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Olá, pessoal! Tudo bem? 

Aqui é Ricardo Torques, coordenador do Estratégia Carreira Jurídica e do 
Estratégia OAB. Além disso, sou professor de Direito Processual Civil, Direito 
Eleitoral e Direitos Humanos.  

Instagram: www.instagram.com/proftorques 

E-mail da coordenação: ecj@estrategiaconcursos.com.br

Aguardo seu contato. ;) Dúvidas, críticas e sugestões são sempre bem-vindas! 

Em nome dos nossos professores, gostaria de lhes apresentar um e-book que foi feito com muito cuidado 
para auxiliá-lo(a) na próxima prova da OAB. 

Aproveito, ainda, para informá-los de que, entre os dias 07/02 e 19/02, o Estratégia OAB realizará a Jornada 
do Futuro Advogado, a MELHOR reta final para o XXXIV Exame de Ordem. Você realmente não pode perder 
o que estamos preparando!

Para ficar por dentro de tudo e receber as notícias em primeira mão, clique nos botões e participe dos Canais 
abaixo: 

Vamos mantê-los informados em primeira mão! 

Grande abraço, 

Ricardo Torques 

http://www.instagram.com/proftorques/
mailto:ecj@estrategiaconcursos.com.br
https://t.me/oab2021
https://www.redirectmais.com/run/jornada-xxxiv
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ÉTICA PROFISSIONAL 

TEMA 01 - ÉTICA DO ADVOGADO 

 

A ética pode ser definida como uma teoria ou ciência do comportamento moral, a qual busca explicar, 
compreender, justificar e criticar a moral de um determinado grupo.  

Nesse sentido, podemos concluir que a ética indica regras de comportamentos, estabelecendo, inclusive, 
diretrizes de conduta a serem seguidas.  

O Código de Ética, assim como o estatuto e o regulamento, acaba por tornar-se uma relação organizada de 
procedimentos, permitidos e proibidos, e prerrogativas dentro de um corpo social organizado, logo, o 
código é fundado em princípios éticos obrigatórios aos praticantes, tais como: sinceridade, transparência, 
respeito, seriedade, entre outras. 

Dispõe o artigo 31 do CED:  

O advogado, no exercício de cargos ou funções em órgãos da Ordem dos Advogados do 
Brasil ou na representação da classe junto a quaisquer instituições, órgãos ou comissões, 
públicos ou privados, manterá conduta consentânea com as disposições deste Código e 
que revele plena lealdade aos interesses, direitos e prerrogativas da classe dos advogados 
que representa. 

Acerca da ética do advogado, o Estatuto da OAB resguarda capítulo próprio acerca do tema, como se 
observa:  

Art. 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que 
contribua para o prestígio da classe e da advocacia. 

§ 1º O advogado, no exercício da profissão, deve manter independência em qualquer 
circunstância. 

§ 2º Nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer 
em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão. 

Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com 
dolo ou culpa. 

EAOAB

Art. 31 ao 33
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Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável 
com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será 
apurado em ação própria. 

Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código 
de Ética e Disciplina. 

Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a 
comunidade, o cliente, o outro profissional e, ainda, a publicidade, a recusa do patrocínio, 
o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos 
disciplinares. 

Observe que dentro do dever ético do advogado está o de exercer sua profissão sem medo de desagradar 
qualquer autoridade, ou seja, o advogado deve agir com postura, sem medo de se tornar impopular perante 
as autoridades. 

Antes de adentramos nos aspectos que envolvem o exercício da advocacia, em especial, quanto aos atos 
privativos dos advogados, devemos nos ater a alguns princípios que permeiam a atividade advocatícia.  

TEMA 02 - PRINCÍPIOS 

 

Pessoalidade 

A relação formada entre cliente e advogado tem por base a pessoalidade, ou seja, uma relação 
iminentemente pessoal, até pelos bens jurídicos envoltos na relação, como patrimônio, família, honra, 
imagem etc.  

A pessoalidade também se revela essencial para que o sigilo profissional seja garantido na relação, o que 
poderia ser colocado em risco por meio de uma relação formada virtualmente, impactando, inclusive, na 
confiança recíproca, alicerce desta relação.  

Logo, veda-se qualquer tipo de consultoria jurídica virtual; em contrapartida, não há óbice para que os 
meios virtuais sejam utilizados como forma de anúncios, estes também dentro dos limites legais, em 
especial, quanto à mercantilização da atividade.  
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Confiabilidade 

A confiabilidade (confiança e honestidade) é a base da relação a ser formada entre cliente e advogado. 
Desta forma, o rompimento deste elemento faz com que não mais se perpetua a relação, como se observa:  

Cliente – Quebra de confiança no Advogado: Revogação do Mandato (Artigo 17 do CED);  

Advogado – Quebra de confiança no Cliente: Renúncia ao Mandato (Artigo 5º, §3º do EOAB).  

Vale ponderar que, nesta última hipótese, mesmo o advogado não possuindo mais confiabilidade em seu 
cliente, deverá continuar atuando como patrono no processo durante os dez dias seguintes à notificação 
da renúncia, salvo se for substituído antes do término desse prazo. 

Sigilo Profissional 

 

O sigilo profissional está diretamente ligado com a confiabilidade existente entre cliente e advogado, sendo 
dever deste manter sigilo sobre todas as informações que tenha obtido no exercício profissional, quer seja 
como advogado, conciliador, árbitro, e até mesmo nas funções desempenhadas na OAB.  

Assim, como regra, a comunicação entre advogado e cliente são tidas como confidenciais, 
independentemente do meio pela qual ocorram, enquadrando-se o sigilo profissional como um verdadeiro 

direito-dever. 

Acerca do sigilo profissional, tome nota:  

✓ O advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos de que tome conhecimento no exercício da 

profissão; 

 

✓ O sigilo profissional abrange os fatos de que o advogado tenha tido conhecimento em virtude de 

funções desempenhadas na Ordem dos Advogados do Brasil; 

✓ O advogado, quando no exercício das funções de mediador, conciliador e árbitro, submete-se às 

regras de sigilo profissional; 

✓ O sigilo profissional é de ordem pública, independendo de solicitação de reserva que lhe seja feita 

pelo cliente; 

✓ Presumem-se confidenciais as comunicações de qualquer natureza entre advogado e cliente; 

CED

Art. 35 a 38 CED

DEVER E NÃO OPÇÃO! 
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✓ Constitui infração disciplinar violar, sem justa causa, sigilo profissional, implicando CENSURA; 

✓ Nos termos do art. 154, do Código Penal, verifica-se que revelar a alguém, sem justa causa, segredo, 

de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa 

produzir dano a outrem, implica detenção, de três meses a um ano, ou multa;  

✓ A configuração do crime de violação de segredo profissional será observada quando presente os 

seguintes requisitos: 

 O fato revelado deve configurar-se como um segredo; 
 O segredo tem que ser obtido pelo agente em função do exercício profissional; 
 O segredo deve ter sido revelado a terceiro, sem justo motivo; 
 O segredo possui potencial de causar danos a alguém 

Veja que o segredo não é do advogado, mas sim do cliente, e por tal razão, a sua exposição é considerada 

crime, implicando a “quebra da confiança” e consequentemente na violação do dever de sigilo;  

As informações que o advogado tiver conhecimento no exercício de sua profissão devem ser resguardadas 

e utilizadas somente nos limites da defesa ou da acusação, principalmente nos processos que correm sob 

segredo de justiça. Quanto às informações que não precisarem ser utilizados no processo, por se tratarem 

tão somente de um complemento ao fato principal, ou ainda, de um desabafo por parte do seu cliente, o 

advogado terá o dever de guardar em sigilo.  

Relativização do Sigilo Profissional 

Nos termos do art. 37 do CED, o sigilo profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais que 

configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra ou que envolvam 

defesa própria;  

 
 

 

 

Ex. Acusações do cliente contra o 
advogado. 

Ex. Cliente lhe confessa que matará a ex-
esposa para resolver a lide do divórcio. 
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Fique atento ao fato de que o advogado não é obrigado a depor, em processo ou procedimento judicial, 
administrativo ou arbitral, acerca de fatos cujo respeito deva guardar sigilo profissional (art. 38 do CED), 
AINDA QUE autorizado pelo cliente!  

Percebe-se nesse ponto que o sigilo profissional trata-se de um dever ético, mas também de uma 
prerrogativa profissional, consoante o art. 7°, XIX, da EAOAB: 

“Art. 7º São direitos do advogado: 

XIX - recusar-se a depor como testemunha (...) sobre fato que constitua sigilo profissional.” 

Não Mercantilização 

A mercantilização da advocacia é totalmente vedada pelo Código de Ética, como se observa no artigo 5º:  

O exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. 

O profissional da advocacia não pode praticar nenhum ato que venha a se caracterizar como mercantil para 
fins de sua promoção ou do escritório, como se observa em algumas propagandas na Rádio / TV com intuito 
de promover o escritório / advogado.   

O advogado até poderá anunciar os seus serviços na mídia, mas desde que a forma escolhida seja moderada 
e tenha cunho exclusivamente informativo.  

Exclusividade 

O Código de Ética, no art. 40, VI, prevê ser vedada a divulgação da advocacia em conjunto com a de outras 
atividades ou a indicação de vínculos entre uns e outras. Então, não será possível fazer um “puxadinho” na 
loja da sua mãe para abrir o seu escritório. 

A advocacia exige um ambiente próprio e exclusivo para o exercício da atividade, não podendo se 
comunicar com outras atividades empresariais / laborais. A exigência é uma forma de vetar a divulgação 
conjunta 

Com efeito, aquele que praticar conduta que viole os alicerces da exclusividade mencionada, deverá ser 
apenado administrativamente com a sanção de censura, nos termos do artigo 36, II do EOAB.  
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Publicidade Profissional 

 

A ética profissional que baliza o exercício da advocacia tão somente permite a publicidade, quando a sua 

finalidade for a INFORMAÇÃO, e não a mercantilização. Ou seja, o CED não permite a publicidade com a 

utilização de expressões que possam dar ensejo à captação de clientes, sob pena de responsabilização 

frente ao Código de Ética.   

No mesmo sentido, a divulgação da advocacia não é permitida em conjunto com outra atividade, com 

embasamento de evitar a captação de clientela e a consequente mercantilização.  

Diante desta premissa inicial, tome nota acerca das características e peculiaridades que estão envoltas na 

publicidade profissional, com base no CED:  

• A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela 

discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da 

profissão;  

 

• Os meios utilizados para a publicidade profissional devem ser compatíveis com a diretriz 

estabelecida acima, quais sejam: caráter meramente informativo e primar pela discrição e 

sobriedade;  

 

• A publicidade veiculada pela internet ou por outros meios eletrônicos deverá primar pelo caráter 

meramente informativo, além da discrição e sobriedade;  

 
• A telefonia e a internet podem ser utilizadas como veículo de publicidade, inclusive para o envio de 

mensagens a destinatários certos, desde que estas não impliquem o oferecimento de serviços ou 

representem forma de captação de clientela;  

 

• É VEDADA a publicidade realizada pelos seguintes meios:  

✓ Rádio, cinema e televisão;  

✓ Outdoors, painéis luminosos ou formas assemelhadas de publicidade;  

✓ Inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou em qualquer espaço público; 

✓ Mala direta;  

✓ Distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de publicidade, com o intuito de captação 

de clientela;  

CED

Art. 39 a 47
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✓ O fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone, em colunas ou artigos 

literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos, publicados na imprensa, bem como quando de 

eventual participação em programas de rádio ou televisão, ou em veiculação de matérias pela 

internet, sendo permitida a referência a e-mail. 

 

• No mais, observa-se como sendo vedada a divulgação de serviços de advocacia juntamente com a 

de outras atividades ou a indicação de vínculos entre uns e outras; 

 

• Exclusivamente para fins de identificação dos escritórios de advocacia, é permitida a utilização de 

placas, painéis luminosos e inscrições em suas fachadas, desde que respeitadas as diretrizes 

previstas no artigo 39 do CED (caráter meramente informativo, discrição e sobriedade);  

 

• Caso o advogado possua colunas nos meios de comunicação social (jornais, revistas etc.), ou ainda, 

os textos que por meio deles divulgar, em nenhuma hipótese estes deverão induzir o leitor a litigar 

nem promover, dessa forma, captação de clientela;  

 

• O advogado que eventualmente participar de programa de televisão ou de rádio, de entrevista na 

imprensa, de reportagem televisionada ou veiculada por qualquer outro meio, para manifestação 

profissional, deve visar a objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos, sem o 

propósito de promoção pessoal ou profissional, vedados pronunciamentos sobre métodos de 

trabalho usados por seus colegas de profissão;  

 

• Quando o advogado for convidado para manifestação pública, visando ao esclarecimento de tema 

jurídico de interesse geral, deverá evitar insinuações com o sentido de promoção pessoal ou 

profissional, bem como o debate de caráter sensacionalista;  

Acerca do tema, tome nota do disposto no artigo 42 do CED:  

Art. 42. É vedado ao advogado: 

I - responder com habitualidade a consulta sobre matéria jurídica, nos meios de 
comunicação social; 

II - debater, em qualquer meio de comunicação, causa sob o patrocínio de outro advogado; 
III - abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o 
congrega;  

IV - divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas;  

V - insinuar-se para reportagens e declarações públicas.  

• Estabelece o art. 44, caput, do CED, que os cartões e os materiais de escritório que o advogado 
utilizar como meio de publicidade profissional, deverão conter: 
✓ Seu nome ou o da sociedade de advogados; e 
✓ O número ou os números de inscrição na OAB 
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E caso o advogado queira ou prefira, poderá também constar, de acordo com o art. 44, § 1°, do CED: 

✓ Títulos acadêmicos; 
✓ Instituições Jurídicas que integre;  
✓ Especialidade; 
✓ Endereço; 
✓ E-mail; 
✓ Site / Página eletrônica; 
✓ Logotipo; 
✓ Fotografia do escritório; 
✓ Horário de Atendimento; 
✓ Idiomas em que o cliente pode ser atendido. 

Contudo, no art. 44, § 2°, do CED, se proíbe a utilização de: 

✓ Fotografias pessoais ou de terceiros no cartão de visita; 
✓ Menção de emprego, cargo ou função que já ocupou.  

Dentre as formas permitidas de publicidade, segundo o art. 45 do CED, está o patrocínio de eventos ou 
publicações de caráter científico ou cultural, assim como a divulgação de boletins, por meio físico ou 
eletrônico, sobre matéria cultural de interesse dos advogados, desde que a circulação fique adstrita a 
clientes e a interessados do meio jurídico. 

Neste sentido, ainda, ressalta-se que a publicidade pela internet ou por outros meios eletrônicos passou a 
ser admitida, desde que se respeitem os regramentos contidos no CED, como se observa: 

Art. 46. A publicidade veiculada pela internet ou por outros meios eletrônicos deverá 
observar as diretrizes estabelecidas neste capítulo. 

Parágrafo único. A telefonia e a internet podem ser utilizadas como veículo de publicidade, 
inclusive para o envio de mensagens a destinatários certos, desde que estas não impliquem 
o oferecimento de serviços ou representem forma de captação de clientela.  

E, por fim, além das regras previstas dentro do CED, ainda poderá o Conselho Federal editar novas normas 
acerca do tema, e que serão aplicadas em conjunto com as regras do CED. 

Art. 47. As normas sobre publicidade profissional constantes deste capítulo poderão ser 
complementadas por outras que o Conselho Federal aprovar, observadas as diretrizes do 
presente Código.  
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TEMA 03 - RESPONSABILIDADE FUNCIONAL DO 

ADVOGADO 

O advogado, no exercício profissional, poderá ser responsabilizado por suas ações ou omissões que de 
alguma forma vierem a causar prejuízo aos seus clientes ou a terceiros. 

Tal responsabilidade funcional pode ser desmembrada da seguinte forma: 

➢ Responsabilidade Civil 
➢ Responsabilidade Penal 
➢ Responsabilidade Disciplinar (Administrativa) 

As esferas, para fins de responsabilidade, são independentes, sendo que o advogado poderá ser 
responsabilizado no âmbito disciplinar sem necessariamente causar prejuízo ao cliente (civil) ou cometer um 
crime (penal). 

Em nossa próxima aula, iremos estudar detalhadamente as responsabilidades que recaem sobre o 
advogado, assim como as penalidades na esfera administrativa.  

TEMA 04 - ATIVIDADE DA ADVOCACIA 

Antes de estudarmos qualquer aspecto ligado à advocacia, precisamos saber quem é a figura do 
ADVOGADO, para então podermos delimitar a sua atividade e atuação.  

Os advogados, como defensores do Estado Democrático de Direito, assim serão reconhecidos quando 

possuírem inscrição na Ordem dos Advogados, sendo, ainda, denominados como advogados privados, ou 
advogados públicos.  

Os advogados privados são aqueles conhecidos por serem autônomos na iniciativa privada; já os advogados 
públicos por terem ligação direta com a Administração Pública, como ocorrem com os Defensores Públicos, 
Procuradores do Estado, integrantes da AGU etc.  

Neste sentido, preceitua o artigo 3º do EOAB:  

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. 
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§ 2º O estagiário de advocacia, regularmente inscrito, pode praticar os atos previstos no 
art. 1º, na forma do regimento geral, em conjunto com advogado e sob responsabilidade 
deste. 

Destaca-se que 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 se submetem ao Estatuto 
da OAB, não sendo impeditivo o fato de estarem submetidos a regime próprio da Administração Pública.  

 OBS.: Observe que os integrantes da advocacia pública são elegíveis e podem integrar 
qualquer órgão da OAB. 

Jurisprudência 

No entanto, destaco o recente entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 
61.848/PA acerca do tema: 

"Os defensores não são advogados públicos, possuem regime disciplinar próprio e têm sua 
capacidade postulatória decorrente diretamente da Constituição Federal". 

“Em conclusão, o art. 3º, § 1º, da Lei 8.906/1994 merece interpretação conforme à 
Constituição para obstar a necessidade de inscrição na OAB dos membros das carreiras 
da Defensoria Pública, não obstante se exija a inscrição do candidato em concurso 
público. Ademais, a inscrição obrigatória não pode ter fundamento nesse comando em 
razão do posterior e específico dispositivo presente no art. 4º, § 6º, da Lei Complementar 
80/1994.” 

Para fins de complementação, de acordo com o artigo 5º do RGEAOAB, o efetivo exercício da advocacia 
para fins de sua comprovação é verificado pela participação anual mínima do advogado em pelo menos 
CINCO atos privativos, dentre os previstos no art. 1º do EOAB.  

Desta forma, alguns atos são privativos do advogado, quais sejam: 

I - A postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais;  

A capacidade postulatória, como regra, é privativa do advogado. No entanto, algumas exceções legais 
dispensam a necessidade de a postulação em juízo ser realizada por advogado. São elas: 

1. Habeas Corpus; 
2. Juizado Especial Cível (até 20 salários mínimos); 
3. Juizado Especial Federal Cível (até 60 salários mínimos); 
4. Ação de Alimentos; 
5. Defesa em sede de Processo Administrativo Disciplinar - "A falta de defesa técnica por advogado no 

processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição." (Súmula Vinculante nº 05 do STF); e 
6. Jus postulandi na seara trabalhista - Artigo 791 da CLT e Súmula nº 425 do TST. Na seara trabalhista, 

a parte pode acessar a Justiça do Trabalho sem a necessidade de advogado, com exceção para fins 
de recursos de competência do TST, ação rescisória, ação cautelar e mandado de segurança. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8906.htm##LS
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp80.htm##LS
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp80.htm##LS
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Observe que é necessária a representação por advogado, quando estivermos diante de ação de Habeas 
Data, Mandado de Segurança e Revisão Criminal, ou seja, nestas hipóteses, a atividade postulatória do 
advogado é imprescindível. 

II - As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. 

A atividade de consultoria, assessoria e direção jurídica refere-se à forma de solução de conflito, sem a 
necessidade direta, por vezes, de se instaurar uma lide perante o Poder Judiciário.  

Às vezes, o conflito acaba por ser resolvido por meio de uma mediação, arbitragem, ou ainda, mediante uma 
conciliação entre as partes envolvidas. 

Dentro da atividade mencionada, observa-se a obrigatoriedade de ser visado por advogado os atos e 
contratos constitutivos de pessoas jurídicas, quando forem apresentados para registro no órgão 
competente (artigo 2º, do RGEAOAB). Tal regramento é uma garantia à própria pessoa jurídica de que os 
atos e contratos estejam dentro do padrão legal.  

Em exceção a tal regramento, encontram-se as microempresas e empresas de pequeno porte, por força do 
artigo 9º, § 2º, da LC 123/2006.  

Neste sentido, observe o preceito trazido pelo autor Marco Antônio Araújo Junior1:  

“Estão impedidos de visar atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas os advogados 
que prestem serviços a órgãos ou entidades da Administração Pública direta ou indireta, 
da unidade federativa a que se vincule a Junta Comercial, ou a quaisquer repartições 
administrativas competentes para o mencionado registro.” 

 

 

 

 

 

O bacharel em direito, mesmo que aprovado no Exame de Ordem, mas sem a devida 
inscrição na OAB, nos termos do artigo 8º, do EOAB, não é apto a praticar nenhumas das 

 

1 Marco Antônio Araújo Junior e Alysson Rachid – Gabaritando Ética – Revista dos Tribunais.  
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atividades privativas do advogado, inclusive, quanto às de consultoria, assessoria e 
direção jurídica.  

Ainda, quanto aos atos privativos dos advogados, nos termos do Artigo 7º do RGEAOAB, observa-se que:  

"A função de diretoria e gerência jurídica em qualquer empresa pública, privada ou 
paraestatal, inclusive em instituições financeiras, é privativa de advogado, não podendo 
ser exercida por quem não se encontre inscrito regularmente na AOB." 

Logo, os atos privativos dos advogados e praticados por aqueles que não possuem tal qualificação são tidos 
como NULOS e implicam responsabilização na esfera civil, penal e administrativa. Neste sentido, preceitua 
o artigo 4º, do EOAB:  

Art. 4º São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, 
sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. 

Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido - no âmbito 
do impedimento - suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com 
a advocacia. 

TEMA 05 - INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL - OAB 

A inscrição na condição de advogado na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) exige o preenchimento de 
requisitos legais contidos no artigo 8º, da EOAB, os quais destacamos:  

 

Neste sentido, vamos ao estudo dos requisitos legais acima mencionados:  

✓ Capacidade Civil: a capacidade civil plena é adquirida aos 18 anos de idade, sendo que aquele reputado 
como incapaz não se tornará apto a se inscrever nos quadros de advogados da OAB.  

No entanto, se o advogado for acometido por incapacidade superveniente e permanente terá o 
cancelamento de sua inscrição; em contrapartida, ter-se-á o licenciamento quando a situação acometida a 
ele for provisória, nos termos do artigo 11, V, do EOAB;  
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✓ Diploma ou certidão de graduação em direito, obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada 
e credenciada; 
 

✓ Título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro: O título de eleitor e a quitação com o serviço 
militar para homens são essenciais para que possa se inscrever perante a OAB.  
 

✓ Aprovação em Exame de Ordem: a exigência do exame da ordem foi tida como constitucional, pelo 
pleno do STF, para o exercício profissional. Neste ponto, ressalto que o examinando somente poderá 
realizar o exame no local de seu domicílio eleitoral ou onde tiver ocorrido a conclusão do curso jurídico;  
 

✓ Não exercer atividade incompatível com a advocacia: o exercício de atividades incompatíveis com a 
advocacia impedem a inscrição na OAB.  

