das candidaturas até cinco dias após a realização do segundo 
turno das eleições, terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos Juízes de todas as Justiças 
e instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de segurança. É defeso à essas 
autoridades deixar de cumprir qualquer prazo eleitoral, em razão do exercício das funções regulares. O 
descumprimento desse dever constitui crime de responsabilidade e será objeto de anotação funcional para 
efeito de promoção na carreira. 

DICA 2 - DIREITOS POLÍTICOS 

O conceito de domicílio eleitoral não coincide com o de domicílio civil. O domicílio eleitoral é fixado no locam 
da inscrição eleitoral do indivíduo, no Município em que ele é eleitor. Uma pessoa pode ter domicílio eleitoral 
em uma localidade e domicílio civil em outra. 

A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por 
referência a data da posse, salvo quando fixada em dezoito anos, hipótese em que será aferida na data-limite 
para o pedido de registro.  

A dissolução do vínculo conjugal durante o período do mandato não afasta a inelegibilidade, salvo na 
hipótese de falecimento do titular do cargo de Chefe do Poder Executivo. 

DICA 3 - PARTIDOS POLÍTICOS 

O requerimento de registro do partido político deve ser dirigido a um cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídica situado no local da sede da agremiação partidária.  
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Devidamente registrado no cartório civil, o partido adquire personalidade jurídica, passando a existir 
enquanto pessoa jurídica, mas ainda não goza dos benefícios constitucionais e legais outorgados aos partidos 
políticos, o que somente ocorrerá após o registro eleitoral. 

O registro do estatuto no Tribunal Superior Eleitoral é condição para que o partido possa participar do 
processo eleitoral, receber recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão. 

Somente é admitido o registro do estatuto no Tribunal Superior Eleitoral do partido que comprove ter apoio 
de um percentual de eleitores definido em lei. Os eleitores apoiadores NÃO podem ser filiados à partido 
político. 

DICA 4 - AÇÕES ELEITORAIS 

A AIJE apura uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização 
indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político. 

A prática de abuso de poder econômico NÃO se restringe a atos praticados durante o período eleitoral, 
abrangendo os atos do período pré-eleitoral. 

Para a configuração do abuso de poder econômico NÃO é necessário que os gastos eleitorais e  

É possível que condutas que não configuram propaganda antecipada configurem abuso de poder quando 
presentes os seguintes elementos:  a) os meios utilizados ultrapassam o limite do razoável; b) as condutas 
sejam reiteradas; c) os custos, a capilaridade, a abrangência e o período de exposição sejam expressivos. 

A divulgação de fake News com intuito eleitoral pode ser apurada mediante AIJE, porque configura uso 
indevido dos meios de comunicação social. 

A AIME apura abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. 

A AIME deve ser ajuizada no prazo de 15 dias da diplomação 

REVISÃO DE PEÇAS – PROF. GUILHERME REZENDE 

DENÚNCIA 

Encerrada a investigação, seja ela promovida por qualquer um dos legitimados, os autos do expediente são 
remetidos ao Ministério Público que irá avaliar os elementos de informação coligidos aos autos e, a partir 
daí, definir se é o caso de oferecer a denúncia/ANPP, promover o arquivamento ou realizar novas diligências, 
tendentes a formar a opinio delicti.   

Oferecida a peça incoativa, ela passa por um juízo de admissibilidade por parte do magistrado, que, se 
recebida, dá início à relação jurídico-processual, que é completada pela ulterior citação do acusado, nos 
moldes do artigo 363, do Código de Processo Penal. 
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A partir do recebimento da denúncia, a relação passa a ser regida pela constelação de princípios previstos 
na Constituição Federal, notadamente os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tem-se, portanto, a 
etapa processual da persecução penal. 

- O caminho do Inquérito Policial: 

No processo penal, antes de falar em relação jurídico-processual, há, quase sempre, uma etapa preliminar, 
destinada à coleta de substrato probatório mínimo apto a subsidiar o oferecimento de denúncia.  

Essa fase normalmente é conduzida pela Autoridade Policial – embora não exclusivamente, afinal a 
investigação no sistema processual brasileiro é plural – e documentada num expediente denominado 
inquérito policial. 