Neste sentido, são consideradas atividades incompatíveis pelo EOAB:  

Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades: 

I - chefe do Poder Executivo e membros da Mesa do Poder Legislativo e seus substitutos 
legais; 

II - membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos 
de contas, dos juizados especiais, da justiça de paz, juízes classistas, bem como de todos 
os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração 
pública direta e indireta;         

III - ocupantes de cargos ou funções de direção em Órgãos da Administração Pública direta 
ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de 
serviço público; 

IV - ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão 
do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro; 

V - ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a atividade policial 
de qualquer natureza; 

VI - militares de qualquer natureza, na ativa; 

VII - ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, 
arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições parafiscais; 

VIII - ocupantes de funções de direção e gerência em instituições financeiras, inclusive 
privadas. 

§ 1º A incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de 
exercê-lo temporariamente. 

§ 2º Não se incluem nas hipóteses do inciso III os que não detenham poder de decisão 
relevante sobre interesses de terceiro, a juízo do conselho competente da OAB, bem como 
a administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério jurídico. 

O exemplo clássico é o concursado, o qual exerce atividade incompatível, como  policial, serventuário da 
justiça  etc.  
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✓ Idoneidade Moral: está intimamente ligada com a boa reputação daquele que pretende se inscrever na 
OAB. Neste sentido, tome nota dos preceitos contidos no EOAB:  

“Art. 8º Para inscrição como advogado é necessário: 

(...) 

§ 3º A inidoneidade moral, suscitada por qualquer pessoa, deve ser declarada mediante 
decisão que obtenha no mínimo dois terços dos votos de todos os membros do conselho 
competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. 

§ 4º Não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por 
crime infamante, salvo reabilitação judicial.” 

A OAB traz uma presunção relativa de idoneidade moral de todos aqueles que requeiram a sua inscrição 
perante os quadros da instituição, mas possível torna-se que qualquer cidadão, anônimo ou não, sucite a 
inidoneidade moral de um candidato a inscrição. Nesta hipótese, ter-se-á a suspensão da incrição até que 
ocorra o julgamento do incidente de idoneidade moral pelo Conselho Seccional. 

A inidoneidade moral será declarada mediante decisão mínima de dois terços dos votos 
de todos os membros do Conselho Seccional. 

Apesar do conceito subjetivo que envolve o aspecto da idoneidade moral, já que é ligado à honra, à 
dignidade, aos bons costumes etc., o EOAB é taxativo ao trazer que aquele que pratica crime infamante 
não atenderá ao requisito da idoneidade moral.  

Segundo Hélio Vieira, o crime infamante pode ser conceituado como aquele que causa repúdio à 
comunidade em geral, assim como ocorre nos crimes de estelionato e homicídio qualificado, por exemplo.   

Observe que há possibilidade de REABILITAÇÃO JUDICIAL, a qual se refere a um benefício judicial concedido 
ao condenado, depois de dois anos de extinção da pena.  

✓ Prestar compromisso perante o conselho: nos termos do artigo 20 do RGEAOAB, o requerente à 
inscrição principal no quadro de advogados prestará compromisso perante o Conselho Seccional.  

O compromisso possui natureza solene e personalíssima, logo, é indelegável o compromisso a ser 
realizado!  

Em resumo, temos: 
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Por todo o exposto, questiono:  

Qual o local da inscrição principal do advogado? 

 

 

 

Inicialmente, devemos observar que o advogado pode ter uma inscrição principal e outra suplementar, sem 
qualquer prejuízo. No entanto, observe as seguintes premissas acerca da INSCRIÇÃO:  
INCRIÇÃO PRINCIPAL – Deve ser realizada no Conselho Seccional ou na Subseção da OAB em que o 

advogado pretende ter domicílio profissional (sede principal da atividade de advocacia). 

Pode o advogado atuar fora da jurisdição de sua inscrição? 

Sim! O advogado pode atuar em até 5 causas ao ano em outro estado-membro, a qual a 
sua jurisdição não alcance por tratar-se de outro estado-membro.  

Neste sentido, observem o teor do artigo 10 do EOAB:  

“Art. 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em cujo 
território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do regulamento 
geral. 

§ 1º Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, 
prevalecendo, na dúvida, o domicílio da pessoa física do advogado. 
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§ 2º Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos 
Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão considerando-
se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano. 

§ 3º No caso de mudança efetiva de domicílio profissional para outra unidade federativa, 
deve o advogado requerer a transferência de sua inscrição para o Conselho Seccional 
correspondente. 

§ 4º O Conselho Seccional deve suspender o pedido de transferência ou de inscrição 
suplementar, ao verificar a existência de vício ou ilegalidade na inscrição principal, contra 
ela representando ao Conselho Federal.” 

INCRIÇÃO SUPLEMENTAR – Quando o advogado exercer habitualmente a profissão, seis ou mais ações 
judiciais, em território não abrangido por sua jurisdição, deverá requerer a inscrição suplementar. Nesta 
hipótese, o advogado recolherá anuidade também no estado-membro ao qual solicitou a inscrição 
suplementar. 

 

 

 

Não confunda a exigência de atuação em seis ou mais causas por ano para fins de 
obrigatoriedade de requerimento da INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR com o requisito legal para 
caracterização do EFETIVO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA (ART. 1º, do EOAB).  

TRANSFERÊNCIA DA INSCRIÇÃO – Quando o advogado mudar definitivamente o seu domicílio profissional, 
nesta hipótese, terá que realizar a transferência da sua inscrição, nos termos do artigo 10, §3º, do EOAB. 

TEMA 06 -  CANCELAMENTO E LICENCIAMENTO 

Neste ponto, devemos nos ater às hipóteses de CANCELAMENTO E LICENCIAMENTO da inscrição:  

CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO 

(Artigo 11 do EOAB) 

 

 Caso o interessado realize novo pleito de 

inscrição na OAB, desnecessário se tornará a 

aprovação em nova prova do exame de ordem. 

Art. 11. CANCELA-SE a inscrição do profissional que: 
I - assim o requerer; 

Nesta hipótese, o ato praticado pelo titular do direito 
é IRRETRATÁVEL, logo, não passível de retificação. 

O novo pedido de inscrição para fins de exercício da 
atividade profissional deverá ser acompanhado de 

novo número de OAB.  

II - sofrer penalidade de exclusão; 
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Em caso de exclusão, o novo pedido de inscrição 
dependerá de ser acompanhado de provas de 

reabilitação (Artigo 11, §3º e 41 do EOAB). 

III - falecer; 
IV - passar a exercer, em caráter definitivo, atividade 

incompatível com a advocacia; 

Ex.: Advogado que se torna concursado em cargo 
como o da magistratura.  

V - perder qualquer um dos requisitos necessários para 
inscrição. 

Ex.: Advogado acometido de uma doença mental 
incurável.  

 

 

LICENCIAMENTO DA INSCRIÇÃO 

(Artigo 12 do EOAB) 

 

 

 Refere-se ao afastamento temporário em 

que o advogado fica isento do pagamento da 

anuidade.  

Art. 12. LICENCIA-SE o profissional que: 

I - assim o requerer, por motivo justificado;O motivo deve 

ser relevante e apto a impedi-lo de exercer a advocacia.  

II - passar a exercer, em caráter temporário, atividade 

incompatível com o exercício da advocacia; 

Nos termos do artigo 28 do EOAB, observa-se:  
“A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, 
com as seguintes atividades: 
I - chefe do Poder Executivo e membros da Mesa do 
Poder Legislativo e seus substitutos legais; 
II - membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério 
Público, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados 
especiais, da justiça de paz, juízes classistas, bem como 
de todos os que exerçam função de julgamento em 
órgãos de deliberação coletiva da administração pública 
direta e indireta;         
III - ocupantes de cargos ou funções de direção em 
Órgãos da Administração Pública direta ou indireta, em 
suas fundações e em suas empresas controladas ou 
concessionárias de serviço público; 
IV - ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou 
indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os 
que exercem serviços notariais e de registro; 
V - ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou 
indiretamente a atividade policial de qualquer natureza; 
VI - militares de qualquer natureza, na ativa; 
VII - ocupantes de cargos ou funções que tenham 
competência de lançamento, arrecadação ou 
fiscalização de tributos e contribuições parafiscais; 
VIII - ocupantes de funções de direção e gerência em 
instituições financeiras, inclusive privadas.” 
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III - sofrer doença mental considerada curável.  

Ex.: Se o advogado for acometido por uma doença 
mental curável, nesta hipótese, o seu afastamento 
perdurará até que se apresente laudo probatório de 
sua recuperação.  

 

 

 

TEMA 07 - ADVOGADO ESTRANGEIRO 

Quanto ao ADVOGADO ESTRANGEIRO, façamos algumas considerações quanto a sua atuação no Brasil.  

Advogado Estrangeiro (sem inscrição) para atuação profissional 
no Brasil 

 A autorização da Ordem dos Advogados do Brasil, sempre concedida a título precário, ensejará 
exclusivamente a prática de consultoria no direito estrangeiro correspondente ao país ou estado de origem 
do profissional interessado;  
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 O advogado estrangeiro possui vedação quanto ao o exercício do procuratório judicial e a consultoria 
ou assessoria em direito brasileiro, ainda que esteja em parceria com advogado / sociedade de advogados 
nacionais.  

 O exercício de atividade de consultoria depende de REQUERIMENTO perante o Conselho Seccional 
correspondente ao local do exercício profissional. Neste sentido, em havendo “autorização”, esta perdurará 
por até três anos, sendo renovável a cada novo interregno de três anos.  

Advogado Estrangeiro ou brasileiro com formação no exterior 
para advogar no Brasil. 

 Observar os requisitos legais do Artigo 8º, do EOAB, como: (a) capacidade civil; (b) diploma ou certidão 
de graduação em direito, obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada; (c) título 
de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro; (d) aprovação em Exame de Ordem; (e) não exercer 
atividade incompatível com a advocacia; (f) idoneidade moral; e (g) prestar compromisso perante o 
conselho. 

Desta forma, com exceção do título de eleitor e a quitação do serviço militar, todos os 
demais quesitos legais deverão ser cumpridos para que a atuação do advogado com 
formação no exterior seja legítima no Brasil.  

 Quando a graduação do advogado tiver ocorrido no exterior, nesta situação, necessário se tornará a 
revalidação de seu diploma por meio de prova específica.  

TEMA 08 - ESTÁGIO PROFISSIONAL 

Quando o tema é estágio profissional, devemos nos ater às disposições contidas no artigo 9º do EOAB, 
segundo o qual 

Para inscrição como estagiário é necessário: 

I - preencher os requisitos mencionados nos incisos I, III, V, VI e VII do art. 8º, isto é: (a) capacidade civil; 
(b) diploma ou certidão de graduação em direito, obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e 
credenciada; (c) título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro; (d) aprovação em Exame de 
Ordem; (e) não exercer atividade incompatível com a advocacia; (f) idoneidade moral; e (g) prestar 
compromisso perante o conselho; e 

II - ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. 

Algumas considerações precisam ser feitas para a melhor compreensão do estágio profissional:  

 O estágio tem duração de até dois anos, sendo realizado nos últimos anos do curso jurídico;  
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 O estágio profissional de advocacia pode ser oferecido pela instituição de ensino superior autorizada e 
credenciada, em convênio com a OAB, complementando-se a carga horária do estágio curricular 
supervisionado com atividades práticas típicas de advogado e de estudo do Estatuto e do Código de Ética e 
Disciplina, observado o tempo conjunto mínimo de 300 (trezentas) horas, distribuído em dois ou mais anos. 

 O cartão de identidade do estagiário perde sua validade imediatamente após a prestação do 
compromisso como advogado. 

 Em caso de incompatibilidade, nos termos do Art. 28, do EOAB, ter-se-á um impedimento para fins de 
inscrição como estagiário na OAB, mas poderá frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição 
de ensino superior, para fins de aprendizagem;  

 A inscrição como estagiário deve ser realizada perante o Conselho Seccional, com base no local do curso 
jurídico em que o estudante de direito esteja matriculado;  

 O estágio não é condição para inscrição do bacharel em direito como advogado nos quadros da OAB;  

 O estágio realizado na Defensoria Pública da União, do Distrito Federal ou dos Estados, na forma do 
artigo 145, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, é considerado válido para fins de inscrição 
no quadro de estagiários da OAB; 

 Por fim, alguns atos são privativos do estagiário, de forma que ele poderá praticá-los sozinho, ainda 
que sob a responsabilidade do advogado.  

Neste sentido, ...  

 

 

 

Artigo 29, do RGEAOAB 

Art. 29. Os atos de advocacia, previstos no Art. 1º do Estatuto, podem ser subscritos por 
estagiário inscrito na OAB, em conjunto com o advogado ou o defensor público. 

§ 1º O estagiário inscrito na OAB pode praticar isoladamente os seguintes atos, sob a 
responsabilidade do advogado: 

I – retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga;  

II – obter junto aos escrivães e chefes de secretarias certidões de peças ou autos de 
processos em curso ou findos;  

III – assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais ou administrativos; e 

§ 2º Para o exercício de atos extrajudiciais, o estagiário pode comparecer isoladamente, 
quando receber autorização ou substabelecimento do advogado. 
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O estagiário que praticar atos isolados, além daqueles regularmente admitidos, incorrerá em infração 
ética, podendo ser apenado com censura, além da possível responsabilização penal por exercício ilegal da 
profissão, conforme artigo 34, XXIX e 36, I do EOAB. 

TEMA 09 - DOS DIREITOS DOS ADVOGADOS 

O Estatuto da Advocacia regulamenta os direitos dos advogados de forma específica no art. 6º e 7º, 
enquanto o Regulamento Geral da OAB os aborda nos Artigos 18 e 19.   

Desde já, atente-se para o fato de que a violação aos direitos do advogado implicará providência pela OAB, 
como se observa no artigo 15 do Regulamento Geral:  

Art. 15. Compete ao Presidente do Conselho Federal, do Conselho Seccional ou da 
Subseção, ao tomar conhecimento de fato que possa causar, ou que já causou, violação de 
direitos ou prerrogativas da profissão, adotar as providências judiciais e extrajudiciais 
cabíveis para prevenir ou restaurar o império do Estatuto, em sua plenitude, inclusive 
mediante representação administrativa.  

Parágrafo único. O Presidente pode designar advogado, investido de poderes bastantes, 
para as finalidades deste artigo. 

Ou seja, havendo violação aos direitos dos advogados, competirá ao Presidente do Conselho Federal, do 
Conselho Seccional ou da Subseção, atuar em favor do profissional por meio de:  

I. Medidas judiciais e extrajudiciais;  
II. Representação administrativa e penal;  
III. Desagravo público.  

Tais medidas visam prevenir ou restaurar o direito do advogado, ora violado.  

Direitos Específicos dos Advogados 

Nesta toada, vamos ao estudo do art. 7º, do Estatuto da Advocacia e da OAB, o qual aborda os direitos 
garantidos aos advogados: 

I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o território nacional; 
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O advogado devidamente inscrito na OAB poderá exercer a sua profissão em todo território nacional, em 
atuação judicial, assim como extrajudicial.  

II – a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus 
instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e 
telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia;   

Tal dispositivo decorre de uma garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso XI, da CF: 

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; 

Veja que a inviolabilidade atinge não só a figura do advogado, como também a do cliente, uma vez que 
garante a liberdade de defesa e o sigilo profissional frente à figura do próprio cliente.    

Diante da relevância de tal direito, o STJ equiparou o escritório profissional à residência para fins da 
inviolabilidade, ou seja, além de ser uma prerrogativa específica do exercício profissional, ainda possui força 
de garantia constitucional. 

Contudo, tal inviolabilidade não é absoluta, logo, em determinadas hipóteses poderá ter a sua “quebra”, 
quando observados os seguintes requisitos:  

• Indícios de autoria e materialidade de crime praticado por advogado;  

• Existência de Mandado de busca e apreensão por autoridade competente, em sede de decisão 
fundamentada; 

• O mandato deve ser cumprido na presença de representante da OAB. 
 

 

 

Em qualquer hipótese, torna-se vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos 
objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais 
instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes. 

No entanto, tal vedação não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam 
sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores pela prática do 
mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade.  
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III - comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, 
quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou 
militares, ainda que considerados incomunicáveis; 

A Constituição Federal, por meio de seu art. 5º, LXIIII, garante ao preso a assistência de um advogado, direito, 
inclusive, aplicado a qualquer outro cidadão que se encontre nesta situação.  

Logo, ao advogado que tiver o seu cliente preso, detido ou recolhido, será resguardado o direito de se 
comunicar, ainda que sem procuração, de forma que a incomunicabilidade com o preso não se aplica à figura 
do advogado, o qual poderá ter contato pessoal e reservado. 

IV - ter a presença de representante da OAB, quando preso em flagrante, por motivo 
ligado ao exercício da advocacia, para lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade 
e, nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da OAB; 

A prisão do advogado em flagrante, em razão do exercício da advocacia, apenas será possível quando 
houver a presença de representante da OAB e quando se tratar de crime inafiançável.  

Neste sentido, preceitua o artigo 7º, § 3º, do EOAB:  

§ 3º O advogado somente poderá ser preso em flagrante, por motivo de exercício da 
profissão, em caso de crime inafiançável, observado o disposto no inciso IV deste artigo. 

No entanto, o STF entende que se a OAB não remeter um representante em tempo hábil, não haverá que 
se falar em invalidade da prisão em flagrante. 

 

Requisitos para rompimento 
da Inviolabilidade

Ordem Judicial

Expedida por autoridade 
competente

Decisão Fundamentada

Presença de um 
representante da OAB

Crime 
Inafiançável

Crime ligado 
ao exercício 
da advocacia

Presença de 
Representante 

da OAB
Flagrante

Prisão do 
Advogado 
(flagrante)
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Observe que, para as demais hipóteses de crimes praticados por advogado, bastará para a sua validade a 
comunicação expressa à seccional da OAB, sem maiores requisitos legais de validade.  

Para fins de complementação, veja que nos termos do artigo 16 do Regulamento Geral da OAB, o advogado 
contará com a assistência de representante da OAB nos inquéritos policiais ou nas ações penais em que 
figurar como indiciado, acusado ou ofendido, sempre que o fato a ele imputado decorrer do exercício da 
profissão ou a este vincular-se, sem prejuízo da atuação de seu defensor.  

V - não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de 
Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, 
na sua falta, em prisão domiciliar; (Vide ADIN 1.127-8) 

A Associação dos Magistrados Brasileiros se insurgiu por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade frente 
à Lei nº 8.906/94, tendo como foco a expressão “assim reconhecidas pela OAB”.  Neste sentido, o STF julgou 
procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade da expressão.  

Logo, o advogado, quando recolhido preso, por qualquer crime, antes de sentença transitada em julgado, 
deverá ser recolhido em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, estas sem 
qualquer ingerência pela OAB. Na ausência de sala de Estado Maior, o advogado (a) deverá ter decretada 
a prisão domiciliar, sendo mantidas estas condições até o trânsito em julgado da sentença penal 
condenatória.  

 

 

 

O advogado (a) terá direito a tais prerrogativas, ainda que esteja suspenso (interdição do exercício 
profissional), o que possui caráter provisório, e se difere da exclusão ou do cancelamento, estes em que o 
advogado não mais poderá se valer das prerrogativas profissionais. 

Assim, tal prerrogativa visa garantir uma proteção ao advogado frente à prisão e antes da condenação 
transitada em julgado, ou seja, trata-se uma proteção à integridade física e moral do advogado. 

VI - ingressar livremente: 

a) nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte 
reservada aos magistrados; 

b) nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços 
notariais e de registro, e, no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de 
expediente e independentemente da presença de seus titulares; 

c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço 
público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício 

http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=1127&processo=1127
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=1127&processo=1127
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da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido, desde que se 
ache presente qualquer servidor ou empregado; 

d) em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente, 
ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais; 

Tais prerrogativas visam garantir o pleno exercício de atuação do causídico e, inclusive, com o objetivo de 
que este possa representar os seus interesses e de seus clientes de maneira eficiente.  

Ressalta-se que o direito contido na alínea d, para que seja efetivamente exercido, exigirá procuração com 
poderes especiais.  

VII - permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso 
anterior, independentemente de licença; 

Inicialmente, deve-se observar que não há hierarquia entre os advogados, magistrados ou membros do 
Ministério Público, logo, cabe ao advogado decidir se irá ficar ou se retirar dos locais em que esteja atuando 
(Tribunal, Órgão da Administração, Poder Legislativo etc.), e sem que haja qualquer interferência por parte 
dos agentes públicos, nem mesmo das autoridades policiais ou judiciais.  

 

 

Neste ponto, ainda, reforço o disposto no artigo 6º do EAOAB:  

Art. 6º Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do 
Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. 

Parágrafo único. As autoridades, os servidores públicos e os serventuários da justiça devem 
dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade 
da advocacia e condições adequadas a seu desempenho. 

Por fim, ressalto o artigo 27, do CED:  

Art. 27. O advogado observará, nas suas relações com os colegas de profissão, agentes 
políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros em geral, o dever de urbanidade, 
tratando a todos com respeito e consideração, ao mesmo tempo em que preservará seus 
direitos e prerrogativas, devendo exigir igual tratamento de todos com quem se relacione. 

Art. 7º, inciso VIII, Do Estatuto - dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e 
gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra 
condição, observando-se a ordem de chegada; 

Princípio da Independência e da não subordinação!  
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Com base no Princípio da independência e da não subordinação, já mencionado, não há hierarquia ou 
subordinação entre os advogados e os magistrados, o que se leva a não admitir qualquer tipo de restrição 
imotivada às salas e gabinetes de trabalho dos magistrados, ou ainda, o não atendimento em alguns dias da 
semana. 

Observe que o advogado, não o estagiário, poderá dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e 
gabinetes de trabalho, mas sempre em observância à ordem de chegada.    

IX - sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo, nas sessões de 
julgamento, após o voto do relator, em instância judicial ou administrativa, pelo prazo de 
quinze minutos, salvo se prazo maior for concedido; (Vide ADIN 1.127-8)  (Vide ADIN 1.105-
7) 

As ADIns nº 1.127-8 e 1.105-7 foram julgadas pelo STF, de forma a ser declarada a inconstitucionalidade do 
referido dispositivo. No entanto, atende-se ao aspecto de que tal declaração de inconstitucionalidade do 
dispositivo não retira do advogado o direito de realizar sustentação oral em julgamento, mas este deverá 
ocorrer antes do voto do relator, conforme Artigo 937, do CPC.  

Em exceção à regra, preceitua o artigo 60, § 4º, do CED:  

Na sessão de julgamento, após o voto do relator, é facultada a sustentação oral pelo 
tempo de 15 (quinze) minutos, primeiro pelo representante e, em seguida, pelo 
representado. 

 

   *Nesta hipótese, a manifestação poderá ocorrer após o voto do relator! 

Art. 7º, X do Estatuto - usar da palavra, pela ordem, em qualquer juízo ou tribunal, 
mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a 
fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar 
acusação ou censura que lhe forem feitas; 

O uso da palavra pelo profissional da advocacia é uma das maiores ferramentas a se garantir os direitos de 
seu cliente, inclusive frente a abusos ou ilegalidades.  

XI - reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade, 
contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento; 

 

XII - falar, sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da 
Administração Pública ou do Poder Legislativo; 

http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=1127&processo=1127
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=1105&processo=1105
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=1105&processo=1105
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XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da 
Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem 
procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a 
obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos;             

(...) 

XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório 
ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais; 

Neste ponto, vamos estudar em conjunto os incisos XIII e XV para fins comparativos. Veja:  

O advogado possui o direito de examinar os autos do processo, administrativo ou judicial, em andamento 
ou findos, quando não estiver em segredo de justiça, hipótese, ainda, em que a procuração fica dispensada.  

Neste sentido, o direito a examinar os autos refere-se a simples vista no cartório com a finalidade de suprir 
uma dúvida tida como urgente, ou até mesmo para que o advogado decida se irá ou não ingressar como 
patrono na causa.  

Para fins didáticos, faremos uma distinção entre o “Direito de Vista” e o “Exame dos Autos”:  

• DIREITO DE VISTA 

O direito de "vista" permite ao advogado realizar a retirada dos autos. Nessa hipótese, torna-se 
indispensável a apresentação de procuração, quando não se tratar de carga rápida;  

Ao advogado é autorizada a retirada dos autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo 
de dez dias.  

• EXAME DOS AUTOS 

O direito de exame dos autos é uma prerrogativa inerente a todos os advogados, quando o processo não 
estiver tramitando em segredo de justiça, e sem a necessidade de prova de procuração nos autos.  

O EAOAB garante, no artigo 7º, XV, o direito de “ter vista dos processos judiciais ou administrativos de 
qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais”. No entanto, 
tal prerrogativa não se aplica: 

I. aos processos sob regime de segredo de justiça; 
II. quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância 

relevante que justifique a permanência dos autos no cartório, secretaria ou repartição, reconhecida pela 
autoridade em despacho motivado, proferido de ofício, mediante representação ou a requerimento da 
parte interessada; 



 

 

   
29 

449 

III. até o encerramento do processo, ao advogado que houver deixado de devolver os respectivos autos no 
prazo legal, e só o fizer depois de intimado. 

XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo 
sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou 
em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar 
apontamentos, em meio físico ou digital;         

✓ Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício do direito de 

examinar os autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza; 

No caso de exame dos autos de flagrante e de investigações, de qualquer natureza, a autoridade competente 
poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento 
e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia 
ou da finalidade das diligências; Ainda, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 14, 
preceitua que:  

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de 
prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com 
competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 

✓ A não garantia de acesso do advogado aos autos de flagrante e de investigações, bem como o 

fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já 

incluídas no caderno investigativo implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de 

autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício 

da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz 

competente.  

XVI - retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de dez dias; 

O advogado poderá retirar os autos dos processos findos pelo prazo de dez dias, ainda que sem 
procuração. No entanto, tal prerrogativa não se aplica:   

I. aos processos sob regime de segredo de justiça; 
II. quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância 

relevante que justifique a permanência dos autos no cartório, secretaria ou repartição, reconhecida 
pela autoridade em despacho motivado, proferido de ofício, mediante representação ou a 
requerimento da parte interessada; 

III. até o encerramento do processo, ao advogado que houver deixado de devolver os respectivos autos 
no prazo legal, e só o fizer depois de intimado. 

XVII - ser publicamente desagravado, quando ofendido no exercício da profissão ou em 
razão dela; 
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O desagravo público é um procedimento formal em que a OAB se vale para mostrar sua insatisfação e, 
ainda, prestar solidariedade às ofensas sofridas pelo advogado no exercício da sua profissão.  

Logo, trata-se de um mecanismo de defesa dos direitos e prerrogativas do advogado no exercício 
profissional, sendo o desagravo promovido, a requerimento (qualquer pessoa) ou de ofício, pelo Conselho 
Seccional, o qual é competente para verificar se houve ou não ofensa ao exercício da atividade advocatícia, 
e independente de concordância do ofendido.  

Ainda, acerca da COMPETÊNCIA para o desagravo, observa-se: 

✓ No caso de ofensa a inscrito na OAB, no exercício da profissão ou de cargo ou função de órgão da OAB, 
o conselho competente deve promover o desagravo público do ofendido, sem prejuízo da 
responsabilidade criminal em que incorrer o infrator;  

✓ Quando ofendido, no exercício das atribuições de seus cargos, for o Conselheiro Federal ou Presidente 
de Conselho Seccional, competirá ao Conselho Federal promover o desagravo público, assim como, 
quando a ofensa for a advogado e se revestir de relevância e grave violação às prerrogativas 
profissionais, com repercussão nacional. 

Assim, no que tange ao desagravo público, esquematizam os autores Alysson Rachid e Marco Antonio Araujo 

Junior2:  

DESAGRAVO PÚBLICO 

 

DIREITO: 
O inscrito na OAB, quando ofendido em razão do exercício profissional ou de 
cargo ou função da OAB, tem direito ao desagravo público promovido pelo 
Conselho competente, de ofício, a seu pedido ou de qualquer pessoa. 

 
 
 

ARQUIVAMENTO DO 
PEDIDO: 

O relator pode propor o arquivamento do pedido se a ofensa: 

 

● for pessoal; 

● se não estiver relacionada com o exercício profissional; 

● se não estiver relacionada com as prerrogativas gerais do advogado; 

● se configurar crítica de caráter doutrinário, político ou religioso. 
 

CONCORDÂNCIA DO 
OFENDIDO: 

O desagravo público deve ser promovido a critério do Conselho e não depende 
de concordância do ofendido, que também não pode dispensá-lo. 

 

2 ARAUJO JUNIOR, Marco Antonio; RACHID, Alysson. Gabaritando Ética. 1ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. 
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CONSELHO FEDERAL: 
Compete ao Conselho Federal promover o desagravo público de Conselheiro 
Federal ou de Presidente de Conselho Seccional, quando ofendidos no exercício 
das atribuições de seus cargos e ainda quando a ofensa a advogado se revestir 
de relevância e grave violação às prerrogativas profissionais, com repercussão 
nacional. 

OFENSA NO 
TERRITÓRIO DA 

SUBSEÇÃO: 

Diante de ofensa ocorrida no território da Subseção em que esteja vinculado o 
inscrito, a sessão de desagravo pode ser promovida pela Diretoria ou Conselho 
da Subseção, com representação do Conselho Seccional. 

Por fim, quanto ao PROCEDIMENTO do desagravo, devemos observar:  

✓ O pedido de desagravo será submetido à Diretoria do Conselho competente, que poderá, nos casos de 

urgência e notoriedade, conceder imediatamente o desagravo, ad referendum (sujeito à aceitação 
posterior) do órgão competente do Conselho. E nos demais casos, a Diretoria remeterá o pedido de 
desagravo ao órgão competente para instrução e decisão, podendo o relator, convencendo-se da 
existência de prova ou indício de ofensa relacionada ao exercício da profissão ou de cargo da OAB, 
solicitar informações da pessoa ou autoridade ofensora, no prazo de 15 (quinze) dias, sem que isso 
configure condição para a concessão do desagravo;  

✓ O relator pode propor o arquivamento do pedido se a ofensa for pessoal, se não estiver relacionada 
com o exercício profissional ou com as prerrogativas gerais do advogado ou se configurar crítica de 
caráter doutrinário, político ou religioso; 

✓ Recebidas ou não as informações e convencendo-se da procedência da ofensa, o relator emite parecer 
que é submetido ao órgão competente do Conselho, conforme definido em regimento interno; 

✓ Os desagravos deverão ser decididos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias; 
✓ Em caso de acolhimento do parecer, é designada a sessão de desagravo, amplamente divulgada, 

devendo ocorrer, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, preferencialmente, no local onde a ofensa foi 
sofrida ou onde se encontre a autoridade ofensora; 

✓ Na sessão de desagravo, o Presidente lê a nota a ser publicada na imprensa, encaminhada ao ofensor 
e às autoridades e registrada nos assentamentos do inscrito e no Registro Nacional de Violações de 
Prerrogativas. 

XVIII - usar os símbolos privativos da profissão de advogado; 

 Apenas os advogados podem utilizar dos símbolos privativos da advocacia, como o logotipo da OAB, o 
“button” pregado às vestes etc.  

XIX - recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva 
funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo 
quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua 
sigilo profissional; 

O tema sigilo profissional já foi devidamente estudado na aula inaugural deste curso. 
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XX - retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para ato judicial, após trinta 
minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que 
deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. 

Quando o EAOAB se refere a “ato judicial”, não está se referindo tão somente a audiências, mas a todos os 
atos judiciais, como perícia, sessão de julgamento, leilão etc.  

Cuidado, poiseste direito não se aplica quando a autoridade se encontra no recinto realizando outros atos 
processuais que, por vezes, tenham gerado atraso nos subsequentes.   

Diferentemente do preceituado no EAOAB, na Justiça do Trabalho, art. 815, da CLT, se em até 15 (quinze) 
minutos após a hora marcada o juiz ou o presidente não houver comparecido, os presentes poderão 
retirar-se, devendo o ocorrido constar do livro de registro das audiências 

XXI - assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de 
nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de 
todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou 
indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração:          

a) apresentar razões e quesitos.  

Tal aspecto legal está fundado no princípio do contraditório, já que, mesmo estando-se em uma fase 
tipicamente inquisitiva, ainda assim todos os princípios constitucionais devem ser observados.  

§ 4º O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar, em todos os juizados, fóruns, 
tribunais, delegacias de polícia e presídios, salas especiais permanentes para os advogados, 
com uso e controle assegurados à OAB.     

A exigência é uma forma de garantir a efetividade no exercício profissional.  

O termo “controle” foi retirado do parágrafo acima mencionado, uma vez que o STF, por meio da ADIN nº 
1.127-8, entendeu que a OAB não pode exercer controle sobre prédios públicos, ainda que apenas sobre a 
parte em que a sala será instalada. 

Imunidade Profissional 

§2º O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou 
desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em 
juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos 
que cometer. 

http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=1127&processo=1127
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=1127&processo=1127
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=1127&processo=1127
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O advogado goza de imunidade profissional no exercício de sua atividade, logo, não incidirá em crime de 
injúria ou difamação,quando em razões ou alegações jurídicas, por exemplo, difamar ou injuriar em prol da 
causa que advoga.  

Tal prerrogativa se aplica para qualquer manifestação, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele. 
Claro, qualquer excesso poderá levar a responsabilização perante a OAB! 

O STF entende que tal direito não abrange situações de desacato e tampouco de calúnia, hipóteses em que 
o advogado deverá responder perante a OAB, assim como na esfera penal.  

Portanto, exclui-se de imunidade profissional e implicam responsabilização as ofensas que forem 
tipificadas como calúnia, ou ainda, enquadrarem-se como desacato. 

Direitos das Advogadas 

A Lei nº 13.363/16 introduziu no EAOAB, art. 7°, direitos direcionados às advogadas gestantes, lactantes, 
adotantes e as que derem à luz. 

 Neste sentido, esquematizam os autores Alysson Rachid e Marco Antonio Araujo Junior3: 

ADVOGADA DIREITO PRAZO 

Gestante: ● Entrada em tribunais sem ser 
submetida a detectores de metais e 
aparelhos de raio X; 

● Reserva de vaga em garagens 
dos fóruns dos tribunais. 

Enquanto perdurar o estado gravídico. 

Lactante, adotante ou 
que der à luz: 

● Acesso à creche, onde houver, 
ou a local adequado ao atendimento 
das necessidades do bebê. 

120 dias; 

Para a advogada lactante, o direito 
permanece enquanto perdurar o 
período de amamentação. 

Gestante, lactante, 
adotante ou que der à 
luz: 

● Preferência na ordem das 
sustentações orais e das audiências a 
serem realizadas a cada dia, mediante 
comprovação de sua condição. 

120 dias; 

Para a advogada lactante, o direito 
permanece enquanto perdurar o 
período de amamentação. 

Adotante ou que der à 
luz: 

● Suspensão de prazos 
processuais quando for a única 
patrona da causa, desde que haja 
notificação por escrito ao cliente. 

Para a advogada: 30 dias a partir da 
data do parto ou da concessão da 
adoção (art. 313, § 6º, CPC);  

 

3 Marco Antonio; RACHID, Alysson. Gabaritando Ética. 1ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. 



 

 

   
34 

449 

Para o advogado, sendo o único patrono 
responsável pelo processo: 08 dias a 
partir da data do parto ou da concessão 
da adoção (art. 313, § 7º, CPC);  

É necessária a notificação ao cliente. 

Veja que a condição de gestante/lactante é temporária e, como tal, devem ser aplicadas por período 
determinado, como se verifica: 

▪ No caso de advogada gestante ou lactante, os direitos serão aplicados enquanto a gestação ou o 
período de amamentação durar.  

▪ Agora, em se tratando de advogada adotante ou a que der à luz, as prerrogativas irão vigorar pelo 
prazo de 120 dias, o que corresponde ao prazo atribuído a título de licença maternidade às 
empregadas celetistas em geral, art. 392, da CLT.  

Por fim, a adotante ou a que der à luz poderá ter a suspensão dos seus prazos processuais, quando forem 
as únicas patronas da causa, e desde que haja notificação por escrito ao cliente.  

A suspensão poderá perdurar por até 30 dias, a contar do parto ou da adoção, conforme prazo fixado no 
artigo 313, §6º, do CPC. 

TEMA 10 - DEVERES DO ADVOGADO 

O Código de ética prevê diversos deveres inerentes à figura do advogado, de forma que devemos destacar 
alguns dos previstos no artigo 2º do CED:  

✓ preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo caráter de 
essencialidade e indispensabilidade da advocacia;  

✓ atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé;  
✓ velar por sua reputação pessoal e profissional;  
✓ empenhar-se, permanentemente, no aperfeiçoamento pessoal e profissional;  
✓ estimular, a qualquer tempo, a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo, sempre que 

possível, a instauração de litígios; 
✓ desaconselhar lides temerárias, a partir de um juízo preliminar de viabilidade jurídica;  
✓ zelar pelos valores institucionais da OAB e da advocacia;  

✓ ater-se, quando no exercício da função de defensor público, à defesa dos necessitados. 
✓ abster-se de:  

a) utilizar de influência indevida, em seu benefício ou do cliente;  

b) vincular seu nome ou nome social a empreendimentos sabidamente escusos;  

c) emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa 
humana;  

Ou seja, o Advogado NÃO deve!!! 
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d) entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído, sem o assentimento 
deste;  

e) ingressar ou atuar em pleitos administrativos ou judiciais perante autoridades com as quais tenha 
vínculos negociais ou familiares;  

f) contratar honorários advocatícios em valores aviltantes.  

Assim, encerramos alguns deveres e, inclusive, algumas vedações nas condutas dos advogados.  

TEMA 11 - INSTRUMENTO DE MANDATO 

O mandato judicial é um contrato formado por uma relação entre outorgante (cliente) e outorgado 
(advogado). Tal instrumento visa conceder poderes ao advogado para atuar em nome do cliente diante do 
Poder Judiciário, ou ainda, extrajudicialmente. 

O tema é tratado no artigo 5º do EAOAB, de forma que: 

✓ O advogado, na sua atuação em juízo ou fora dele, deve, como regra, fazer prova do mandato, com 
ressalva de algumas hipóteses em que se admite a atuação sem procuração (mandato).  
 

✓ A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer 
juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. 
 

✓ O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da 
renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. 
 

✓ Quando o advogado afirmar urgência, poderá atuar sem procuração, hipótese em que será obrigado 
a apresentá-la no prazo de quinze dias, prorrogável por igual período.  

Neste ponto, ressaltamos algumas PRERROGATIVAS dos advogados, as quais dispensam mandato para 
tanto, como se observa:  

✓ comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes 
se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que 
considerados incomunicáveis; 

✓ examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em 
geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam 
sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos; 

✓ examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, 

autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que 
conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital; e 

✓ retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de dez dias.  
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Ademais, o advogado poderá ser constituído por mandato formal, como também por meio de nomeação ad 
hoc ou Apud Acta. A nomeação Ad Hoc é aquela destinada para que o advogado realize determinado ato, 
por exemplo, quando o réu comparece em audiência sem advogado, e o juiz constitui advogado para aquele 
momento; em contrapartida, a nomeação Apud Acta será observada quando o advogado for constituído em 
audiência pela parte, mandato tácito, ficando registrado em ata de audiência.  

A EXTINÇÃO MANDATO tornar-se-á possível nas seguintes hipóteses:  

✓ Renúncia de Mandato – Na hipótese de renúncia, o advogado poderá fazê-lo sem a necessidade de se 
justificar, mas a sua atuação ainda perdurará por 10 dias.  

A renúncia também deverá ocorrer: 

• Quando o advogado verificar a constituição de outro advogado, por vezes nomeado sem a sua ciência, 
ou ainda, imposto para ele atuar;  
 

• Caso sobrevenha conflito de interesses entre seus constituintes e não conseguindo o advogado 
harmonizá-los, caber-lhe-á optar, com prudência e discrição, por um dos mandatos, renunciando aos 
demais, resguardado sempre o sigilo profissional; e  
 

• Se a causa for contrária à validade ou legitimidade de ato jurídico em cuja formação haja colaborado ou 
intervindo de qualquer maneira.  

Acerca do tema, ainda, destacamos o disposto no artigo 6º do Regulamento Geral da OAB:  

Art. 6º O advogado deve notificar o cliente da renúncia ao mandato (art. 5º, § 3º, do 
Estatuto), preferencialmente mediante carta com aviso de recepção, comunicando, após, 
o Juízo. 

No entanto, veja que a renúncia ao mandato não exclui a responsabilidade por danos eventualmente 
causados ao cliente ou a terceiros. 

✓ Revogação (Ato do cliente) - A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga 
do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de 
receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada 
proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado (Artigo 17, do CED). 

Assim, tome nota de que não há maiores formalidades e prazo para revogação do mandato conferido pelo 
cliente ao advogado. 

Nesta hipótese, o cliente este deverá constituir um novo advogado no mesmo momento, e caso o 
magistrado verifique a irregularidade na representação deverá suspender o processo e conceder prazo para 
sanar o vício. 

✓ Concluída a causa ou arquivado o processo – Nesta hipótese, presume-se cumprido e extinto o mandato. 
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✓ Substabelecimento sem reserva de poderes – O substabelecimento pode se dar com ou sem reserva 
de poderes. Assim: 

 

o COM reserva de poderes: Ato pessoal do advogado da causa que transfere parte dos poderes a 
outro advogado, exigindo-se o prévio e inequívoco conhecimento do cliente, hipótese em que 
seus honorários com o substabelecente deverão ser ajustados antecipadamente.  

o SEM reserva de poderes: exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente, uma vez que 
transfere em definitivo os poderes ao advogado conferido para outro, por tal razão que é causa 
extintiva do mandato. 

Por fim, destaca-se que o mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso de tempo, salvo 
se o contrário for consignado no respectivo instrumento. 

Poderes Gerais e Especiais - Mandato 

Os poderes conferidos por mandato (procuração) na relação cliente/advogado poderão ser geral ou 
especial. 

Os poderes para o foro em geral habilitam o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo 
ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. Nesta situação, o advogado não poderá praticar atos 
como: confessar, reconhecer procedência do pedido, transigir, desistir, receber citação inicial etc.  

Os poderes especiais são aqueles que deverão constar expressamente na procuração quando exigidos por 
lei.  

TEMA 12 - DAS RELAÇÕES COM O CLIENTE - ART.9º E S/S 

DO CED 

A relação entre cliente e advogado, no que tange ao mandato judicial / extrajudicial a ele conferido, deve 
observar as seguintes peculiaridades:  
 

✓ O advogado deve informar o cliente, de modo claro e inequívoco, quanto a eventuais riscos da sua 

pretensão, e das consequências que poderão advir da demanda. Deve, igualmente, denunciar, desde 
logo, a quem lhe solicite parecer ou patrocínio, qualquer circunstância que possa influir na resolução 
de submeter-lhe a consulta ou confiar-lhe a causa.  
 

✓ As relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca. Sentindo o advogado que essa 
confiança lhe falta, é recomendável que externe ao cliente sua impressão e, não se dissipando as dúvidas 

existentes, promova, em seguida, o substabelecimento do mandato ou a ele renuncie.  
 
✓ O advogado, no exercício do mandato, atua como patrono da parte, cumprindo-lhe, por isso, imprimir 

à causa orientação que lhe pareça mais adequada, sem se subordinar a intenções contrárias do cliente, 
mas, antes, procurando esclarecê-lo quanto à estratégia traçada.  
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✓ O advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio 

conhecimento deste, salvo por motivo plenamente justificável ou para a adoção de medidas judiciais 
urgentes e inadiáveis.  
 

✓ O advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo as causas sob seu patrocínio, sendo 
recomendável que, em face de dificuldades insuperáveis ou inércia do cliente quanto a providências 

que lhe tenham sido solicitadas, renuncie ao mandato. 
 

✓ Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional, ou reunidos em caráter permanente para 
cooperação recíproca, não podem representar, em juízo ou fora dele, clientes com interesses opostos.  
 

✓ Sobrevindo conflito de interesses entre seus constituintes e não conseguindo o advogado harmonizá-
los, caber-lhe-á optar, com prudência e discrição, por um dos mandatos, renunciando aos demais, 
resguardado sempre o sigilo profissional. 
 

✓ O advogado, ao postular em nome de terceiros, contra ex-cliente ou exempregador, judicial e 
extrajudicialmente, deve resguardar o sigilo profissional.  
 

✓ Ao advogado cumpre abster-se de patrocinar causa contrária à validade ou legitimidade de ato jurídico 
em cuja formação haja colaborado ou intervindo de qualquer maneira; da mesma forma, deve declinar 
seu impedimento ou o da sociedade que integre quando houver conflito de interesses motivado por 
intervenção anterior no trato de assunto que se prenda ao patrocínio solicitado.  

✓ É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal, sem considerar sua própria opinião sobre a 
culpa do acusado.  Neste sentido, observe que não há causa criminal indigna de defesa, cumprindo ao 
advogado agir, como defensor, no sentido de que a todos seja concedido tratamento condizente com a 
dignidade da pessoa humana, sob a égide das garantias constitucionais. 
 

✓ O advogado não se sujeita à imposição do cliente que pretenda ver com ele atuando outros advogados, 
nem fica na contingência de aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo.  
 

✓ É proibido (defeso) ao advogado funcionar no mesmo processo, simultaneamente, como patrono e 
preposto do empregador ou cliente. 
 

✓ O advogado não será responsabilizado por omissão do cliente quanto a documento ou informação que 
lhe devesse fornecer para a prática oportuna de ato processual do seu interesse. 
 

✓ A conclusão ou desistência da causa, tenha havido, ou não, extinção do mandato, obriga o advogado a 
devolver ao cliente bens, valores e documentos que lhe hajam sido confiados e ainda estejam em seu 
poder, bem como a prestar-lhe contas, pormenorizadamente, sem prejuízo de esclarecimentos 
complementares que se mostrem pertinentes e necessários. Neste sentido, a parcela dos honorários 
paga pelos serviços até então prestados não se inclui entre os valores a serem devolvidos. 
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✓ Por fim, constitui infração disciplinar o advogado que se recusar, injustificadamente, a prestar contas 
ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Neste ponto, preceitua o artigo 25-
A, do EAOAB:  

Art. 25-A. Prescreve em cinco anos a ação de prestação de contas pelas quantias recebidas 
pelo advogado de seu cliente, ou de terceiros por conta dele (art. 34, XXI).   

TEMA 13 - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

 

A sociedade de advogados poderá ser uma sociedade simples de prestação de serviço ou uma sociedade 
unipessoal.  

Como regra, dois ou mais advogados se reúnem em uma sociedade civil para a prestação de serviços 
advocatícios (sociedade simples); em contrapartida, um advogado poderá concentrar todas as quotas da 
sociedade em seu nome, quando a sociedade será unipessoal.  

Independente do tipo societário, simples ou unipessoal, ambas não possuem registro na Junta Comercial ou 
no Cartório, e sim no Conselho Seccional da OAB para fins de personalidade jurídica. Isto é, adquirem 
personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB 
em cuja base territorial tiver sede. 

Disciplina o art. 16, § 3°, da EAOAB que: 

§ 3º É proibido o registro, nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas 
comerciais, de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. 

É dizer, conforme art.16 do Estatuto, temos que: 

NÃO serão admitidas a registros, nem podem funcionar, as sociedades de advogados: 

✓ que apresentem forma ou características de sociedade empresária;  
✓ que adotem denominação de fantasia;  
✓ que realizem atividades estranhas à advocacia;  
✓ que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa 

não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. 

ATENÇÃO! Portanto, a sociedade de advogados deverá ser composta obrigatoriamente por advogado 
inscrito na OAB! Mas, caso o sócio exerça atividade incompatível com a advocacia em caráter temporário, 

EAOAB

Art. 15º ao 17º 

RGEAOAB

Art. 37º ao 43º
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deverá realizar o seu licenciamento, bem como a averbação no registro da sociedade, não alterando sua 
constituição. 