Assim, ao cabo da investigação, a Autoridade elabora um relatório, na forma do artigo 10, do CPP, e remete 
o expediente ao Ministério Público, que, a partir de então, tem três opções: oferecer denúncia/ANPP, 
promover o arquivamento ou determinar novas diligências.  

 

- Novas diligências:  

O Ministério Público é o titular privativo da ação penal, conforme anela o artigo 129, I, da CF, que o elegeu 
como dominus litis.  

Assim, cabe ao Parquet deliberar, em última instância, pela adoção de quaisquer das providências já 
referidas, devendo escrutinar se o expediente investigatório está suficientemente instruído para fins de 
oferecimento de eventual peça acusatória. 

Caso entenda que não, deverá o representante do Ministério Público devolver os autos à Autoridade 
investigante, indicando as diligências que entende necessárias à formação da opinio delicti, a fim de que 
possa dar uma destinação adequada ao expediente. 

É o que se extrai do artigo 16, do CPP, verbis: 
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Art. 16.  O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, 
senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. 

Neste mesmo sentido, está o artigo 47, do CPP: 

Art. 47.  Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos 
complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los, diretamente, de 
quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los. 

E à Autoridade Policial incumbe o cumprimento dessas diligências, nos moldes do inciso II, do artigo 13, do 
CPP. 

Essa requisição é feita por meio de uma cota do Ministério Público, lavrada no bojo do expediente 
investigatório, tendo como destinatária a Autoridade Policial. 

- Denúncia: 

Considerações iniciais: 

Presentes prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria, deve o representante do Ministério 
Público oferecer denúncia, na forma do artigo 24, do CPP. 

Aliás, a jurisprudência tem afirmado que  

A propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de materialidade 
e de autoria, de modo que a certeza deverá ser comprovada durante a instrução probatória, 
prevalecendo o princípio do in dubio pro societate na fase de oferecimento da denúncia. 
(Jurisprudência em teses, STJ) 

A exordial acusatória encontra os seus requisitos no artigo 41, do CPP, assim redigido: 

Art. 41.  A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas 
circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a 
classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 

Trata-se talvez da mais importante peça processual, eis que fixa os limites da imputação e estabelece as 
balizas sobre as quais o acusado exercerá o seu direito de defesa.  

Justamente por essa razão é que a denúncia deve expor adequadamente o fato criminoso, permitindo a 
exata compreensão do conteúdo da acusação.  

Uma denúncia eivada de vícios ou que não consiga atingir o objetivo de apresentar o teor da imputação é 
reputada inepta, inviabilizando, assim, o exercício do direito de defesa por parte do acusado.  

A esse propósito, calha à fiveleta a advertência do Min. Celso de Mello: 
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O sistema jurídico vigente no Brasil - tendo presente a natureza dialógica do processo penal 
acusatório, hoje impregnado, em sua estrutura formal, de caráter essencialmente democrático - 
impõe, ao Ministério Público, notadamente no denominado "reato societario", a obrigação de 
expor, na denúncia, de maneira precisa, objetiva e individualizada, a participação de cada 
acusado na suposta prática delituosa. - O ordenamento positivo brasileiro - cujos fundamentos 
repousam, dentre outros expressivos vetores condicionantes da atividade de persecução estatal, 
no postulado essencial do direito penal da culpa e no princípio constitucional do "due process of 
law" (com todos os consectários que dele resultam) - repudia as imputações criminais genéricas 
e não tolera, porque ineptas, as acusações que não individualizam nem especificam, de maneira 
concreta, a conduta penal atribuída ao denunciado. Precedentes. A PESSOA SOB INVESTIGAÇÃO 
PENAL TEM O DIREITO DE NÃO SER ACUSADA COM BASE EM DENÚNCIA INEPTA. - A denúncia 
deve conter a exposição do fato delituoso, descrito em toda a sua essência e narrado com todas 
as suas circunstâncias fundamentais. Essa narração, ainda que sucinta, impõe-se ao acusador 
como exigência derivada do postulado constitucional que assegura, ao réu, o exercício, em 
plenitude, do direito de defesa.  

(...) 

Para o acusado exercer, em plenitude, a garantia do contraditório, torna-se indispensável que o 
órgão da acusação descreva, de modo preciso, os elementos estruturais ("essentialia delicti") que 
compõem o tipo penal, sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele 
não incide) de provar que é inocente.  