Para fins de complemento, observe que as procurações devem ser outorgadas individualmente aos 
advogados e indicar a sociedade de que façam parte. 

Razão Social - Sociedade dos Advogados 

Quanto à denominação da sociedade, sendo uma sociedade unipessoal de advocacia, a razão social deve 
ser obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, completo ou parcial, e com a expressão 

‘Sociedade Individual de Advocacia’; em contrapartida, na sociedade simples, a razão social deve ter, 

obrigatoriamente, o nome de, pelo menos, um advogado responsável pela sociedade, podendo 
permanecer o de sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. 

Filiais - Sociedade dos Advogados 

A sociedade de advogados admite a criação de filiais, quando houver averbação no registro da sociedade 
e for realizado o arquivamento no Conselho Seccional onde se instalar, hipótese em que os sócios ficarão 
obrigados à inscrição suplementar. 

Neste sentido, ainda, observe que nenhum advogado poderá integrar mais de uma sociedade de 
advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia, ou integrar, simultaneamente, uma 
sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área 
territorial do respectivo Conselho Seccional. Tal vedação se justifica em razão de os advogados sócios de 
uma mesma sociedade profissional não poderem representar em juízo clientes de interesses opostos.  

Responsabilidade - Sociedade dos Advogados 

Para fins de responsabilização, além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia 
respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no 
exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer (Artigo 17, 
EAOAB). 

Advogados Associados 

Acerca das regras que tangenciam os advogados associados no Regulamento Geral da OAB, tome nota:  

Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de 
emprego, para participação nos resultados. 

Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da 
sociedade de advogados.  
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Art. 40. Os advogados sócios e os associados respondem subsidiária e ilimitadamente pelos 
danos causados diretamente ao cliente, nas hipóteses de dolo ou culpa e por ação ou 
omissão, no exercício dos atos privativos da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade 
disciplinar em que possam incorrer. 

TEMA 14 - ADVOGADO EMPREGADO 

 

O advogado, como regra, é profissional liberal, logo, é tido como autônomo. No entanto, o advogado pode 
ser contratado como empregado, o que em nada compromete a sua independência profissional e isenção 
técnica, mas que lhe geram alguns direitos trabalhistas.  

Na hipótese de o advogado ser contratado como empregado, isso nos permite dizer que preenchidos estão 
todos os requisitos do art. 3º, da CLT, quais sejam: subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade 
e pessoa física. 

Ressaltamos que, apesar de o advogado ser empregado, este não estará obrigado à prestação de serviços 
profissionais de interesse pessoal dos empregadores, fora da relação de emprego. 

Quanto aos honorários de sucumbência percebidos por advogado empregado, estes serão partilhados entre 
ele e a empregadora, na forma estabelecida em acordo. No entanto, por tratar-se de direito disponível, e 
em não havendo acordo entre as partes, poderá ser disposto no contrato de trabalho que o advogado nada 
receberá a título de honorários sucumbenciais, mas tão somente o seu salário.  

Por fim, vamos observar algumas regras trabalhistas previstas no Estatuto da OAB e aplicáveis aos 

advogados empregados:  

EAOAB

Art. 18 ao 21 

RGEAOAB

Art. 11 ao 14
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PISO SALARIAL 

 

O salário mínimo profissional do advogado será 

fixado em sentença normativa, salvo se 

ajustado em acordo ou convenção coletiva de 

trabalho. 

JORNADA DE TRABALHO - 4h diárias / 20h semanais 

A jornada de trabalho do advogado empregado, 
no exercício da profissão, não poderá exceder a 
duração diária de quatro horas contínuas e a de 
vinte horas semanais, salvo acordo ou 
convenção coletiva ou em caso de dedicação 
exclusiva. 

*Em caso de dedicação exclusiva, terá uma 
jornada normal de 8h diárias. 

HORA EXTRA - Adicional de 100% 

As horas trabalhadas que excederem a jornada 
normal são remuneradas por um adicional não 
inferior a cem por cento sobre o valor da hora 
normal, mesmo havendo contrato escrito. 

JORNADA NOTURNA - Adicional de 25% 

As horas trabalhadas no período das vinte 
horas de um dia até as cinco horas do dia 
seguinte são remuneradas como noturnas, 
acrescidas do adicional de vinte e cinco por 
cento. 

Por fim, observe que o art. 12 do Regulamento Geral preceitua o conceito de dedicação exclusiva do 
advogado empregado: 

Art. 12. Para os fins do art. 20, da Lei no 8.906/94, considera-se de dedicação exclusiva o 
regime de trabalho que for expressamente previsto em contrato individual de trabalho. 
(NR) 

Parágrafo único. Em caso de dedicação exclusiva, serão remuneradas como extraordinárias 
as horas trabalhadas que excederem a jornada normal de oito horas diárias.  

TEMA 15 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

Os honorários advocatícios são uma contraprestação recebida pelo advogado em razão do exercício de sua 
atividade profissional. Tal verba não decorre de uma relação de emprego, mas sim de uma prestação pelos 
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serviços prestados e com caráter alimentar, logo, impenhoráveis (artigo 833, I do CPC), já que são 
destinados ao sustento do próprio advogado. 

As regras acerca desse tema estão disciplinadas no Estatuto da Advocacia e da OAB (EAOAB), no 
Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB (RGEAOAB) e no Código de Ética e Disciplina (CED), 
conforme destacado:  

 

Diante desta premissa inicial, devemos observar as espécies de honorários, quais sejam: (a) convencionados 
ou pactuados; (b) arbitrados; e (c) convencionais. 

Honorários Convencionados 

Os honorários convencionados são aqueles em que as partes, advogado e cliente, pactuam o valor a ser 
fixado, de forma escrita, ou verbal. Vale ressaltar que, na falta de estipulação/acordo escrito, os honorários 
são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico 
da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da 
OAB.  

Neste sentido, tome nota do disposto no CED: 

Art. 48. A prestação de serviços profissionais por advogado, individualmente ou integrado 
em sociedades, será contratada, preferentemente, por escrito. 

§ 1º O contrato de prestação de serviços de advocacia não exige forma especial, devendo 
estabelecer, porém, com clareza e precisão, o seu objeto, os honorários ajustados, a forma 
de pagamento, a extensão do patrocínio, esclarecendo se este abrangerá todos os atos do 
processo ou limitar-se-á a determinado grau de jurisdição, além de dispor sobre a hipótese 
de a causa encerrar-se mediante transação ou acordo. 

Assim, algumas características devem ser observadas:  

▪ Os honorários contratuais pertencem ao advogado que houver atuado na causa, e poderão ser 
executados por ele;  
 

▪ Se o advogado juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de 
levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução 
da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou;  
 

▪ Salvo estipulação em contrário, 1/3 dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a 
decisão de primeira instância e o restante no final.  
 

EAOAB

Art. 22 - 26

RGEAOAB

Art. 14

CED

Art. 48 - 54

Trata-se de uma sugestão realizada pelo legislador, quando nenhum ajuste houver 
sido pactuado entre as partes! 
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▪ Em havendo substabelecimento, com reserva de poderes, deve-se ajustar antecipadamente os 

honorários do advogado com o substabelecente, ou seja, com quem, de fato, substabeleceu;  
 

▪ O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não 
lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença; 
 
 

▪ É lícito ao advogado ou à sociedade de advogados empregar, para o recebimento de honorários, 
sistema de cartão de crédito, mediante credenciamento junto à empresa operadora do ramo; 
 

▪ Se o advogado juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de 
levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução 
da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 

Honorários Arbitrados Judicialmente 

Com base no art. 22 da EAOAB, temos que os honorários advocatícios serão arbitrados judicialmente, em 
sentença, quando as partes não tiverem nada pactuado de forma escrita, ou ainda, se tiverem pactuado 
de forma verbal, notória se torna a controvérsia. Nesta situação, os honorários serão demandados em juízo, 
e o valor dos honorários será determinado pelo magistrado, com base na tabela do respectivo Conselho da 
OAB, considerando-se, ainda, outros fatores, como o trabalho exercido pelo advogado, o valor econômico 
envolto etc.  

No que tange à fixação dos honorários, tome nota dos elementos a serem considerados para a sua fixação, 
segundo o art. 49 do CED: 

Art. 49. Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os 
elementos seguintes:  

I - a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas;  

II - o trabalho e o tempo a ser empregados. 

 III - a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se 
desavir com outros clientes ou terceiros;  

IV - o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para este resultante do 
serviço profissional;  

V - o caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente eventual, frequente ou 
constante;  

VI - o lugar da prestação dos serviços, conforme se trate do domicílio do advogado ou de 
outro;  

VII - a competência do profissional;  

VIII - a praxe do foro sobre trabalhos análogos. 
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 Quando o advogado for indicado para patrocinar causa de pessoa juridicamente 
necessitada, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, este terá 
direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e 
pagos pelo Estado. 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 

Os honorários de sucumbência são aqueles arcados pela parte vencida no processo, ou seja, a parte 
vencida deverá arcar com os honorários do advogado da parte ex-adversa, sendo estes fixados pelo 
magistrado entre 10% a 20% do valor da condenação, podendo a parte que não concordar com o valor 
fixado ou com a condenação em honorários sucumbenciais, recorrer. 
Na seara trabalhista, destacamos um diferencial. O advogado, mesmo que atuando em causa própria, terá 
o direito de receber os honorários de sucumbência fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% do 
valor derivado da liquidação da sentença ou do valor econômico obtido ou se não for possível calcular, 
sobre o valor da causa atualizado.          

Acerca do tema, devemos destacar os seguintes aspectos:  

 

▪ Nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de 
sucumbência são devidos aos advogados empregados;  
 

▪ Os honorários de sucumbência, percebidos por advogado empregado de sociedade de advogados 
são partilhados entre ele e a empregadora, na forma estabelecida em acordo;  
 

▪ Em hipótese de procedência parcial, o magistrado irá arbitrar os honorários de sucumbência 
recíproca, sendo vedada a compensação entre os honorários (Art. 85, §14 do CPC);  
 

▪ Na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os honorários de sucumbência, 
proporcionais ao trabalho realizado, são recebidos por seus sucessores ou representantes legais;  
 

▪ Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: 
I - do vencimento do contrato, se houver; 
II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar; 
III - da ultimação do serviço extrajudicial; 
IV - da desistência ou transação; 
V - da renúncia ou revogação do mandato. 

Neste ponto, observe também que prescreve em cinco anos a ação de prestação de contas pelas 
quantias recebidas pelo advogado de seu cliente, ou de terceiros por conta dele;  
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▪ No caso de substabelecimento, a verba correspondente aos honorários da sucumbência será 
repartida entre o substabelecente e o substabelecido, proporcionalmente à atuação de cada um no 
processo ou conforme haja sido entre eles ajustado;  
 

▪ Quando houver revogação do mandato judicial por vontade do cliente, isso não o desobriga do 
pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de 
receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada 
proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado;  
 

▪ Nos termos do art. 85, §15º do NCPC, a sociedade de advogados poderá ser destinatária dos 
honorários desde que o advogado, o qual é o titular do direito (honorários de sucumbência), integre 
o quadro societário;  
 

▪ Conforme preceituado pelo CPC, caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito 
aos honorários, ou ainda, ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança;  
 

▪ O advogado terá o direito de receber os honorários de sucumbência, mesmo quando atuar em causa 
própria;  
 

▪ Por fim, tome nota:  

 

Parâmetros de Fixação de Honorários 

Os valores a serem fixados a título de honorários advocatícios devem seguir um determinado parâmetro, 
este tabelado e estabelecido pelo Conselho Seccional da OAB. Desta forma, cada Estado terá sua própria 
tabela, fixando os valores mínimos de honorários a ser percebido pelo advogado, conforme o litigio. 

Neste momento, uma dúvida deve pairar sob a sua mente: 

Os honorários poderão ser cobrados, por exemplo, do seu amigo de infância, ou, de sua própria mãe, 
abaixo do valor mínimo, estabelecido pelo Conselho Seccional da OAB?  

A resposta é totalmente negativa, e sem qualquer exceção. O advogado deverá observar sempre o valor 
mínimo a ser cobrado, conforme tabelamento da OAB, sob pena de caracterizar aviltamento de honorários 
e ser apenado com censura (artigo 48, §6º do CED c/c artigo 36, II do EAOAB).  

Honorários de 
Sucumbência

Correção Monetária
Incide a partir da data 

da decisão que os 
fixou.

Juros Moratórios
Incide a partir do 

trânsito em julgado da 
decisão que os fixou.
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No entanto, veja que advogado poderá cobrar honorários advocatícios em patamar acima dos fixados pela 
OAB, ainda que com moderação, uma vez que deverá se considerar a complexidade da causa entre outros 
fatores, como se observa do art. 49 do CED, lido em linhas anteriores. 

Honorários Assistenciais  

Os honorários assistenciais referem-se àqueles recebidos pelo advogado que atue em favor de sindicatos 
ou entidades de classe no âmbito da Justiça do Trabalho. 

Acerca do tema, o Estatuto da OAB regulamenta, no art. 22, §§ 6º e 7º:  

§ 6º O disposto neste artigo aplica-se aos honorários assistenciais, compreendidos como 
os fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição 
processual, sem prejuízo aos honorários convencionais.     

§7º Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição 
processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por 
adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do 
momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades.  

Antes de o Estatuto regulamentar o tema, este se restringia ao disposto na Súmula 219 do TST. Contudo, 
com o advento da reforma trabalhista, os honorários sucumbenciais podem ser devidos aos advogados 
particulares na Justiça do Trabalho, assim como ao sindicato, quando se denominará honorários 
assistenciais.  

Nestes termos, a CLT, no art. 791-A, da CLT, estipulou: 

Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, 
fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) 
sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, 
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.      

TEMA 16 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

O contrato de prestação de serviços (contrato de honorários) é o instrumento escrito em que as partes 
pactuam os serviços a serem prestados, bem como os valores a serem pagos em contraprestação. 

Há liberdade de escolha no modo de contratação dos serviços advocatícios, não havendo nenhuma forma 
específica de elaboração deste contrato. Contudo, o contrato deve conter, no mínimo, as informações 
básicas e indispensáveis para as partes, como o tipo de serviço a ser prestado, os valores a serem pagos e 
a forma de pagamento, além de estipular as possíveis medidas cabíveis, em caso de quebra contratual por 
qualquer das partes.  
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Desta forma, dentro da liberdade de contratação, existirá também a liberdade na escolha de como o 
pagamento será efetuado, podendo ser determinado pelas partes por meio de acordo, ou, em caso de 
omissão quanto a essa determinação, aplicar-se-á o regramento de pagamento contido no EAOAB, qual 
seja: 1/3 no início do trabalho, 1/3 na sentença de primeira instância e 1/3 no fim do processo.  

O Estatuto da OAB garante ao advogado a possibilidade de cobrança dos honorários, dentro dos próprios 
autos do processo em que atuou, sendo necessário tão somente juntar cópia do contrato de prestação de 
serviço, assinado pelas partes, desde que não haja sido expedido mandado de levantamento. Nessa 
hipótese, o juiz irá determinar que sejam pagos os honorários diretamente ao advogado, descontando o 
valor que seria recebido pela parte, e estipulado em sentença. 

Contrato com Cláusula Quota Litis (Contrato Ad Exitum) 

O contrato com cláusula quota litis, também conhecido como contrato de honorários ad exitum, refere-se 
àquele em que o cliente não tem condições de arcar com os valores da demanda, ou seja, o advogado 
efetuará o pagamento de toda a demanda e, ao final do processo, receberá os honorários pertinentes, a 
depender do êxito que tiver obtido na demanda (Art. 50, CED). Nesta situação, o advogado acaba por assumir 
os riscos da demanda, em conjunto com o cliente, podendo ter êxito ou não no processo, o que o faz 
participar efetivamente do resultado financeiro que sobrevier com a demanda. 

No entanto, os honorários em pecúnia percebidos, em razão do êxito da demanda, ficam limitados em 30% 
do valor a ser recebido pelo cliente, conforme entendimento do Tribunal de Ética e Disciplina. Reforçamos 
que tais honorários, ainda, poderão ser somados aos honorários sucumbenciais, os quais não poderão se 
sobrepor às vantagens totais percebidas pelo cliente.  

A composição do contrato de cláusula com cláusula quota litis deverá observar alguns regramentos, 
conforme EAOAB: 

1. Os honorários devem ser determinados em pecúnia, e caso não seja possível recebê-los desta forma, 
deverá se determinar como o pagamento será efetuado; 

2. A participação do advogado em bens particulares do cliente só é admitida em caráter excepcional, 
quando esse, comprovadamente, não tiver condições pecuniárias de satisfazer o débito de 
honorários e ajustar com o seu patrono, em instrumento contratual, tal forma de pagamento; 

 

3. Quando o objeto do serviço jurídico versar sobre prestações vencidas e vincendas, os honorários 
advocatícios poderão incidir sobre o valor de umas e outras, atendidos os requisitos da moderação e 
da razoabilidade. 

4. O contrato com cláusula quota litis deverá estar expresso no instrumento de pactuação, não pode 
ser estipulado de forma verbal, ainda que realizado na presença de testemunhas; 

5. Nesta modalidade de pactuação, o advogado deverá assumir todo o custo da demanda; 
6. O advogado não pode se associar ao cliente para nenhuma finalidade; 
7. O valor a ser recebido pelo advogado não poderá ultrapassar a importância a ser percebida pelo 

cliente.  

Admitido em caráter excepcional! 
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Em havendo uma situação de distrato pelo cliente, sem maiores justificativas, os honorários de sucumbência 
deverão ser pagos de forma proporcional; e os honorários pactuados (ad exitum), devido às 
peculiaridades, serão decididos por meio de arbitramento judicial. 

Título de Crédito e Protesto 

O Estatuto da OAB tenta, das mais diversas formas, evitar a mercantilização da profissão do advogado. Por 
tal razão, o crédito proveniente dos honorários advocatícios seja do advogado autônomo, seja de sociedade 
de advogados, não autoriza o saque de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil. 

Acerca do tema, devemos nos ater às seguintes peculiaridades:  

✓ O CED autoriza a emissão de fatura, quando o cliente assim pretender, mas sem a possibilidade de 

eventual protesto deste título, até como forma de se resguardar o sigilo profissional; 

✓ Há vedação expressa quanto à emissão de duplicatas, de modo a garantir que os escritórios de 

advocacia não ganhem características mercantis; 

✓ O cheque e a nota promissória que são emitidos pelo cliente em favor do advogado, como um meio 

frustrado de se receber os honorários amigavelmente, poderá ser levado a protesto; 

✓ O boleto bancário é admitido para fins de pagamento, logo, poderá ser protestado por não se 

caracterizar como título de crédito;  

✓ Autoriza-se, todavia, ser levado a protesto o cheque ou a nota promissória emitido pelo cliente em 

favor do advogado, depois de frustrada a tentativa de recebimento amigável;  

✓ É lícito ao advogado ou à sociedade de advogados empregar, para o recebimento de honorários, 

sistema de cartão de crédito, mediante credenciamento junto a empresa operadora do ramo. Caso 

haja necessidade de eventuais ajustes com a empresa operadora que impliquem pagamento 

antecipado, não afetarão a responsabilidade do advogado perante o cliente, em caso de rescisão do 

contrato de prestação de serviços, devendo ser observadas as disposições deste quanto à hipótese. 

Execução dos Honorários Advocatícios 

O art. 24, do EAOAB, é repleto de peculiaridades acerca dos honorários advocatícios e os meios de 
recebimento pelo advogado, como se verifica: 

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os 
estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, 
concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. 

§ 1º A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que 
tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. 

§ 2º Na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os honorários de 
sucumbência, proporcionais ao trabalho realizado, são recebidos por seus sucessores ou 
representantes legais. 
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§ 3º É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva 
que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência. (Vide 
ADIN 1.194-4) 

§ 4º O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do 
profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos 
por sentença. 

Como já sabemos, a decisão judicial que fixa os honorários (arbitramento ou sucumbenciais) é um título 
executivo judicial, de modo que o advogado poderá proceder a sua execução dentro dos próprios autos do 
processo. Neste sentido, ainda há a possibilidade do contrato escrito de prestação de serviços ser executado 
em juízo, uma vez que se trata de título executivo extrajudicial. 

Diante de tal aspecto, majoritariamente entende-se que o contrato de prestação de serviço não pode ser 
levado a protesto, sob pena de violação do sigilo profissional e, em especial, por tratar-se de título 
executivo e ter vias próprias para a sua execução.  

No mais, vale destacar que, segundo entendimento do STF e STJ, os honorários possuem caráter alimentar 
e, para tanto, terão tratamento diferenciado frente a uma situação de falência, recuperação judicial, 
concurso de credores, insolvência civil e liquidação judicial, qual seja: Os honorários, nestas hipóteses, irão 
constituir crédito privilegiado no montante de pagamentos.  

Prescrição  

A ação de cobrança dos honorários possui o prazo prescricional próprio, qual seja, 5 anos, e o início da 
contagem do prazo, nos termos do art. 25, do EAOAB, ocorre: 

I - do vencimento do contrato, se houver; 

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar; 

III - da ultimação do serviço extrajudicial; 

IV - da desistência ou transação; 

V - da renúncia ou revogação do mandato. 

Em igual prazo prescricional, 5 anos, incorre a ação de prestação de contas dos valores recebidos pelo 
advogado do seu cliente ou de qualquer pessoa por conta dele. Ou seja, o cliente terá 5 anos para requerer 
um detalhamento dos serviços prestados pelo advogado e dos valores por ele cobrado, conforme artigo 25-
A do EAOAB. 

Vale ressaltar que o advogado que se negar a realizar a prestação de contas, imotivadamente, incorrerá em 
infração disciplinar nos termos no art. 34, inciso XXI, da EAOAB. 

http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=1194&processo=1194
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=1194&processo=1194
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Advocacia Pro Bono  

Prevista no artigo 30 do CED e denominada por alguns autores como “advocacia solidária”, considera-se 
advocacia pro bono a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor de 
instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem 
de recursos para a contratação de profissional. Também pode ser exercida em favor de pessoas naturais 
que, igualmente, não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do próprio sustento, contratar advogado. 

Observe que, para a sua validade, devemos estar diante de umas das hipóteses legalmente 
admitidas:  

a) Instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os 
beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional; ou  

b) Pessoas naturais que, igualmente, não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do 
próprio sustento, contratar advogado. 

Atenção! Há impedimento contido para aqueles que atuarem na advocacia pro bono 
(Provimento nº 166/2015).  

Veja: “Art. 4º Os advogados e os integrantes das sociedades de advogados e dos 
departamentos jurídicos de empresas que desempenharem a advocacia pro bono definida 
no art. 1º deste Provimento estão impedidos de exercer a advocacia remunerada, em 
qualquer esfera, para a pessoa natural ou jurídica que se utilize de seus serviços pro bono.  

§ 1º O impedimento de que trará este artigo cessará uma vez decorridos 03 (três) anos 
do encerramento da prestação do serviço pro bono. 

§ 2º É igualmente vedado vincular ou condicionar a prestação de serviços pro bono à 
contratação de serviços remunerados, em qualquer circunstância.” 

Com efeito, o CED, no art. 30, ainda estabelece que: 

- No exercício da advocacia pro bono, e ao atuar como defensor nomeado, conveniado ou dativo, o 
advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de forma que a parte por ele assistida se sinta 
amparada e confie no seu patrocínio" e que  

- A advocacia pro bono não pode ser utilizada para fins político-partidários ou eleitorais, nem beneficiar 
instituições que visem a tais objetivos, ou como instrumento de publicidade para captação de clientela. 
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TEMA 17 - INCOMPATIBILIDADE E DO IMPEDIMENTO 

                              

▪ INCOMPATIBILIDADE: Refere-se à proibição total do exercício da advocacia, de forma que, se o fator 
for de cunho temporário, o advogado deverá licenciar-se de suas atividades; agora, caso seja em 
caráter definitivo a sua incompatibilidade frente ao exercício da advocacia, ao advogado caberá 
solicitar o cancelamento de sua inscrição na OAB.  
Neste ponto, ressaltamos que a incompatibilidade permanece ainda que o ocupante de 
cargo/função, por exemplo, esteja afastado de suas atividades, como ocorre em uma licença 
remunerada.  
 

▪ IMPEDIMENTO: Refere-se à proibição parcial para advogar, ou seja, o advogado poderá continuar 
atuando no exercício da advocatícia, mas de forma limitada. 

Anote: 

 

 

Incompatibilidade 

A incompatibilidade, como regra, está diretamente ligada à figura do advogado, logo, ainda que atue em 
causa própria, o advogado não poderá advogar em determinadas hipóteses, conforme disposto no art. 28 
do EAOAB: 

Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades: 

I - chefe do Poder Executivo e membros da Mesa do Poder Legislativo e seus substitutos 
legais; 

Assim, não poderá exercer a advocacia os chefes do Poder Executivo, como Prefeitos, Governadores, 
Presidente da República e os seus correspondentes substitutos legais.  

EAOAB

Art. 27 - 30

INCOMPATIBILIDADE NÃO ADVOGA

Evita privilégio de 
acesso, influências 

indevidas e 
concorrência desleal.

IMPEDIMENTO ADVOGA com restrição
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No mesmo sentido, são incompatíveis com tal atividade os membros da mesa do Poder Legislativo, este 
que deve ser analisado sob a seguinte ótica:  

 

Dentro de cada uma destas Casas Legislativas, teremos uma mesa que a representa, a qual se denomina 
como mesa diretora, e é composta, como regra, por Presidente, Vice-Presidente e Secretários. Caso tais 
figuras exerçam cumulativamente funções advocatícias, caberá a eles o pleito de licença dos quadros da 
OAB, ante a incompatibilidade temporária.  

Atenção: Quanto aos demais membros do Poder Legislativo (diferentes níveis), estes se tornarão 
impedidos de advogar, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, 
sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias 
ou permissionárias de serviço público (artigo 30, II do EAOAB). 

II - membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de 
contas, dos juizados especiais, da justiça de paz, juízes classistas, bem como de todos os que exerçam 
função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta e indireta;        
(Vide ADIN 1127-8). 

 

 

Os membros do Poder Judiciário enquadram-se como juízes, desembargadores e ministros dos tribunais; 
já os membros do MP são os promotores de justiça, os procuradores da justiça, procuradores da República 
e os procuradores regionais da República.  

Lembre-se, ainda, que atualmente não mais existe a figura do juiz classista, apesar de mencionado na norma 
em análise.  

Por fim, note que o STF decidiu (ADI 1127-8) acerca da não inclusão, dentro desta incompatibilidade, dos 
juízes eleitorais e os correspondentes suplentes.  

III - ocupantes de cargos ou funções de direção em Órgãos da Administração Pública direta 
ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de 
serviço público; 

Legislativo

Senado Federal Câmara dos 
Deputados

Câmara 
Municipais Câmara Distrital

CUIDADO: Membros não se referem aos servidores, estes também são 
incompatíveis, mas nos termos do inciso IV do art. 28 do EAOAB.  



 

 

   
54 

449 

Não se incluem nesta incompatibilidade aqueles que não detenham poder de decisão 
relevante sobre interesses de terceiro, a juízo do conselho competente da OAB, bem como a administração 
acadêmica diretamente relacionada ao magistério jurídico (coordenação acadêmica) – Art. 28, §2º, EAOAB. 

A OAB verificará na situação prática se existe ou não o poder de decisão relevante e, assim, definirá se há ou 
não incompatibilidade.  

IV - ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão 
do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro; 

Enquadram-se, nestes casos, os técnicos em atividade judiciária, analistas judiciários, contadores judiciais, 
assessores dos desembargadores e aqueles que estiverem ligados indiretamente a este poder, como os 
psicólogos, seguranças e demais cargos auxiliares, ligados ao Poder Judiciário. 

V - ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a atividade policial 
de qualquer natureza; 

A título de exemplo, observamos os agentes, escrivães, delegados, investigadores, comissários, perito 
criminal etc. Enquadram-se, ainda, como incompatíveis, os integrantes do corpo de bombeiro e as guardas 
municipais.  

VI - militares de qualquer natureza, na ativa; 

Os militares na ativa são aqueles integrantes das Forças Armadas, como: Exército, Marinha e Aeronáutica. 
Cuidado, pois quando encontrarem-se na reserva não estarão impedidos. 

VII - ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, 
arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições parafiscais; 

Enquadram-se, neste caso, os fiscais ou qualquer outro servidor que tenha competência para o 
lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos e contribuições parafiscais.  

A título de exemplo, podemos mencionar: Auditores Fiscais, Agentes Tributários etc. 

VIII - ocupantes de funções de direção e gerência em instituições financeiras, inclusive 
privadas. 

Tal situação mereceu proteção legislativa em razão do alto grau de captação que a função proporciona.   
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Destacamos algumas ponderações acerca da incompatibilidade, tome nota: 

✓ A incompatibilidade tem relação com o cargo e não propriamente com a atividade desempenhada;  
✓ A incompatibilidade não mais existirá quando o advogado deixar o cargo definitivamente, como 

em situação de morte, renúncia, aposentadoria, ou até mesmo exoneração do cargo; 
✓ A incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo 

temporariamente, ainda, que por uma licença remunerada ou não; 
✓ O exercício pelo advogado de atividade incompatível implica em aplicação de penalidade 

disciplinar, censura, além da nulidade de todos os atos praticados;  
✓ A incompatibilidade, a depender do caráter definitivo ou temporário do cargo / função, poderá ter 

duas consequências, a saber: 

  

Impedimento 

O impedimento implica em o advogado estar proibido parcialmente de exercer as funções advocatícias.  
Logo, a figura do advogado estará apto a exercer o seu mister frente a determinas figuras, e impedido 
perante a outras, evitando-se, assim, qualquer tipo de conflito de interesses.   

Desta forma, são impedidos de exercer a advocacia: 

I - os servidores da administração direta, indireta e fundacional, contra a Fazenda Pública 
que os remunere ou à qual seja vinculada a entidade empregadora; 

Neste caso, os servidores podem advogar, desde que não seja contra a Fazenda Pública que os remunere, 
ou ainda, perante àquela que esteja vinculada a entidade empregadora. 

 Nos termos do Art. 30, parágrafo único do EAOAB, não se incluem nesta hipótese os 
docentes dos cursos jurídicos. O fundamento legal é um pouco vago, quanto à exceção trazida, e por tal 
razão, devemos nos ater as peculiaridades e consequências legais:  

▪ A exceção legislativa refere-se ao professor de cursos jurídicos públicos, o qual poderá advogar 
livremente, ainda que contra a Fazenda que o remunere, apesar de ser tido como servidor público.  

INCOMPATIBILIDADE

Temporária O advogado ficará 
LICENCIADO

Definitiva Haverá  o CANCELAMENTO da 
inscrição 
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Tal liberdade deriva do fato de que, assim como os juízes e promotores poderão lecionar, sem limitações de 
suas funções, o mesmo tratamento deve ser observado aos advogados que exerçam o magistério, como 
servidores.  

II - os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das 
pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, 
fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou 
permissionárias de serviço público. 

Nesta hipótese, a limitação é um pouco maior, de forma que o impedimento se estende a todos aqueles 
(servidores) que queiram demandar, como advogado, contra qualquer Órgão da Administração Pública 
Direta ou Indireta, e não só àquele que o remunere. 

Logo, o senador, deputado federal / estadual / distrital e o vereador poderão advogar, mas jamais contra 
ou a favor da Administração Pública, em seus mais diversos desmembramentos.    

 

Por fim, devemos destacar um aspecto peculiar, quanto ao impedimento, qual seja:  

Nos termos do Artigo 29 do EAOAB, os Procuradores Gerais, Advogados Gerais, 
Defensores Gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da Administração Pública direta, 
indireta e fundacional são exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia 
vinculada à função que exerçam, durante o período da investidura. 

Em suma, apesar de nesses cargos existir a necessidade de que o advogado esteja 
devidamente inscrito na OAB, já que exerce a atividade advocatícia, ainda assim, se 
observará certa limitação em mister, uma vez que o exercício advocatício ficará 
limitado ao exercício do seu cargo. 

 

 

TEMA 18 - REGRAS DEONTOLÓGICAS FUNDAMENTAIS 

Para a Resolução nº 2, de 2015, o exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste 
Código, do Estatuto, do Regulamento Geral, dos Provimentos e com os princípios da moral individual, social 
e profissional. 

Nesse sentido, o advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado Democrático de 
Direito, dos direitos humanos e garantias fundamentais, da cidadania, da moralidade, da Justiça e da paz 

ATIVIDADE EXCLUSIVA 
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social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função pública e com os 
valores que lhe são inerentes. 

O advogado deve ter consciência de que o Direito é um meio de mitigar as desigualdades para o encontro 
de soluções justas e que a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos. 

O advogado vinculado ao cliente ou constituinte, mediante relação empregatícia ou por contrato de 
prestação permanente de serviços, integrante de departamento jurídico, ou órgão de assessoria jurídica, 
público ou privado, deve zelar pela sua liberdade e independência. Também será legítima a recusa, pelo 
advogado, do patrocínio de causa e de manifestação, no âmbito consultivo, de pretensão concernente a 
direito que também lhe seja aplicável ou contrarie orientação que tenha manifestado anteriormente. 

 

O exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. 

É defeso (proibido) ao advogado expor os fatos em Juízo ou na via administrativa falseando 
deliberadamente a verdade e utilizando de má-fé. 

É vedado o oferecimento de serviços profissionais que implique, direta ou indiretamente, 
angariar ou captar clientela. 

São deveres do advogado, art. 2º, Resolução nº 02/2015: 

• preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo caráter de 
essencialidade e indispensabilidade da advocacia;  

• atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-
fé;  

• velar por sua reputação pessoal e profissional;  

• empenhar-se, permanentemente, no aperfeiçoamento pessoal e profissional;  

• contribuir para o aprimoramento das instituições, do Direito e das leis;  

• estimular, a qualquer tempo, a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo, sempre 
que possível, a instauração de litígios;  

• desaconselhar lides temerárias, a partir de um juízo preliminar de viabilidade jurídica;  

• abster-se de:  
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TEMA 19 - INFRAÇÕES E SANÇÕES DISCIPLINARES 

Das Infrações Disciplinares 

Constitui infração disciplinar, art. 34, EAOAB:  

• exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos 
não inscritos, proibidos ou impedidos; 

• manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nesta lei; 

• valer-se de agenciador de causas, mediante participação nos honorários a receber; 

• angariar ou captar causas, com ou sem a intervenção de terceiros; 

• assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito, 
ou em que não tenha colaborado; 

• advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na 
inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior; 

• violar, sem justa causa, sigilo profissional; 

➢ utilizar de influência indevida, em seu benefício ou do cliente;  
➢ vincular seu nome a empreendimentos sabidamente escusos;  
➢ emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade da 

pessoa humana;  
➢ entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído, sem o 

assentimento deste;  
➢ ingressar ou atuar em pleitos administrativos ou judiciais perante autoridades com as quais 

tenha vínculos negociais ou familiares; e 
➢ contratar honorários advocatícios em valores aviltantes. 

• pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos direitos individuais, coletivos 
e difusos;  

• adotar conduta consentânea com o papel de elemento indispensável à administração da Justiça;  

• cumprir os encargos assumidos no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil ou na representação 
da classe;  

• zelar pelos valores institucionais da OAB e da advocacia; e 

• ater-se, quando no exercício da função de defensor público, à defesa dos necessitados.  
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• estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado 
contrário; 

• prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio; 

• acarretar, conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo em que funcione; 

• abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos dez dias da comunicação da renúncia; 

• recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica, quando nomeado em virtude de 
impossibilidade da Defensoria Pública; 

• fazer publicar na imprensa, desnecessária e habitualmente, alegações forenses ou relativas a causas 
pendentes; 

• deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de 
depoimentos, documentos e alegações da parte contrária, para confundir o adversário ou iludir o 
juiz da causa; 

• fazer, em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido 
como crime; 

• deixar de cumprir, no prazo estabelecido, determinação emanada do órgão ou de autoridade da 
Ordem, em matéria da competência desta, depois de regularmente notificado; 

• prestar concurso a clientes ou a terceiros para realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-
la; 

• solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta; 

• receber valores, da parte contrária ou de terceiro, relacionados com o objeto do mandato, sem 
expressa autorização do constituinte; 

• locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta 
pessoa; 

• recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros 
por conta dele; 

• reter, abusivamente, ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança; 

• deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB, depois de regularmente 
notificado a fazê-lo; 

• incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional; 
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• manter conduta incompatível com a advocacia; 

• fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB; 

• tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia; 

• praticar crime infamante; ou 

• praticar, o estagiário, ato excedente de sua habilitação. 

Também se inclui na conduta incompatível: 

• Prática reiterada de jogo de azar, não autorizado por lei; 
• Incontinência pública e escandalosa; ou 
• Embriaguez ou toxicomania habituais. 

Das Sanções Disciplinares 

Segundo o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (EOAB), as sanções disciplinares consistem em: 

• Censura; 
• Suspensão; 
• Exclusão; ou  
• Multa. 

Da Aplicação da Sanção Censura 

A censura é aplicável nos casos de: 

➢ Infrações compreendidas como:  
✓ exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos 

não inscritos, proibidos ou impedidos; 
✓ manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nesta lei; 
✓ valer-se de agenciador de causas, mediante participação nos honorários a receber; 
✓ angariar ou captar causas, com ou sem a intervenção de terceiros; 
✓ assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito, 

ou em que não tenha colaborado; 
✓ advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na 

inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior; 
✓ violar, sem justa causa, sigilo profissional; 
✓ estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado 

contrário; 
✓ prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio; 
✓ acarretar, conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo em que 

funcione; 
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✓ abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos dez dias da comunicação da renúncia; 
✓ recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica, quando nomeado em virtude de 

impossibilidade da Defensoria Pública; 
✓ fazer publicar na imprensa, desnecessária e habitualmente, alegações forenses ou relativas a causas 

pendentes; 
✓ deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de 

depoimentos, documentos e alegações da parte contrária, para confundir o adversário ou iludir o 
juiz da causa; 

✓ fazer, em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato 
definido como crime; 

✓ deixar de cumprir, no prazo estabelecido, determinação emanada do órgão ou de autoridade da 
Ordem, em matéria da competência desta, depois de regularmente notificado; e 

✓ praticar, o estagiário, ato excedente de sua habilitação. 
➢ Violação a preceito do Código de Ética e Disciplina; ou  
➢ Violação a preceito desta lei, quando para a infração não se tenha estabelecido sanção mais grave. 

 

A censura pode ser convertida em advertência, em ofício reservado, sem registro nos 
assentamentos do inscrito, quando presente circunstância atenuante. 

Da Aplicação de Sanção Suspensão 

A suspensão é aplicável nos casos de: 

➢ Infrações compreendidas como: 
✓ prestar concurso a clientes ou a terceiros para realização de ato contrário à lei ou destinado a 

fraudá-la; 
✓ solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta; 
✓ receber valores, da parte contrária ou de terceiros, relacionados com o objeto do mandato, sem 

expressa autorização do constituinte; 
✓ locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta 

pessoa; 
✓ recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de 

terceiros por conta dele (Obs.: aqui, a suspensão perdurará até a satisfação integral da dívida, 
inclusive com correção monetária); 

✓ reter, abusivamente, ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança; 
✓ deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB, depois de 

regularmente notificado a fazê-lo; e  
✓ incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional (Obs.: aqui, a suspensão perdura até 

que preste novas provas de habilitação). 
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➢ Reincidência em infração disciplinar. 

 

A suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional, em todo o 
território nacional, pelo prazo de trinta dias a doze meses, de acordo com os critérios de 
individualização. 

Da Aplicação da Sanção Exclusão 

A exclusão é aplicável nos casos de: 

➢ Aplicação, por três vezes, de suspensão; ou 
➢ Infrações compreendidas como: 
✓ fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB; 
✓ tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia; e 
✓ praticar crime infamante. 

 

Para a aplicação da sanção disciplinar de exclusão, é necessária a manifestação favorável 
de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente. 

Da Aplicação da Sanção Multa 

A multa, variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo de seu décuplo, é 
aplicável cumulativamente com a censura ou suspensão, em havendo circunstâncias agravantes. 

Das Circunstâncias Atenuantes 

Na aplicação das sanções disciplinares, são consideradas, para fins de atenuação, as seguintes circunstâncias, 
entre outras: 

• Falta cometida na defesa de prerrogativa profissional; 
• Ausência de punição disciplinar anterior; 
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• Exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB; 
• Prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública. 

Destaca-se que os antecedentes profissionais do inscrito, as atenuantes, o grau de culpa por ele revelada, as 
circunstâncias e as consequências da infração são consideradas para o fim de decidir: 

• Sobre a conveniência da aplicação cumulativa da multa e de outra sanção disciplinar; ou  
• Sobre o tempo de suspensão e o valor da multa aplicáveis. 

 

Cabe destacar que é permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer, um ano após seu 
cumprimento, a reabilitação, em face de provas efetivas de bom comportamento. 

ATENÇÃO! Quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido de reabilitação depende 
também da correspondente reabilitação criminal. 

 

Fica impedido de exercer o mandato o profissional a quem forem aplicadas as sanções 
disciplinares de suspensão ou exclusão. 

Da Prescrição 

A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em cinco anos, contados da data da 
constatação oficial do fato. 

É importante frisar que se aplica a prescrição (intercorrente) a todo processo disciplinar paralisado por 
mais de três anos, pendente de despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício, ou a 
requerimento da parte interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela paralisação. 

Porém, a prescrição será interrompida nos seguintes casos: 

• Pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao 
representado; ou  

• Pela decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador da OAB. 
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TEMA 20 - RELAÇÕES COM O CLIENTE 

O advogado deve informar ao cliente, de modo claro e inequívoco, quanto a eventuais riscos da sua 
pretensão, e das consequências que poderão advir da demanda, devendo, igualmente, denunciar, desde 
logo, a quem lhe solicite parecer ou patrocínio, qualquer circunstância que possa influir na resolução de 
submeter-lhe a consulta ou confiar-lhe a causa. 

As relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca. Sentindo o advogado que essa 
confiança lhe falta, é recomendável que externe ao cliente sua impressão e, não se dissipando as dúvidas 
existentes, promova, em seguida, o substabelecimento do mandato ou a ele renuncie. 

É válido mencionar que o advogado, no exercício do mandato, atua como patrono da parte, cumprindo-lhe, 
por isso, imprimir à causa orientação que lhe pareça mais adequada, sem se subordinar a intenções 
contrárias do cliente, mas, antes, procurando esclarecê-lo quanto à estratégia traçada. 

Da Conclusão ou Desistência da Causa 

A conclusão ou desistência da causa, tenha havido, ou não, extinção do mandato, obriga o advogado a 
devolver ao cliente bens, valores e documentos que lhe hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder, 
bem como a prestar-lhe contas, pormenorizadamente, sem prejuízo de esclarecimentos complementares 
que se mostrem pertinentes e necessários. 

Porém, a parcela dos honorários paga pelos serviços até então prestados não se inclui entre os valores a 
serem devolvidos. 

Uma vez concluída a causa ou arquivado o processo, presume-se cumprido e extinto o mandato. 

Das Proibições 

O advogado não: 

• Deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, 
salvo por motivo plenamente justificável ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis; 

• Deve deixar ao abandono ou ao desamparo as causas sob seu patrocínio, sendo recomendável que, 
em face de dificuldades insuperáveis ou inércia do cliente quanto a providências que lhe tenham sido 
solicitadas, renuncie ao mandato;  

• Se sujeita à imposição do cliente que pretenda ver com ele atuando outros advogados, nem fica na 
contingência de aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo; e  

• Deve funcionar no mesmo processo, simultaneamente, como patrono e preposto do empregador ou 
cliente. 
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Das Renúncias 

A renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou, fazendo cessar a 
responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa, uma vez decorrido o prazo previsto em lei. 

Porém, a renúncia ao mandato não exclui responsabilidade por danos eventualmente causados ao cliente 
ou a terceiros. 

Do papel do Advogado em defesa Criminal 

É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal, sem considerar sua própria opinião sobre a culpa 
do acusado, pois não há causa criminal indigna de defesa, cumprindo ao advogado agir, como defensor, no 
sentido de que a todos seja concedido tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana, sob a 
égide das garantias constitucionais. 

TEMA 21 - PROCESSO DISCIPLINAR 

Dos Procedimentos 

O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação do interessado. A instauração, de 
ofício, será dada em função do conhecimento do fato, quando obtido por meio de fonte idônea ou em 
virtude de comunicação da autoridade competente. 

Entretanto, não se considera fonte idônea a que consistir em denúncia anônima. 

A representação será formulada ao Presidente do Conselho Seccional ou ao Presidente da Subseção, por 
escrito ou verbalmente, devendo, neste último caso, ser reduzida a termo. 

Acrescenta-se que, nas Seccionais cujos Regimentos Internos atribuírem competência ao Tribunal de Ética e 
Disciplina para instaurar o processo ético disciplinar, a representação poderá ser dirigida ao seu Presidente 
ou será a este encaminhada por qualquer dos dirigentes que a houver recebido. 

A representação deverá conter, art. 57, Resolução nº 02/2015: 

• a identificação do representante, com a sua qualificação civil e endereço;  

• a narração dos fatos que a motivam, de forma que permita verificar a existência, em tese, de infração 
disciplinar;  

• os documentos que eventualmente a instruam e a indicação de outras provas a ser produzidas, bem 
como, se for o caso, o rol de testemunhas, até o máximo de cinco;  



 

 

   
66 

449 

• a assinatura do representante ou a certificação de quem a tomou por termo, na impossibilidade de 
obtê-la.  

Dos procedimentos após o recebimento da representação 

Após recebida a representação, o Presidente do Conselho Seccional ou o da Subseção, quando esta dispuser 
de Conselho, designa relator, por sorteio, um de seus integrantes, para presidir a instrução processual. 

Os atos de instrução processual podem ser delegados ao Tribunal de Ética e Disciplina, conforme dispuser o 
regimento interno do Conselho Seccional, caso em que caberá ao seu Presidente, por sorteio, designar 
relator. 

É importante frisar que, antes do encaminhamento dos autos ao relator, serão juntadas a ficha cadastral do 
representado e certidão negativa ou positiva sobre a existência de punições anteriores, com menção das 
faltas atribuídas.  

Também será providenciada, ainda, certidão sobre a existência ou não de representações em andamento, a 
qual, se positiva, será acompanhada da informação sobre as faltas imputadas. 

O relator, atendendo aos critérios de admissibilidade, emitirá parecer propondo a instauração de processo 
disciplinar ou o arquivamento liminar da representação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 
redistribuição do feito pelo Presidente do Conselho Seccional ou da Subseção para outro relator, 
observando-se o mesmo prazo. 

O Presidente do Conselho competente ou, conforme o caso, o do Tribunal de Ética e Disciplina, proferirá 
despacho declarando instaurado o processo disciplinar ou determinando o arquivamento da representação, 
nos termos do parecer do relator ou segundo os fundamentos que adotar. 

Dispõe este Código de Ética que a representação contra membros do Conselho Federal e Presidentes de 
Conselhos Seccionais é processada e julgada pelo Conselho Federal, sendo competente a Segunda Câmara 
reunida em sessão plenária.  