(HC 84580, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe-176  
DIVULG 17-09-2009  PUBLIC 18-09-2009 EMENT VOL-02374-02  PP-00222 RT v. 98, n. 890, 2009, 
p. 500-513) 

A inépcia pode ser formal, quando houver algum vício de forma, ou material, quando faltar justa causa, 
consistente em elementos mínimos indicativos de autoria e materialidade delitiva. 

Para além da observância desses requisitos, deve o representante do Ministério Público se atentar para a 
presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, cuja ausência conduz, necessariamente, à 
rejeição da denúncia, conforme apregoa o artigo 395, do CPP. 

O prazo para oferecimento da peça incoativa encontra-se previsto no artigo 46, do CPP: 

Art. 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da 
data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se 
o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade 
policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber 
novamente os autos. 

A regra comporta exceções, como se vê da tabela abaixo: 

Situação  Previsão legal 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm#art16
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Réu Preso Réu solto 

CPP 5 dias 15 dias Art. 46, CPP 

Cod. Eleitoral 10 dias Art. 357, CE 

DROGAS 10 dias Art. 54, III, da Lei 

11.343/06 

CRIME CONTRA A 

ECONOMIA POPULAR 

2 dias Art. 10, §2º, da lei 

1.579/52 

Estrutura: 

A denúncia é acompanhada de uma cota, na qual o membro do Ministério Público solicita providências ao 
magistrado. 
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OBS: Normalmente o rol de testemunhas vem indicado no corpo da própria denúncia. 

- Elementos: 

I-) Endereçamento: 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA XXXX VARA CRIMINAL DA COMARCA 

XXXXXXXX 
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REVISÃO DE PEÇAS – PROF. HENRIQUE DA ROSA 

Roteiro de ação civil pública 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA (VARA) DE____ 

✓ Em caso de ação civil pública, estabelecer a competência de acordo com o art. 

2º1 da lei 7.347/85, art. 932 da Lei 8.078/90, ou art. 209 da Lei 8.069/1990; 

✓ Verificar a possibilidade de aplicação do Art. 19 da lei 7.347/85; 

✓ Verificar a lei de organização judiciária local; 

✓ Verificar se o caso em questão deve ser demandado perante a Justiça Federal 

ou estadual; 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE **********, por seu Promotor de Justiça em exercício 

nesta Comarca, no uso de suas atribuições institucionais, com fundamento nos arts. 127, “caput”; 129, III, 

ambos da Constituição Federal; arts. 1º, ____; e 5º, I, da Lei nº 7.347/85; e art. 25, IV, “a”, da Lei nº 8.625/9, 

vem perante Vossa Excelência propor, 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA (especificar o tipo e se tem pedido de tutela de urgência) 

Em face de: FULANO DE TAL, BRASILEIRO, EMPRESÀRIO, PORTADOR DO RG Nº...... CPF Nº......... 

COM ENDEREÇO.......  

 

 

1 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. 

2 Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local: I - no foro do lugar 
onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local; II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, 
para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de 
competência concorrente. 
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✓ Qualificação conforme o art. 319, II3, do Código de Processo Civil. 

II – Dos fatos  

Exposição de forma sucinta 

III – Do direito 

As razões e argumentações jurídicas sobre os pontos pedidos na tese. Recomenda-se citar os artigos de lei 

quando aplicáveis ao caso. Na parte do direito, deve-se abrir um tópico para tutela de provisória, quando 

assim for, assim como dano moral coletivo, quando existente indicativo na prova.  

IV – Pedidos  

Os pedidos devem ser vinculados e aplicáveis aos fatos e direito. Não fazer pedidos remissivos, mas sim 

explicando qual tipo de provimento deseja, ao juiz da causa. Os pedidos principais são: Recebimento da ACP, 

citação, tutela liminar/urgência, produção de provas, procedência dos pedidos (obrigação de fazer e não 

fazer. Condenação em danos morais coletivos (quando for o caso), recuperação do dano (quando for o caso), 

multa cominatória em caso de descumprimento, isenção de custas, etc... (quando for o caso). Pode haver 

pedidos circunstanciais, como encaminhamento de cópias ou documentos para outra promotoria, ou 

instauração de IP. Valor da causa, deferimento, assinatura e data. CUIDADO para não identificar a prova.  

 

 

 

3 Art. 319. A petição inicial indicará: II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, 
o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 
eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; 
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