No que se refere à representação contra membros da diretoria do Conselho Federal, Membros Honorários 
Vitalícios e detentores da Medalha Rui Barbosa será processada e julgada pelo Conselho Federal, sendo 
competente o Conselho Pleno. 

A representação contra dirigente de Subseção é processada e julgada pelo Conselho Seccional. 

Nesse sentido, os Conselhos Seccionais poderão instituir Comissões de Admissibilidade no âmbito dos 
Tribunais de Ética e Disciplina, compostas por seus membros ou por Conselheiros Seccionais, com atribuição 
de análise prévia dos pressupostos de admissibilidade das representações ético-disciplinares, podendo 
propor seu arquivamento liminar. 
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Das Competências do relator do Processo Disciplinar 

Compete ao relator do processo disciplinar determinar a notificação dos interessados para prestar 
esclarecimentos ou a do representado para apresentar defesa prévia, no prazo de 15 (quinze) dias, em 
qualquer caso. 

A notificação será expedida para o endereço constante do cadastro de inscritos do Conselho Seccional, 
observando-se, quanto ao mais, o disposto no Regulamento Geral. 

Se o representado não for encontrado ou ficar revel, o Presidente do Conselho competente ou, conforme o 
caso, o do Tribunal de Ética e Disciplina designará defensor dativo. 

Oferecida a defesa prévia, que deve ser acompanhada dos documentos que possam instruí-la e do rol de 
testemunhas, até o limite de 5 (cinco), será proferido despacho saneador e designada, se for o caso, 
audiência para oitiva do representante, do representado e das testemunhas. 

O representante e o representado incumbir-se-ão do comparecimento de suas testemunhas, salvo se, ao 
apresentarem o respectivo rol, requererem, por motivo justificado, sejam elas notificadas a comparecer à 
audiência de instrução do processo. 

O relator pode determinar a realização de diligências que julgar convenientes, cumprindo-lhe dar 
andamento ao processo, de modo que este se desenvolva por impulso oficial. 

É importante realçar que o relator somente indeferirá a produção de determinado meio de prova quando 
esse for ilícito, impertinente, desnecessário ou protelatório, devendo fazê-lo fundamentadamente. 

Concluída a instrução, o relator profere parecer preliminar, a ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina, 
dando enquadramento legal aos fatos imputados ao representado, abrindo-se, em seguida, prazo comum 
de 15 (quinze) dias para apresentação de razões finais. 

Da escolha do relator do voto 

O Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, após o recebimento do processo, devidamente instruído, 
designa, por sorteio, relator para proferir voto. 

Porém, se o processo já estiver tramitando perante o Tribunal de Ética e Disciplina ou perante o Conselho 
competente, o relator não será o mesmo designado na fase de instrução. 

É valido destacar que o processo será incluído em pauta na primeira sessão de julgamentos após a 
distribuição ao relator.  

O representante e o representado são notificados pela Secretaria do Tribunal, com 15 (quinze) dias de 
antecedência, para comparecerem à sessão de julgamento. 

Na sessão de julgamento, após o voto do relator, é facultada a sustentação oral pelo tempo de 15 (quinze) 
minutos, primeiro pelo representante e, em seguida, pelo representado. 
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Do julgamento do Processo Disciplinar 

Do julgamento do processo disciplinar será lavrado acórdão, do qual constarão, quando procedente a 
representação: 

• o enquadramento legal da infração; 
• a sanção aplicada; 
• o quórum de instalação e o de deliberação; 
• a indicação de haver sido a deliberação adotada com base no voto do relator ou em voto divergente; 
• as circunstâncias agravantes ou atenuantes consideradas; e  
• as razões determinantes de eventual conversão da censura aplicada em advertência sem registro nos 

assentamentos do inscrito. 

Das Regras observadas nos acórdãos 

Nos acórdãos serão observadas, ainda, as seguintes regras: 

• O acórdão trará sempre a ementa, contendo a essência da decisão. 
• O autor do voto divergente que tenha prevalecido figurará como redator para o acórdão. 
• O voto condutor da decisão deverá ser lançado nos autos, com os seus fundamentos. 
• O voto divergente, ainda que vencido, deverá ter seus fundamentos lançados nos autos, em voto 

escrito ou em transcrição na ata de julgamento do voto oral proferido, com seus fundamentos. 
• Será atualizado nos autos o relatório de antecedentes do representado, sempre que o relator o 

determinar. 

Acrescenta-se ainda que as consultas submetidas ao Tribunal de Ética e Disciplina receberão autuação 
própria, sendo designado relator, por sorteio, para o seu exame, podendo o Presidente, em face da 
complexidade da questão, designar, subsequentemente, revisor, possuindo, ambos, o prazo de 10 (dez) dias 
cada um para elaboração de seus pareceres, apresentando-os na primeira sessão seguinte, para deliberação. 

Dos Recursos 

Os recursos contra decisões do Tribunal de Ética e Disciplina, ao Conselho Seccional, regem-se pelas 
disposições do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, do Regulamento Geral e do 
Regimento Interno do Conselho Seccional. 

O Tribunal dará conhecimento de todas as suas decisões ao Conselho Seccional, para que determine 
periodicamente a publicação de seus julgados. 

Da Revisão do processo Disciplinar 

Cabe revisão do processo disciplinar, possuindo legitimidade para requerer o advogado punido com a sanção 
disciplinar. 

Nesse sentido, o pedido de revisão terá autuação própria, devendo os autos respectivos ser apensados aos 
do processo disciplinar a que se refira. 
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A parte representante somente será notificada para integrar o processo de revisão quando o relator 
entender que deste poderá resultar dano ao interesse jurídico que haja motivado a representação. 

É oportuno mencionar que a competência para processar e julgar o processo de revisão é do órgão de que 
emanou a condenação final. 

Destaca-se que, quando o órgão competente for o Conselho Federal, a revisão será processada perante a 
Segunda Câmara, reunida em sessão plenária. 

O pedido de revisão não suspende os efeitos da decisão condenatória, salvo quando o 
relator, ante a relevância dos fundamentos e o risco de consequências irreparáveis para o 
requerente, conceder tutela cautelar para que se suspenda a execução. 

Da Reabilitação 

O advogado que tenha sofrido sanção disciplinar poderá requerer reabilitação, no prazo e nas condições 
previstos no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, observando, no que couber, o 
procedimento do processo disciplinar. 

O pedido de reabilitação será instruído com provas de bom comportamento, no exercício da advocacia e na 
vida social, cumprindo à Secretaria do Conselho competente certificar, nos autos, o efetivo cumprimento da 
sanção disciplinar pelo requerente. 

No entanto, quando o pedido não estiver suficientemente instruído, o relator assinará prazo ao requerente 
para que complemente a documentação; não cumprida a determinação, o pedido será liminarmente 
arquivado. 

É importante mencionar que a competência para processar e julgar o pedido de reabilitação é do Conselho 
Seccional em que tenha sido aplicada a sanção disciplinar.  

Por outro lado, nos casos de competência originária do Conselho Federal, perante este tramitará o pedido 
de reabilitação. 

Dispõe este código de ética que o pedido de reabilitação terá autuação própria, devendo os autos 
respectivos ser apensados aos do processo disciplinar a que se refira. 

TEMA 22 - ÓRGÃOS DISCIPLINARES 

Dos Tribunais de Ética e Disciplina 

O Tribunal de Ética e Disciplina poderá funcionar dividido em órgãos fracionários, de acordo com seu 
regimento interno. 

Compete aos Tribunais de Ética e Disciplina, art. 71, Resolução nº 02/2015: 
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• julgar, em primeiro grau, os processos ético-disciplinares;  

• responder a consultas formuladas, em tese, sobre matéria ético-disciplinar;  

• exercer as competências que lhe sejam conferidas pelo Regimento Interno da Seccional ou por este 
Código para a instauração, instrução e julgamento de processos ético-disciplinares;  

• suspender, preventivamente, o acusado, em caso de conduta suscetível de acarretar repercussão 
prejudicial à advocacia, nos termos do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil;  

• organizar, promover e ministrar cursos, palestras, seminários e outros eventos da mesma natureza 
acerca da ética profissional do advogado ou estabelecer parcerias com as Escolas de Advocacia, com 
o mesmo objetivo;  

• atuar como órgão mediador ou conciliador nas questões que envolvam:  
➢ dúvidas e pendências entre advogados;  
➢ partilha de honorários contratados em conjunto ou decorrentes de substabelecimento, bem 

como os que resultem de sucumbência, nas mesmas hipóteses; 
➢ controvérsias surgidas quando da dissolução de sociedade de advogados. 

TEMA 23 - ÓRGÃOS COMPONENTES DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS 

 
 

O Estatuto da OAB regulamenta a organização da OAB, enquanto instituição, trazendo a sua composição 
(órgãos), além das atribuições correspondentes. 

Antes de compreendermos o aspecto estrutural da OAB, devemos nos ater às características desta 
instituição, como a natureza jurídica e sua finalidade. Vejamos:  

✓ A instituição OAB possui personalidade jurídica própria, e não mantém qualquer vínculo com órgão da 
Administração Pública, logo, NÃO é considerada autarquia, como apontado nas pegadinhas da banca 
examinadora;  

✓ Segundo o STF, a OAB é tida como uma instituição pública sui generis, a qual presta um serviço público 
independente, podendo selecionar, fiscalizar e punir advogados, mas não integrando e subordinando-
se à Administração Pública (Art. 41, §1º do EAOAB);  

EAOAB

Art. 44 ao 62

RGEAOAB

Art. 44 - 127
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✓ Nos termos do artigo 45, §4º do EAOAB, a OAB possui imunidade tributária em relação a seus bens, 
rendas e serviços;  

✓ A OAB possui forma federativa (Art. 44, I e II, EAOAB), ou seja, cada seccional da OAB tem jurisdição 
sobre o seu respectivo território; 

✓ Conforme mencionado pelo professor e doutrinador Biela, a OAB possui dupla finalidade, qual seja:  
• Institucional; e 
• Representativa da classe profissional.  

Destaca-se que a finalidade da OAB não se limita aos interesses de uma classe, mas aos interesses gerais, 
institucionais, como:  

▪ A defesa da Constituição Federal e a Ordem Jurídica do Estado Democrático de Direito – Legitimidade 
para ADIN (Art. 103, VII, CF); 

▪ A defesa dos direitos humanos e a Justiça Social; 
▪ A adequada aplicação da legislação; e 

▪ A agilidade na administração da Justiça.  
Quanto à sua finalidade de representação da classe profissional, verifica-se que a OAB poderá promover, 
com exclusividade, a representação, defesa, seleção e disciplina dos advogados em toda a República 
Federativa do Brasil, ou seja, em todo território nacional.  

✓ Dentro da competência da OAB, destacamos a possibilidade de cobrança das contribuições e anuidades 

a serem pagas pelos advogados, conforme valores fixados pela própria OAB, por meio de ato 
administrativo. Neste sentido, atente-se que a anuidade da OAB não é reconhecida como tendo natureza 
tributária, podendo, assim, a OAB fixar e cobrar de seus inscritos as anuidades fixadas. 

Apesar dos aspectos trazidos pela reforma trabalhista, e as consequentes alterações legislativas no artigo 
578 e 579 da CLT, o EAOAB prevê, ainda, que o pagamento da contribuição anual à OAB isenta os inscritos 
nos seus quadros do pagamento obrigatório da contribuição sindical (artigo 47, EAOAB). 

No que tange àqueles que se mantiverem inadimplentes, a OAB poderá expedir certidão de dívida, passada 
pela diretoria do Conselho competente, a qual constitui título executivo extrajudicial.  

TEMA 24 - ESTRUTURA ORGÂNICA DA OAB 

 

Conselho 
Federal

Conselho 
Seccional

Subseções

Caixas de 
Assistência dos 

Advogados
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Conselho Federal 

 

O Conselho Federal é o órgão máximo da OAB, sendo o último grau recursal nos processos perante a OAB.  

É formado por presidente, ex-presidentes (a título honorário e vitalício) e conselheiros federais (três de 
cada unidade federativa). Neste sentido, deparamo-nos com um total de 81 conselheiros federais, com 
direito à voz e voto, sendo três por Estado, além dos três existentes no Distrito Federal. 

Quando o advogado vota nas eleições, acaba por eleger uma chapa, esta que será composta por Diretoria, 
Rol de Conselheiros Seccionais, Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados e Conselheiros Federais 
(três advogados que representam o Conselho Seccional frente ao Conselho Federal). 

Os ex-presidentes do Conselho Federal, desde que membros honorários vitalícios, possuem o direito de 
participar das deliberações do Conselho Federal, contudo, não possuem direito a voto, e sim, à voz nas 
sessões. 

Nesta toada, os Presidentes dos Conselhos das Seccionais podem participar das sessões do Conselho 
Federal, entretanto, não terão direito a voto, pois não o integram, sendo-lhes assegurado somente o direito 
à voz.  Já os Conselheiros Federais e os Presidentes do Conselho Federal possuirão direito à voz e voto, 
como se observa:  

 

 

 

EAOAB

Art. 51 - 55

RGEOAB

Art. 62 - 104

 VOTO VOZ 

EX-PRESIDENTES -------------- X 

PRESIDENTES DOS CONSELHOS DE SECCIONAIS -------------- X 

CONSELHEIRO FEDERAL (Delegação) 

OBS: Cuidado ao aspecto de que a delegação não poderá votar quando a 
matéria for de interesse próprio.  

X X 

PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL 

OBS: Apenas voto de qualidade nas deliberações do Conselho Federal! 

X X 

Quem tem direito de voto sempre terá 
direito de voz! 
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Observe que os “convidados” possuem direito de voz, assim como os ex-presidentes, mas não possuem 
direito de voto. 

Assim, tome nota do disposto no artigo 51 e seguintes do EAOAB:  

Art. 51. (...) 

§ 2º Os ex-presidentes têm direito apenas a voz nas sessões. 

Art. 52. Os presidentes dos Conselhos Seccionais, nas sessões do Conselho Federal, têm 
lugar reservado junto à delegação respectiva e direito somente a voz. 

 

 

Art. 53. O Conselho Federal tem sua estrutura e funcionamento definidos no Regulamento 
Geral da OAB. 

§ 1º O Presidente, nas deliberações do Conselho, tem apenas o voto de qualidade. 

 

 

§ 2º O voto é tomado por delegação, e não pode ser exercido nas matérias de interesse 
da unidade que represente.  

 

 

 

§ 3o Na eleição para a escolha da Diretoria do Conselho Federal, cada membro da delegação 
terá direito a 1 (um) voto, vedado aos membros honorários vitalícios.  

O Conselho Federal possui a sua própria diretoria, a qual é eleita por voto individualizado dos membros da 
delegação (conselheiros), sendo composta por Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Geral, Secretário-
Geral Adjunto e Tesoureiro.  

Atenção: Na votação para diretoria do Conselho Federal, o voto ocorre “por cabeça”, de forma 
individualizada, logo, não é por delegação.  

Assim, tome nota:  

Art. 53, EAOAB - O Conselho Federal tem sua estrutura e funcionamento definidos no 
Regulamento Geral da OAB. 

(...) 

Voto de desempate! 

Ou seja, não será um voto para cada conselheiro, mas um voto 
em nome daquela delegação! As delegações terão direito a voto, 
no que tange às deliberações do Conselho Federal.  

Logo, sem direito a voto! 
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§ 3o Na eleição para a escolha da Diretoria do Conselho Federal, cada membro da 
delegação terá direito a 1 (um) voto, vedado aos membros honorários vitalícios. 

Art. 55, EAOAB - A diretoria do Conselho Federal é composta de um Presidente, de um 
Vice-Presidente, de um Secretário-Geral, de um Secretário-Geral Adjunto e de um 
Tesoureiro. 

(...) 

§ 3º Nas deliberações do Conselho Federal, os membros da diretoria votam como 
membros de suas delegações, cabendo ao Presidente, apenas, o voto de qualidade e o 
direito de embargar a decisão, se esta não for unânime. 

Ademais, devemos destacar as atribuições do Conselho Federal, conforme disciplinado no art. 54 do 
EAOAB: 

I. dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB; 

II. representar, em juízo ou fora dele, os interesses coletivos ou individuais dos advogados; 
III. velar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia; 
IV. representar, com exclusividade, os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da 

advocacia; 
V. editar e alterar o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina, e os Provimentos que julgar 

necessários; 
▪ O Conselho Federal da OAB tem competência para editar e alterar atos administrativos da OAB, 

contudo, não pode alterar o EAOAB, o qual só pode ser alterado por via legislativa. 
VI. adotar medidas para assegurar o regular funcionamento dos Conselhos Seccionais; 

VII. intervir nos Conselhos Seccionais, onde e quando constatar grave violação desta lei ou do 
regulamento geral; 

▪ Observe que a intervenção depende de prévia aprovação por 2/3 das delegações, garantido o amplo 
direito de defesa do Conselho Seccional respectivo, nomeando-se diretoria provisória para o prazo 
que se fixar. 

VIII. cassar ou modificar, de ofício ou mediante representação, qualquer ato, de órgão ou autoridade da 
OAB, contrário ao EAOAB, ao regulamento geral, ao Código de Ética e Disciplina, e aos Provimentos, 
ouvida a autoridade ou o órgão em causa; 

IX. julgar, em grau de recurso, as questões decididas pelos Conselhos Seccionais, nos casos previstos 
neste estatuto e no regulamento geral; 

X. dispor sobre a identificação dos inscritos na OAB e sobre os respectivos símbolos privativos; 
XI. apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas de sua diretoria; 

XII. homologar ou mandar suprir relatório anual, o balanço e as contas dos Conselhos Seccionais; 
XIII. elaborar as listas constitucionalmente previstas, para o preenchimento dos cargos nos tribunais 

judiciários de âmbito nacional ou interestadual, com advogados que estejam em pleno exercício da 
profissão, vedada a inclusão de nome de membro do próprio Conselho ou de outro órgão da OAB; 

XIV. A elaboração da lista sêxtupla para composição dos Tribunais Federais por advogados é realizada 
pelo Conselho Federal. Contudo, veja que o Conselho Seccional também elaborará esta lista 
constitucionalmente prevista, mas, tão somente, quando referir-se a Tribunais Estaduais 

(Provimento nº 139/2010).  
▪ No mesmo sentido, fica vedada a indicação pelo respectivo Conselho de nomes tidos como 

membros da OAB, quer em Conselhos, quer em outros órgãos.  
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XV. ajuizar ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e atos normativos, ação civil pública, 
mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja 
outorgada por lei; 

▪ O conselho federal é legitimado ativo para propor ação direta de inconstitucionalidade, bem como 
para propor ação declaratória de constitucionalidade, por previsão do art. 103, VII, da CF.  

XVI. colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos, e opinar, previamente, nos pedidos 
apresentados aos órgãos competentes para criação, reconhecimento ou credenciamento desses 
cursos; 

▪ autorizar, pela maioria absoluta das delegações, a oneração ou alienação de seus bens imóveis; 
▪ Neste ponto, observe o regramento acerca da alienação / oneração de bens móveis e imóveis:  

 

 

 

ALIENAÇÃO  

E  

ONERAÇÃO DE BENS. 

 

 

BENS IMÓVEIS 

 

 

 

CONSELHO 
FEDERAL 

 

MAIORIA DAS 
DELEGAÇÕES 

 

 

CONSELHO 
SECCIONAL 

 

 

MAIORIA DOS MEMBROS 
EFETIVOS 

 

 

 

BENS MÓVEIS 

 

 

 

DIRETORIA DO ÓRGÃO 

XVII. participar de concursos públicos, nos casos previstos na Constituição e na lei, em todas as suas fases, 
quando tiverem abrangência nacional ou interestadual; 

XVIII. resolver os casos omissos no EAOAB. 

Por fim, vale alguns últimos esclarecimentos, em especial, quanto à competência do Presidente do Conselho 
Federal, conforme artigo 100, do Regulamento Geral, da OAB:  

Art. 100. Compete ao Presidente: 

I – representar a OAB em geral e os advogados brasileiros, no país e no exterior, em juízo 
ou fora dele;  

II – representar o Conselho Federal, em juízo ou fora dele;  

III – convocar e presidir o Conselho Federal e executar suas decisões;  

IV – adquirir, onerar e alienar bens imóveis, quando autorizado, e administrar o patrimônio 
do Conselho Federal, juntamente com o Tesoureiro;  



 

 

   
76 

449 

V – aplicar penas disciplinares, no caso de infração cometida no âmbito do Conselho 
Federal;  

VI – assinar, com o Tesoureiro, cheques e ordens de pagamento; e 

VII – executar e fazer executar o Estatuto e a legislação complementar. 

Alguns alunos poderiam, ainda, não ter claro em seu raciocínio acerca de quem é o presidente do Conselho 
Federal, e, para fins de elucidação, explicamos de forma simplificada: O Presidente do Conselho Federal é o 
Presidente Nacional da OAB, o qual representa os advogados e a própria OAB em âmbito nacional e 
internacional. 

Por fim, destacamos os órgãos de atuação do Conselho Federal:  

✓ Conselho Pleno – Presidido pelo Presidente do Conselho Federal e secretariado pelo Secretário-
Geral;  

✓ Órgão Especial do Conselho Pleno – Presidido pelo Vice-Presidente e Secretariado pelo Secretário-
Geral Adjunto; 

✓ Primeira Câmara – Presidida pelo Secretário-Geral; 
✓ Segunda Câmara – Presidida pelo Secretário-Geral Adjunto; 
✓ Terceira Câmara – Presidida pelo Tesoureiro;  

Diretoria do Conselho Federal – Composta por um Presidente, Vice-Presidente, Secretário- 

Conselho Seccional 

 

Os Conselhos Seccionais possuem atuação própria, nos limites de sua jurisdição, de forma que cada Estado-
membro, incluído o Distrito Federal, terá o seu próprio conselho seccional.  

Neste sentido, o Conselho Seccional será composto pelo Presidente, Vice-Presidente, Diretores e 
Conselheiros. Observe que o número de conselheiros está diretamente relacionado ao número de inscritos 
naquela seccional, quando poderá se ter no mínimo 30 e no máximo de 80 conselheiros por seção.  

Assim, tome nota:  

I – abaixo de 3.000 (três mil) advogados inscritos no Conselho Seccional se terá até 30 
(trinta) membros (conselheiros);  

II – a partir de 3.000 (três mil) advogados inscritos, mais um membro por grupo completo 
de 3.000 (três mil) inscritos, até o total de 80 (oitenta) membros (conselheiros).  

EAOAB

Art. 56 - 59
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Nos termos do artigo 58, do EAOAB, observa-se como competência privativa do Conselho Seccional: 

I. editar seu regimento interno e resoluções; 

II. criar as Subseções e a Caixa de Assistência dos Advogados; 

▪ A subseção poderá ser criada quando se tiver no mínimo 15 advogados domiciliados em sua área 

territorial.  

▪ Já a Caixa de Assistência dos Advogados poderá ser criada quando houver mais de 1500 inscritos na 

seccional a ela vinculada.  

III. julgar, em grau de recurso, as questões decididas por seu Presidente, por sua diretoria, pelo 

Tribunal de Ética e Disciplina, pelas diretorias das Subseções e da Caixa de Assistência dos 

Advogados; 

▪ Neste ponto, vale recordar acerca da competência e legitimidade dos recursos frente ao Conselho 

Seccional:  

DECISÃO RECURSO LEGITIMIDADE 

▪ - TED; 

▪ - Diretoria da Subseção; 

▪ - Diretoria da Caixa de Assistência 

dos advogados; 

▪ - Presidente do Conselho Seccional. 

Recurso ao Conselho 

Seccional 

Partes litigantes 

IV.  fiscalizar a aplicação da receita, apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas de 

sua diretoria, das diretorias das Subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados; 

V. fixar a tabela de honorários, válida para todo o território estadual; 

▪ Não existe uma tabela de honorários nacional, de forma que cada seccional poderá estabelecer os 

valores mínimos a serem cobrados.  

VI. realizar o Exame de Ordem; 

▪ O exame de ordem é organizado pela Coordenação Nacional do Exame de Ordem. No entanto, cabe 

ao conselho seccional promover a execução do exame, conforme critérios da banca examinadora 

(contratada pelo Conselho Federal).  

VII. decidir os pedidos de inscrição nos quadros de advogados e estagiários; 

VIII. manter cadastro de seus inscritos; 

IX. fixar, alterar e receber contribuições obrigatórias, preços de serviços e multas; 

➢ Exemplo:  

Grupo de 3 mil inscritos = 30 conselheiros; 

Grupo de 6 mil inscritos = 31 conselheiros;  

Grupo de 9 mil inscritos = 32 conselheiros 

(**Limite de 80 conselheiros). 
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X. participar da elaboração dos concursos públicos, em todas as suas fases, nos casos previstos na 

Constituição e nas leis, no âmbito do seu território; 

XI. determinar, com exclusividade, critérios para o traje dos advogados, no exercício profissional; 

▪ Os advogados devem usar traje próprio no exercício profissional, mas este poderá variar, conforme 

a localidade.  

XII. aprovar e modificar seu orçamento anual; 

XIII. definir a composição e o funcionamento do Tribunal de Ética e Disciplina, e escolher seus membros; 

XIV. eleger as listas, constitucionalmente previstas, para preenchimento dos cargos nos tribunais 

judiciários, no âmbito de sua competência e na forma do Provimento do Conselho Federal, vedada 

a inclusão de membros do próprio Conselho e de qualquer órgão da OAB; 

XV. intervir nas Subseções e na Caixa de Assistência dos Advogados; 

XVI. desempenhar outras atribuições previstas no regulamento geral. 

Quanto à votação nas sessões do Conselho Seccional, devemos observar o seguinte regramento: 

Com base neste esquema, destacamos:  

✓ Os convidados possuem direito de voz, assim como os ex-presidentes, mas não possuem direito de voto; 
  

✓ É convidado o Presidente do Instituto dos Advogados, assim como o Presidente do Conselho Federal na 
reunião do Conselho Seccional;  

✓ Os conselheiros federais daquela delegação, a qual forem vinculados, possuem somente direito de voz, 
considerando-o como convidado;  

 VOTO VOZ 

EX-PRESIDENTES 

(Conselho Seccional – Honorário e Vitalício) 

-------------- X 

PRESIDENTES DAS SUBSEÇÕES -------------- X 

CONSELHEIRO FEDERAL (Delegação) 

OBS: Conselheiro federal na reunião do conselho seccional, a qual é 
vinculado, possui apenas direito de voz! 

-------------- X 

PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL  

OBS: Na reunião do Conselho Seccional é CONVIDADO! 

 

-------------- X 

CONSELHEIROS SECCIONAIS X X 

DIRETORIA X X 
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✓ O Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados é convidado, logo, possui apenas direito de voz, e 
não de voto;  

✓ O direito de voto é limitado aos conselheiros seccionais e à diretoria. 

Subseção 

 

As subseções são criadas pelo Conselho Seccional, sendo que, quando constituída, torna-se parte 
autônoma do próprio conselho seccional. Logo, a criação da subseção acaba por descentralizar parte das 
atividades de competência da seccional, o que facilita, por vezes, o acesso do advogado perante a OAB.  

No que concerne a sua área de atuação, esta pode ser equivalente a um ou mais municípios ou, até mesmo, 
a parte de municípios, como ocorre, por exemplo, na cidade de São Paulo. 

A criação das subseções dependerá da existência de um requisito, qual seja, que ao menos 15 advogados 
profissionalmente sejam domiciliados naquela área territorial; e caso haja mais de 100 advogados 
estabelecidos naquela base territorial, nesta situação, a subseção poderá contar com um conselho próprio, 
este com membros em número fixado pelo conselho seccional. 

A legislação autoriza, ainda, que o Conselho Seccional, mediante o voto de 2/3 de seus membros, 
intervenha nas Subseções quando constatar grave violação do EAOAB ou do regimento interno daquele (art. 
60, EAOAB). 

A Subseção possui competências, delimitadas pelo próprio EAOAB, no âmbito de seu território, quais sejam: 

I - dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB; 

II - velar pela dignidade, independência e valorização da advocacia, e fazer valer as prerrogativas do 
advogado; 

III - representar a OAB perante os poderes constituídos; 

IV - desempenhar as atribuições previstas no regulamento geral ou por delegação de competência do 
Conselho Seccional. 

Ademais, observe que, ao Conselho da Subseção, quando houver, compete exercer as funções e atribuições 
do Conselho Seccional, na forma do regimento interno deste, e ainda: 

a) editar seu regimento interno, a ser referendado pelo Conselho Seccional; 

b) editar resoluções, no âmbito de sua competência; 

EAOAB

Art. 60 - 61

RGEOAB

Art. 115 - 120
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c) instaurar e instruir processos disciplinares, para julgamento pelo Tribunal de Ética e Disciplina; 

d) receber pedido de inscrição nos quadros de advogado e estagiário, instruindo e emitindo parecer prévio 
para decisão do Conselho Seccional. 

Desta forma, destacam-se algumas peculiaridades:  

✓ O Conselho Seccional fixa, em seu orçamento anual, dotações específicas para as subseções e as 
repassa segundo programação financeira aprovada ou em duodécimos; 

✓ Os conflitos de competência entre subseções e entre estas e o Conselho Seccional são por este 
decididos (Princípio da Supremacia do Órgão Hierarquicamente Superior), com recurso voluntário ao 
Conselho Federal. Veja:  
 

CONFLITO DECISÃO 

Subseção X Subseção Conselho Seccional 

Subseção X Conselho Seccional Conselho Seccional 

Para fins de complementação, observe que se o conflito existir entre a Caixa dos Advogados e o Conselho 
Seccional, nesta situação, o conflito será resolvido pelo Conselho Federal, já que os órgãos em questão 
possuem personalidade jurídica própria. Assim, tome nota:  

CONFLITO DECISÃO 

Caixa X Conselho Seccional Conselho Federal 

✓ Quando a Subseção dispuser de conselho, o Presidente deste designa um de seus membros, como 
relator, para instruir processo de inscrição no quadro da OAB, para os residentes em sua base territorial, 
ou processo disciplinar, quando o fato tiver ocorrido na sua base territorial. 

Caixa de Assistência dos Advogados 

 

A Caixa de Assistência dos Advogados será criado pelo Conselho Seccional quando este contiver mais de 
1.500 advogados inscritos. Neste sentido, a diretoria da Caixa será composta de 5 membros, com atribuições 
definidas no seu regimento interno. 

Dentre as atribuições e objetivos da caixa, destaca-se o de prestar auxílio aos inscritos nos quadros da OAB 
por meio de benefícios e convênios. Neste sentido, ainda, existe a possibilidade de a caixa promover a 
seguridade complementar, nos termos do artigo 62, § 2º, da CLT.  

Acerca do tema, preceitua o artigo 123 do Regulamento Geral da OAB:  

EAOAB

Art. 62
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Art. 123. A assistência aos inscritos na OAB é definida no estatuto da Caixa e está 
condicionada à:  

I – regularidade do pagamento, pelo inscrito, da anuidade à OAB;  

II – carência de um ano, após o deferimento da inscrição;  

III – disponibilidade de recursos da Caixa.  

Parágrafo único. O estatuto da Caixa pode prever a dispensa dos requisitos de que cuidam 
os incisos I e II, em casos especiais. 

Assim, em resumo, devemos destacar:  

✓ A Caixa pode contar com departamentos específicos, integrados por profissionais designados por sua 
Diretoria;  

✓ O plano de empregos e salários do pessoal da Caixa é aprovado por sua Diretoria e homologado pelo 
Conselho Seccional; 

✓ As Caixas promovem entre si convênios de colaboração e execução de suas finalidades; 
✓ O Conselho Federal pode constituir fundos nacionais de seguridade e assistência dos advogados, 

coordenados pelas Caixas, ouvidos os Conselhos Seccionais; 
✓ Cabe à Caixa a metade da receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional, considerado o valor 

resultante após as deduções regulamentares obrigatórias; 
✓ Por fim, em caso de extinção ou desativação da Caixa, seu patrimônio se incorpora ao do Conselho 

Seccional respectivo. 

TEMA 25 - ELEIÇÕES E MANDATOS DO ÂMBITO DA OAB 

 

As eleições para qualquer dos cargos eletivos da OAB, devem acontecer na segunda quinzena do mês de 
novembro, do último ano do mandato, mediante cédula única e votação direta dos advogados regularmente 
inscritos. Para tal fim, o Conselho Seccional, até 45 dias antes da data da votação, no último ano do 
mandato, convocará os advogados inscritos (voto direto) para a votação obrigatória, mediante edital 
resumido, publicado na imprensa oficial.  

Sendo de comparecimento obrigatório, a ausência implica pena de MULTA, 20% do valor da anuidade, 
salvo justo motivo. 

O advogado que for inadimplente e o estagiário, não poderão exercer o direito de voto.  

O edital definirá se as chapas concorrentes às Subseções são registradas nestas ou na Secretaria do próprio 
Conselho. 

EAOAB

Art. 63 - 67
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Os mandatos da OAB são de 03 anos, admitida reeleição (sem limite), sendo que a posse dos eleitos nos 
Conselhos Seccionais se dará no dia 01 de Janeiro do ano subsequente ao da eleição. 

No âmbito do Conselho Federal, a eleição dos membros da Diretoria do Conselho Federal será realizada às 
19 horas do dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da eleição nas Seccionais. Neste caso, os mandatos se 
iniciarão no dia 01 de Fevereiro do ano subsequente ao da eleição, sendo esta eleição realizada de forma 
indireta, ou seja, de forma interna na OAB.  

A eleição para qualquer dos cargos torna necessário o preenchimento de requisitos cumulativos de 
elegibilidade para integração da chapa, quais sejam: 

a) Situação regular perante a OAB; 

b) Não estar em débito com as anuidades na data de protocolo do pedido de registro de candidatura, 
conforme certidão;  

c) Não ocupar cargo exonerável ad nutum (a qualquer tempo); 

d) Não ter sido condenado por infração disciplinar, exceto se estiver reabilitado; 

e) exercer efetivamente a profissão há mais de 3 (três) anos, nas eleições para os cargos de Conselheiro 
Seccional e das Subseções, quando houver, e há mais de 5 (cinco) anos, nas eleições para os demais 
cargos;  

f) Não esteja em débito com a prestação de contas ao Conselho Federal, na condição de dirigente do 
Conselho Seccional ou da Caixa de Assistência dos Advogados, responsável pelas referidas contas, ou 
não tenha tido prestação de contas rejeitada, após apreciação do Conselho Federal; e 

g) não integre listas, com processo em tramitação, para provimento de cargos nos tribunais judiciais ou 
administrativos.  

Atenção! Observe que a eleição para qualquer dos cargos da OAB não implica contraprestação financeira! 

No mais, a chapa do Conselho Seccional será composta por candidatos aos seguintes cargos:  

✓ Conselheiros Seccionais;  
✓ Diretoria do Conselho Seccional; 
✓ Conselheiros Federais; e  
✓ Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados para eleição conjunta.  

No que concerne à eleição da Diretoria do Conselho Federal, a qual tomará posse no dia 1º de fevereiro, 
obedecer-se-á às seguintes regras (art. 67 do EAOAB): 

I - será admitido registro, junto ao Conselho Federal, de candidatura à presidência, desde seis meses até um 

mês antes da eleição; 

II - o requerimento de registro deverá vir acompanhado do apoiamento de, no mínimo, seis Conselhos 

Seccionais; 
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III - até um mês antes das eleições, deverá ser requerido o registro da chapa completa, sob pena de 

cancelamento da candidatura respectiva; 

IV – no dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da eleição, o Conselho Federal elegerá, em reunião presidida 

pelo conselheiro mais antigo, por voto secreto e para mandato de 3 (três) anos, sua diretoria, que tomará 

posse no dia seguinte;         

▪ A diretoria será composta por: Presidente; Vice-Presidente; Secretário-Geral; e Secretário Adjunto. 

V – será considerada eleita a chapa que obtiver maioria simples dos votos dos Conselheiros Federais, 

presente a metade mais 1 (um) de seus membros.            

Parágrafo único. Com exceção do candidato a Presidente, os demais integrantes da chapa deverão ser 

conselheiros federais eleitos. 

O registro da chapa à candidatura da Diretoria do Conselho Federal deverá vir acompanhado das 

declarações de apoio de, no mínimo, seis Conselhos Seccionais. Importante ressaltar que todos os 

integrantes dessas chapas devem ser conselheiros federais, com exceção do Presidente. 

Extinção do Mandato 

Nos termos do art. 66, do EAOAB, observa-se que o mandato será extinto automaticamente, antes do termo 
final, quando:  

I - ocorrer qualquer hipótese de cancelamento de inscrição ou de licenciamento do profissional; 

II - o titular sofrer condenação disciplinar; 

III - o titular faltar, sem motivo justificado, a três reuniões ordinárias consecutivas de cada órgão 

deliberativo do conselho ou da diretoria da Subseção ou da Caixa de Assistência dos Advogados, não 

podendo ser reconduzido no mesmo período de mandato. 

Quando extinto qualquer mandato, caberá ao Conselho Seccional escolher o substituto, caso não haja 

suplente. 

Cláusula de Quotas 

A cláusula de quotas é aplicada para fins de registro das chapas, de forma que deverá se observar um 
percentual mínimo entre os candidatos quanto ao sexo, como se observa:  
✓ São admitidas a registro apenas chapas completas, que deverão atender ao mínimo de 30% e ao 
máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, com indicação dos candidatos aos cargos de diretoria do 
Conselho Seccional, de conselheiros seccionais, de conselheiros federais, de diretoria da Caixa de Assistência 
dos Advogados e de suplentes, se houver, sendo vedadas candidaturas isoladas ou que integrem mais de 
uma chapa;  
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Logo, devemos nos deparar com no mínimo 30% de um determinado sexo, e no máximo 70% do outro 
sexo – Ex. 30% de mulher e 70% de homem, ou, 70% de homem e 30% de mulher.  
✓ O percentual mínimo poderá ser alcançado levando-se em consideração a chapa completa, 
compreendendo os cargos de titular e de suplência, não sendo obrigatória a observância em cargos 
específicos ou de diretoria, incluindo a do Conselho Federal; 
✓ O alcance do percentual mínimo poderá se dar pelo arredondamento de fração para cima, ou seja, 
considerando-se o número inteiro de vagas subsequentes; 
✓ É facultativa a observação do percentual mínimo nas Subseções que não possuam Conselho. Logo, 

no Conselho Seccional e Federal é obrigatória.  

Doações 

O Regulamento Geral da OAB prevê as seguintes peculiaridades quanto a esta situação:  
✓ Desde o pedido de registro da chapa, poderá ser efetuada doação para a campanha por advogados, 

inclusive candidatos, sendo vedada a doação por pessoas físicas que não sejam advogados e por 

qualquer empresa ou pessoa jurídica, sob pena de indeferimento de registro ou cassação do mandato;  

Portanto, doação apenas por advogados (pessoa física). 

✓ Será obrigatória a prestação de contas de campanha por parte das chapas concorrentes, devendo ser 

fixado pelo Conselho Federal o limite máximo de gastos; 
✓ O Conselho Federal também fixará o limite máximo de doações para as campanhas eleitorais por parte 

de quem não é candidato. 

TEMA 26 - CONFERÊNCIAS 

 

✓ A Conferência Nacional da Advocacia Brasileira é órgão consultivo máximo do Conselho Federal, 

reunindo-se trienalmente, no segundo ano do mandato, tendo por objetivo o estudo e o debate das 

questões e problemas que digam respeito às finalidades da OAB e ao congraçamento da advocacia;  

✓ As Conferências da Advocacia dos Estados e do Distrito Federal são órgãos consultivos dos Conselhos 

Seccionais, reunindo-se trienalmente, no segundo ano do mandato; 

✓ No primeiro ano do mandato do Conselho Federal ou do Conselho Seccional, decidem-se a data, o local 

e o tema central da Conferência; 

✓ As conclusões das Conferências têm caráter de recomendação aos Conselhos correspondentes; 

REGULAMENTO GERAL 
DA OAB

Art. 145-150
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✓ São membros das Conferências:  

▪ Efetivos: os Conselheiros e Presidentes dos órgãos da OAB presentes, os advogados e estagiários 

inscritos na Conferência, todos com direito a voto; 

▪ Convidados: as pessoas a quem a Comissão Organizadora conceder tal qualidade, sem direito a 

voto, salvo se for advogado. 

✓ Os estudantes de direito, mesmo inscritos como estagiários na OAB, são membros ouvintes, 

escolhendo um porta-voz entre os presentes em cada sessão da Conferência. 

TEMA 27 - MEDALHA RUI BARBOSA 

A “Medalha Rui Barbosa” é a comenda máxima conferida pelo Conselho Federal às grandes 

personalidades da advocacia brasileira. Observe que a medalha só pode ser concedida uma vez, no prazo 

do mandato do Conselho, e será entregue ao homenageado em sessão solene. 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 01 - AGENTES PÚBLICOS 

Cargos públicos  

• Função Pública: Seria o conjunto de atribuições e responsabilidades de um servidor, ou seja, as 
tarefas efetivamente desenvolvidas por ele. 

• Emprego Público: É a relação funcional de trabalho que conta com um conjunto de atribuições e 
responsabilidades, com regime Celetista (CLT) - Empregado público que trabalha nas pessoas 
jurídicas de direito privado; 

• Carreira: Conjunto e organização de cargos de forma hierarquizada (agrupamento de classes da 
mesma profissão); 

• Classe: Agrupamento de cargos de mesma profissão, com ¡idênticas funções, atribuições, 
responsabilidades e vencimentos; 

• Quadro: Conjunto de carreiras e quadros isolados que compõem a estrutura de um determinado 
órgão. 

Continuando, temos os contratos temporários, que seriam uma situação excepcional de contratação, 
devidamente autorizada pela nossa Constituição Federal, ou seja, são pessoas que não serão efetivas de 
determinado cargo, pelo contrário, o exercerá em caráter temporário.  No contrato temporário, os agentes 
públicos serão contratados sem concurso público. Será feito apenas um processo seletivo simplificado, 
regulado pelo artigo 3º da Lei 8.745/93. 
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Cargo em comissão 

Esses cargos correspondem ao exercício de funções de chefia, direção e assessoramento. Serão ocupados 
em caráter provisório e poderão ser preenchidos por qualquer pessoa, independentemente de concurso 
público, pois são baseados na confiança e são de livre nomeação e exoneração. 

Importante saber que cargo em comissão é diferente de funções de confiança, estas correspondem ao 
exercício de funções de chefia, direção e assessoramento, mas ocupados em caráter provisório por 
servidores de carreira, efetivos. Portanto, a diferença reside no fato de que as funções de confiança são 
conferidas à agentes que já possuem um cargo público de natureza efetiva. 

Contudo, vale ressaltar que a liberdade de nomeação para os cargos em comissão deve ser relativizada pelos 
princípios constitucionais da Administração Pública. Por isso, o STF, com fundamento nos princípios da 
moralidade e da impessoalidade, editou a Súmula Vinculante 13 para vedar o nepotismo, direto e cruzado, 
na Administração direta e indireta de todos os Poderes. 

Vejamos então a súmula vinculante nº 13 do STF que trata do tema: "Súmula Vinculante 13 - STF - A 
nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, 
chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função 
gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a 
Constituição Federal." 

A vedação também alcança o "nepotismo cruzado”. 

Importante salientar que a Súmula Vinculante nº 13 não se aplicará aos cargos de provimento efetivo. 
Portanto, na hipótese de um determinado candidato ser aprovado para procurador no mesmo município 
onde o pai é prefeito, não existirá óbice com base no nepotismo.  

Ademais, os cargos políticos no âmbito da administração pública, ou seja, aqueles que compõem a estrutura 
do poder, como os secretários do estado, ou do município, em regra, também não incorrerão em nepotismo.  

Todavia, poderá ficar caracterizado o nepotismo, mesmo em se tratando de cargo político, caso fique 
demonstrada a inequívoca falta de razoabilidade na nomeação por manifesta ausência de qualificação 
técnica ou inidoneidade moral do nomeado. 

Cargos efetivos 

Os cargos efetivos contam com a maior garantia de vínculo, não podendo ser exonerados livremente.  Aqui, 
existe a necessidade de prévia aprovação em concurso público e a nomeação feita será em caráter definitivo, 
adquirindo o servidor estabilidade, segundo as regras constitucionais. Vale lembrar que isto não significa 
que não possam ser demitidos, mas que, apenas poderão ser exonerados após processo administrativo 
correspondente. 

Cargos vitalícios 

Tratam-se de cargos ainda mais seguros dentro da administração pública, os quais possuem maior garantia 
de permanência, uma vez que o desligamento do servidor apenas poderá ocorrer por meio de sentença 
judicial transitada em julgado.  
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Na Constituição de 1988, são vitalícios os cargos dos membros da Magistratura, consoante art. 95, I, CF/88, 
do Tribunal de Contas, de acordo com o art. 73, § 3º, CF/88 e do Ministério Público, conforme art. 128, § 
5ºº, a, CF/88. 

Formas de provimento 

Provimento é o ato do poder público que designa para ocupar cargo, emprego ou função a pessoa física que 
preencha os requisitos legais. É, em outras palavras, o preenchimento do cargo público. 

Provimento originário:  

Dá-se com a Nomeação. Ocorre quando o candidato é nomeado efetivamente para o cargo público, 
independente de possuir qualquer vínculo anterior com a administração. Aqui é necessário um concurso 
público, não se confundido com um concurso interno.  

Provimento derivado 

Um servidor que já possui vínculo anterior com a administração pública, é investido em outro cargo dentro 
da mesma carreira. O provimento derivado poderá ser de três maneiras. 

No Provimento Derivado Vertical, temos as seguintes hipóteses: promoção, quando o servidor é promovido 
dentro da mesma carreira em cargos escalonados, ocupando um cargo mais elevado. Vale destacar que este 
tipo de provimento é possível no Brasil; ou ascenção, transposição ou acesso: Esta hipótese de provimento 
foi abolida pelo texto constitucional. Permitia o provimento de determinado servidor público em cargo de 
carreira diferente da sua, sem prévia aprovação em concurso público. 

Há ainda o provimento derivado horizontal. É a hipótese na qual existe a mudança de cargo, mas que não 
caracteriza uma progressão ou um crescimento funcional do servidor. Por exemplo temos a readaptação, a 
qual trata do servidor investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com limitação que 
tenha sofrido em sua capacidade física e mental.  

Outra forma de provimento derivado horizontal, referia-se à transferência que permitia ao servidor estável 
de cargo efetivo, migrar para outro órgão ou quadro diverso para ocupar função idêntica. Esta forma de 
provimento foi extinta.  

Também temos a reintegração, que trata da hipótese de retorno do servidor ao cargo anteriormente 
ocupado quando invalidada sua desinvestidura por decisão administrativa ou judicial. Por exemplo, caso um 
servidor seja demitido em um Processo Administrativo Disciplinar, mas consiga reverter esta decisão no 
poder judiciário ou administrativamente, será reintegrado ao seu cargo previamente ocupado.  

A lei 8.112/90 trata deste tipo de provimento derivado horizontal, no seu artigo 28. Quando ocorrer a 

hipótese do artigo 28, §2º, o eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, aqui estamos diante 

do que se conhece por recondução, que também seria um provimento derivado horizontal, no qual existe o 
retorno do servidor para seu cargo de origem quando o antigo ocupante foi reintegrado ou o servidor for 
inabilitado em estágio probatório relativo a outro cargo. Encontra-se expressamente disposto no artigo 29 
da Lei 8.112/90. 
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Por último, temos o provimento derivado horizontal, conhecido como reversão. Trata-se da hipótese na qual 
existe o retorno do servidor para seu cargo de origem, quando desaparece o motivo que ensejou a concessão 
da aposentadoria por invalidez.  

Concurso Público 

Nos termos do artigo 37, inciso I e II da CF, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, 
os cargos públicos no Brasil, serão acessíveis tanto aos brasileiros, natos ou naturalizados, como os 
estrangeiros, estes últimos apenas na forma da Lei, conforme previsão constitucional expressa.  

OS requisitos de acesso aos cargos públicos devem estar previstos sempre em Lei. Além disso, o edital do 
concurso público deverá pautar-se pelos dispositivos legais correspondentes. Isto quer dizer que o edital do 
concurso poderá impor cláusulas que barrem determinados candidatos, por exemplo, em razão da altura ou 
da idade, desde que exista EXPRESSA previsão em lei em sentido formal. Logo, um decreto ou ato 
administrativo não poderá prever este tipo de situações. 

Estabelece a súmula 683 do STF, que o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima 
em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo 
a ser preenchido. 

O Edital é a lei do certame, ou seja, uma vez publicado, gera direitos e obrigações entre os envolvidos. Por 
exemplo, se o edital diz que os critérios de classificação de uma determinada maneira, não poderão ser 
alterados no decorrer do certame.  

Quando tratamos do prazo de validade do concurso público, devemos entender que este será de até dois 
anos, conforme disposição constitucional, especificamente no artigo 37, inciso III,  

O inciso IV, do artigo 37, da CF/1988 estabelece a ordem de classificação do certame. Para não existir afronta 
ao princípio da moralidade e da impessoalidade, deve ser convocado, durante o prazo previsto no edital, 
apenas o aprovado em concurso público, tendo este prioridade sobre os novos concursados para assumir o 
mesmo cargo ou emprego, dentro da carreira. 

O candidato aprovado dentro do número de vagas do edital, possui direito subjetivo a ser nomeado, no 
prazo de validade do concurso. Podendo o administrador público, discricionariamente escolher, dentro 
daquele prazo de validade, quando será nomeado.  

O candidato aprovado fora do número de vagas do edital, terá mera expectativa de direito a ser nomeado. 
Mas existe uma hipótese, na qual caso existir uma quebra na ordem de classificação, surgirá o direito do 
candidato preterido, daí sim, um direito subjetivo. É que estabelece a súmula 15 do STF que, dentro do prazo 
de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem 
observância da classificação.  

Além disso, também terá direito subjetivo o candidato aprovado quando surgirem novas vagas, ou for aberto 
novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora 
das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.  

Por fim, o inciso VIII do artigo 37 da CF/1988 determina que a lei reservará percentual dos cargos e empregos 
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. 
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Acumulação de cargos públicos e Teto Remuneratório 

A acumulação de cargos públicos remunerados é vedada em regra, mas existem certas exceções. Para que 
seja permitida a acumulação de cargos o cargo, faz-se necessário observar alguns requisitos essenciais 
dispostos constitucionalmente, tais como a compatibilidade de horário, serem dois cargos de professor ou 
um cargo de professor e outro técnico ou científico ou dois cargos de profissionais de saúde.  

 

A proibição se estende a empregos e funções e abrange tanto as autarquias, fundações, empresas públicas, 
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e as sociedades controladas direta ou indiretamente pelo 
poder público. 

Quanto ao teto remuneratório, a criação de cargos, a reestruturação da carreira e o aumento da 
remuneração dos servidores públicos deverá ser prevista em lei de iniciativa do Poder Executivo. Esta 
matéria encontra-se elencada no artigo 61, da CF. 

Existe proibição constitucional sobre o aumento indiscriminado dos salários dos servidores públicos, 
estabelecendo-se um verdadeiro teto remuneratório no inciso XI do artigo 37 da CF. Esquematizemos esta 
parte para melhor entender o que nos traz este inciso um pouco extenso: 

Acumulação de cargo público

Regra: Vedada
Exceção:

Dois cargos de 
Professor

Profesor + 
cargo técnico 
ou científico

2 Profissionais 
da saúde 
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A jurisprudência do STF, pacificou que, na acumulação de cargos, empregos e funções, o teto remuneratório 
não será analisado do somatório dos ganhos do agente público, mas sim sobre cada um dos vínculos.  

Remuneração e Aposentadoria do Servidor Público 

Remuneração 

"Remuneração é o montante percebido pelo servidor público a título de vencimentos e de vantagens 
pecuniárias. É, portanto, o somatório das várias parcelas pecuniárias a que faz jus, em decorrência de sua 
situação funcional." (FILHO, 2018, p. 851) 

A remuneração básica consiste na importância que o servidor recebe em decorrência do seu cargo ou 
emprego, podendo ou não, ser acrescida de gratificações ou outras parcelas. 

Regra importante, é a da irredutibilidade dos salários dos servidores públicos, que como brilhantemente 
explica o Prof. Carvalho Filho: "Quanto ao valor mínimo de retribuição, a vigente Constituição oferece aos 
servidores públicos a mesma garantia atribuída aos empregados em geral: nenhuma remuneração pode ser 
inferior ao salário mínimo (art. 7 o , IV c/c art. 39, § 3 o , CF). Para o valor mínimo, considera-se o total da 
remuneração, e não o vencimento do cargo em si: assim, pode este ser inferior àquele valor, mas se lhe 
acrescerá parcela pecuniária (abono) para ser alcançada a remuneração mínima. Portanto, salário mínimo 
para o servidor indica a sua remuneração mínima". (FILHO, 2018, p. 853) 

Regime Previdenciário do Servidor Público 

A aposentadoria é um direito que a Constituição garante ao servidor público de receber determinada 
remuneração quando estiver inativo, após a ocorrência de fato jurídico-administrativo previamente 
estabelecido. 

Teto Remuneratório 
máximo

Subsídio 
mensal do 

STF

No Poder 
Executivo o limite 

é:

Estados e DF: 
O Subsídio 
mensal do 

Governador

Municípios: O 
Subsídio 

mensal do 
Prefeito

No Poder 
Legistlativo o 

limite é: 

O Subsídio 
mensal dos 
Deputados
Estaduais e

Distritais

No Poder 
Judiciário o limite 

é:

Subsídio mensal 
dos 

Desembargadores 
do Tribunal de 

Justiça

Limitado a 90,25% 
do subsídio mensal 

dos ministros do STF

Aplica-se também aos 
membros do MP, 
Procuradores e 

Defensores Públicos.
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O ato que formaliza a aposentadoria sofre controle externo do Tribunal de Contas e controle interno como 
prerrogativa do autocontrole da Administração Pública.  

Existem dois grandes regimes de previdência, o próprio e o geral.  Os servidores públicos titulares de cargos 
efetivos estão acobertados pelo regime jurídico próprio ou RPPS, elencado no artigo 40 da CF/88. 

Conceitos básicos da Lei 8.112/90 

A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Para Marcelo Alexandrino: "enquanto a nomeação é 
um ato unilateral da autoridade competente, mediante o qual é dado provimento a um cargo público, sem 
que haja qualquer participação ou necessidade de anuência do nomeado, a posse é um ato bilateral por 
meio do qual o servidor é investido nas atribuições e responsabilidades inerentes a seu cargo." 

A posse só se dará com a assinatura do respectivo termo dentro do prazo de 30 dias após a nomeação. 

Para memorizar, a sequência lógica é a seguinte: primeiro o candidato será aprovado na prova do concurso 
público, logo será nomeado, após será investido com a respectiva posse e, por último, começará a exercer 
efetivamente o cargo público. 

Depois da entrada efetiva no exercício do cargo público, entrará o servidor na fase conhecida 
como estágio probatório. Este estágio visa avaliar a aptidão que o servidor possui para o exercício de um 
determinado cargo, tendo como prazo de duração 3 anos.  

Os requisitos do artigo 20 da Lei 8.112/90 continuam válidos, devendo o servidor ser avaliado na sua 
assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade durante o estágio 
probatório, que não custa repetir, é de 3 anos. 

O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. O problema é que, a lei 
específica que o inciso VII, parte in fine versou, nunca foi editada, portanto, os servidores públicos, em 
decorrência da omissão legislativa, impetraram Mandados de Injunção tendo decidido o STF que se aplica a 
legislação privada sobre o direito a greve aos servidores públicos.  

Poderá o servidor público, em estágio probatório, participar de movimento grevista, sem prejudicar sua 
avaliação.  

Para o STF, a greve seria uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho, portanto, não é remunerada, 
sendo possível o desconto do seu ponto e salário. 

Porém, se a greve é resultado de um ato ilícito da Administração Pública, não é possível realizar o desconto 
do ponto dos servidores grevistas acaso fique demonstrado que a greve fora causada por conduta ilícita do 
poder público, a exemplo do atraso ou não pagamento de salários aos servidores públicos civis ou outra 
conduta recriminável que tenha justificado o início do movimento paredista.  

Decidiu o STF que a justiça comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve de 
servidores públicos celetistas da Administração pública direta, autarquias e fundações públicas. 

Ademais, o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a 
todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. 



 

 

   
92 

449 

Regime Disciplinar 

Começaremos pelos deveres dos servidores públicos que se encontram no artigo 116 da Lei 8.112/90: 

Art. 116.  São deveres do servidor: 

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 

II - ser leal às instituições a que servir; 

III - observar as normas legais e regulamentares; 

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; 

V - atender com presteza: 

a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por 
sigilo; 

b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de 
situações de interesse pessoal; 

c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública. 

VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da 
autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao 
conhecimento de outra autoridade competente para apuração; (Redação dada pela Lei 
nº 12.527, de 2011) 

VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público; 

VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição;  

IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 

X - ser assíduo e pontual ao serviço; 

XI - tratar com urbanidade as pessoas; 

XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 

Parágrafo único.  A representação de que trata o inciso XII será encaminhada pela via 
hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, 
assegurando-se ao representando ampla defesa. 

No caso do servidor faltar com seus deveres legais, se não for aplicável uma penalidade mais grave, incorrerá 
na pena de advertência. Em caso de reincidência, aplicar-se-á a penalidade de suspensão ao servidor.  

Diferentemente dos deveres, as proibições são vedações específicas, e no caso de descumprimento, a lei 
comina penalidades disciplinares específicas. As penalidades aplicadas poderão ser a advertência, 
suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, destituição de cargo em comissão ou de função 
comissionada. 

Lei 8.112/90:  

Art. 127.  São penalidades disciplinares: 

I - advertência; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art43
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art43
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II - suspensão; 

III - demissão; 

IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 

V - destituição de cargo em comissão; 

VI - destituição de função comissionada. 

Já as proibições se encontram elencadas no art. 117 da mesma lei: 

Art. 117.  Ao servidor é proibido: (Vide Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 

I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato; 
—> ADVERTÊNCIA - SE REINCIDENTE —> SUSPENSÃO 

II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto 
da repartição; —> ADVERTÊNCIA - SE REINCIDENTE —> SUSPENSÃO 

III - recusar fé a documentos públicos; —> ADVERTÊNCIA - SE REINCIDENTE —> 
SUSPENSÃO 

IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de 
serviço; —> ADVERTÊNCIA - SE REINCIDENTE —> SUSPENSÃO 

V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição; —> 
ADVERTÊNCIA - SE REINCIDENTE —> SUSPENSÃO 

VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho 
de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado; —> ADVERTÊNCIA 
- SE REINCIDENTE —> SUSPENSÃO 

VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou 
sindical, ou a partido político; —> ADVERTÊNCIA - SE REINCIDENTE —> SUSPENSÃO 

VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, 
companheiro ou parente até o segundo grau civil; —> ADVERTÊNCIA - SE REINCIDENTE —
> SUSPENSÃO 

IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da 
dignidade da função pública; —> DEMISSÃO 

X - participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não 
personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou 
comanditário; (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008 —> DEMISSÃO 

XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando 
se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e 
de cônjuge ou companheiro; —> DEMISSÃO 

XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de 
suas atribuições; —> DEMISSÃO 

XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro; —> DEMISSÃO 

XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas; —> DEMISSÃO 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2225-45.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm#art172
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XV - proceder de forma desidiosa; —> DEMISSÃO 

XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades 
particulares; —> DEMISSÃO 

XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em 
situações de emergência e transitórias; —> SUSPENSÃO 

XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou 
função e com o horário de trabalho; —> SUSPENSÃO 

XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. (Incluído pela Lei nº 
9.527, de 10.12.97) —> ADVERTÊNCIA - SE REINCIDENTE —> SUSPENSÃO 

Parágrafo único.  A vedação de que trata o inciso X do caput deste artigo não se aplica nos 
seguintes casos: (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008 

I - participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que 
a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade 
cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros; e (Incluído pela Lei nº 
11.784, de 2008 

II - gozo de licença para o trato de interesses particulares, na forma do art. 91 desta Lei, 
observada a legislação sobre conflito de interesses. (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008 

A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das 
demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 
90 (noventa) dias. 

Já a penalidade de demissão, se dará nas seguintes hipóteses: 

Lei 8.112/90: 

Art. 132.  A demissão será aplicada nos seguintes casos: 

I - crime contra a administração pública; 

II - abandono de cargo; 

III - inassiduidade habitual; 

IV - improbidade administrativa; 

V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição; 

VI - insubordinação grave em serviço; 

VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria 
ou de outrem; 

VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos; 

IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo; 

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional; 

XI - corrupção; 

XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm#art172
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm#art172
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm#art172
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm#art172
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XIII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117. 

Uma vez aplicada a penalidade de demissão, esta incompatibiliza o ex servidor para nova investidura em 
cargo federal por cinco anos.  

Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos 
que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes 
funcionais. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção 
disciplinar.  

Vale lembrar que existem independência de instâncias, podendo o servidor público responder pelo mesmo 
fato nas três esferas do ordenamento jurídico, quais sejam, a civil (improbidade), a penal e a administrativa 
ou disciplinar. Porém, caso a ação penal absolva o servidor público e negue a existência do fato ou sua 
autoria, a ação civil e administrativa ficaram prejudicadas. 

A absolvição por ausência de provas ou por prescrição na esfera penal não repercutem na esfera 
administrativa que poderá ter tido algum obstáculo para esta tese (novas provas ou interrupção ou 
suspensão da prescrição administrativa).  

Processo administrativo disciplinar 

Para começar o tema do Processo administrativo disciplinar, o denominado PAD, devemos lembrar que a 
punição do servidor exigirá um procedimento administrativo com direito ao contraditório e à ampla defesa; 
e este poderá ocorrer mediante uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar. 

A disciplina do PAD e da sindicância, encontram-se regulados pela Lei 8.112/90 nos artigos 143 a 182.  

A princípio, o que difere a instauração da sindicância da instauração do PAD, é a gravidade da infração 
cometida pelo servidor público, caso este tenha cometido uma infração de caráter leve, deverá ser aberta 
uma sindicância, caso a infração for mais grave, instaurar-se-á um PAD.  

Como o artigo 143 acima citado expressamente elenca a sindicância e o processo administrativo disciplinar 
com o conector “OU”, isto nos dá a ideia de escolha, de discricionariedade, portanto, a sindicância NÃO É 
REQUISITO PARA A INSTAURAÇÃO DO PAD. Podendo ser instaurado um PAD, dispensando-se a sindicância.  

Quando falamos em PAD, a natureza da infração será mais gravosa. Logo, sempre será necessária a 
instauração de um PAD para aplicação das penalidades de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, de 
cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão. 

Já a sindicância, por ser de natureza mais leve, poderá ser utilizada nas seguintes hipóteses: 

Art. 145.  Da sindicância poderá resultar: 

I - arquivamento do processo; 

II - aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias; 

III - instauração de processo disciplinar. 

Parágrafo único.  O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta) dias, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior. 
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Tanto no processo administrativo disciplinar como na sindicância, deverá ser obedecido os princípios 
constitucionais da ampla defesa e o contraditório, mas a jurisprudência entende que deverá ser 
demonstrado prejuízo à defesa pela demora na conclusão do procedimento. 

Existem dois tipos de processo administrativo disciplinar (PAD): sumário e ordinário. A Lei 8.112/90, trouxe 
a hipótese do PAD, no rito sumário, que seria o procedimento aplicável na apuração de acumulação ilegal 
de cargos, empregos ou funções públicas, de abandono de cargo e de inassiduidade habitual, sendo a todas 
cabível a pena de demissão. 

 

Vejamos as fases do PAD sumário: 

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta por dois 
servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão 
objeto da apuração; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

II - instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório; (Incluído pela Lei nº 
9.527, de 10.12.97) 

III - julgamento. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

§ 1o  A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á pelo nome e matrícula do 
servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em 
situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de 
ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico. (Redação dada pela 
Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

§ 2o  A comissão lavrará, até três dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de 
indiciação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem 
como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia 
imediata, para, no prazo de cinco dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista 
do processo na repartição, observado o disposto nos arts. 163 e 164. (Redação dada pela 
Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

§ 3o  Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência 
ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará 

Rito Sumário

Acumulação ilegal de 
cargos, empregos ou 

funções públicas

Abandono de cargo 
(ausência intencional 

do servidor ao serviço 
superior a trinta dias)

Inassiduidade habitual (falta ao serviço sem 
causa justificada, por período igual ou 

superior a sessenta dias, interpoladamente, 
durante o período de doze meses)

Casos aplicáveis
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sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e 
remeterá o processo à autoridade instauradora, para julgamento. (Incluído pela Lei nº 
9.527, de 10.12.97) 

§ 4o  No prazo de cinco dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora 
proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no § 3o do art. 167. 
(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

§ 5o  A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua boa-fé, 
hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro 
cargo. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

§ 6o  Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão, 
destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, 
empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos 
ou entidades de vinculação serão comunicados. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

§ 7o  O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito 
sumário não excederá trinta dias, contados da data de publicação do ato que constituir a 
comissão, admitida a sua prorrogação por até quinze dias, quando as circunstâncias o 
exigirem. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

§ 8o  O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se, no 
que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições dos Títulos IV e V desta Lei. (Incluído 
pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

O PAD Sumário terá, em síntese, os seguintes procedimentos: 

• Indicação da autoria e materialidade; 

• Comissão lavrará um termo de indiciação; 

• Uma vez apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à 
responsabilidade do servidor; e 

• No prazo de cinco dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua 
decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no §3º do Art. 167, da Lei 8.112/90. 

A comissão no PAD sumário, será composta por dois servidores estáveis. O prazo para conclusão será de 30 
dias, prorrogáveis por mais 15 dias (art. 133, §7º, Lei 8.112/90). 

Já no Rito ordinário do Processo Administrativo Disciplinar, presume-se que a apuração da infração será mais 
difícil, portanto, precisaria em tese de mais tempo para poder instruir o processo. Portanto, o prazo para 
conclusão do PAD ordinário é de 60 dias, mais 60 dias. A mera desobediência do prazo não enseja nulidade, 
salvo se demonstrado o prejuízo à defesa.  

A comissão neste rito será de três servidores estáveis que serão designados por autoridade competente, que 
indicará, dentre eles, o seu presidente, o qual deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo 
nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado (art. 149, da Lei 8.112/90). 

1ª FASE 2ª FASE 3ª FASE 

Instauração, com a publicação 
do ato que constituir a 

comissão 

Inquérito administrativo 
(instrução, defesa e relatório) 

Julgamento 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
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O processo administrativo disciplinar, quando da sua instauração, não está adstrito a fatos previamente 
determinados. Assim, se no curso do processo, forem encontrados indícios de que um servidor perpetrou 
alguma outra irregularidade, este fato, desde que haja conexão com o tema principal da investigação, pode 
ser investigado dentro do mesmo processo disciplinar.  

É possível o afastamento cautelar do servidor, se necessário a instrução. Esse afastamento tem a finalidade 
de evitar que o investigado contamine as provas durante o processo. Vale salientar que o servidor continua 
recebendo a remuneração normalmente pelo período no qual estiver afastado. 

O prazo máximo para o servidor ficar afastado será de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias, 
recebendo normalmente sua remuneração. Caso o PAD não seja concluído até o fim desse prazo, o servidor 
deverá retornar ao exercício efetivo do seu cargo. 

Segundo a Súmula Vinculante nº 5, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo 
disciplinar não ofende a Constituição.  

Após a instrução, com a oitiva das testemunhas e a juntada de documentos, será apresentada a defesa, 
existindo algumas regras específicas quanto aos prazos. Caso exista apenas um indiciado, o prazo será de 10 
dias. Caso existam dois ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias.  

Ao final, a comissão juntará todos os documentos e depoimentos em um relatório, concluindo assim o PAD, 
o qual encontra disciplina no artigo 165 da Lei 8.112/90. 

Logo após o relatório ser feito pela comissão, esta o encaminhará à autoridade instauradora para o 
julgamento final, que tem competência para tanto. Vale lembrar que a autoridade competente, não está 
adstrita às conclusões da Comissão, podendo decidir de maneira diversa. O fundamento desta situação se 
encontra no artigo 168 da Lei 8.112/90. 

As penalidades disciplinares serão aplicadas: 

I. pelo Presidente da República, pelos Presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais 
Federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo Poder, órgão, ou entidade; 

II. pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no 
inciso anterior     quando se tratar de suspensão superior a 30 (trinta) dias; 

III. pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, 
nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 (trinta) dias; 

IV. pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão. 

Por último, veremos a possibilidade de revisão, recurso, do PAD, a qual, em regra, não poderá agravar a 
penalidade. Sobre o tema, destacam-se os artigos da Lei 8.112/90: 

Art. 174.  O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de 
ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a 
inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. 

§ 1o Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa 
da família poderá requerer a revisão do processo. 

§ 2o No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo 
curador. 
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Art. 176.  A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a 
revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. 

Art. 181.  O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 
141. 

Parágrafo único.  O prazo para julgamento será de 20 (vinte) dias, contados do 
recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar 
diligências. 

Art. 182.  Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, 
restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição do cargo 
em comissão, que será convertida em exoneração. 

Parágrafo único.  Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade. 

Ressalte-se que o ônus da prova, no processo revisional cabe ao requerente (art. 175). 

Por sua vez, a prescrição do PAD se dará na forma do artigo 142 da Lei 8.112/90: 

Art. 142.  A ação disciplinar prescreverá: 

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão; 

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; 

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência. 

§ 1o O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. 

§ 2o Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares 
capituladas também como crime. 

§ 3o A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a 
prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. 

§ 4o Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que 
cessar a interrupção. 

TEMA 02 – ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Para executar sua atividade administrativa de forma plena, o Estado divide sua atuação em unidades de 
poder menores e mais especializadas. Diferentemente do que ocorrer na centralização, onde a 
Administração atua diretamente na execução de políticas públicas, a subdivisão poderá operar-se através 
dos institutos da desconcentração ou da descentralização.  

Na desconcentração, com base em seu poder hierárquico, o Estado subdivide-se internamente distribuindo 
o poder dentro da mesma pessoa jurídica, através da criação de órgãos públicos. Estes não possuem 
personalidade jurídica própria e estão diretamente subordinados à autoridade superior. 
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Já na descentralização, a administração pública atua através da criação de entidades que possuem 
personalidade jurídica própria, deslocando a competência de atuação para uma nova pessoa, em um vínculo 
desprovido de hierarquia e subordinação. 

 

  

Administração Direta 

A Administração Direta nada mais é do que a própria atuação da administração pública diretamente ou 
através de seus órgãos. Os entes que compõem a Administração Direta, portanto, estão sujeitos a 
prerrogativas de direito público, uma vez que – sem exceção – são consideradas pessoas jurídicas de direito 
público.  

Assim, a estes entes aplicam-se as seguintes regras: 

a) seus servidores são servidores públicos e submetem-se a concurso público; 

b) seus atos administrativos gozam de presunção de legitimidade; 

c) gozam de privilégios tributários; 

d) seus bens são bens públicos e, portanto, impenhoráveis; 

e) seus créditos são pagos através de precatórios; 

Administração Indireta 

A Administração Indireta é caracterizada pelo conjunto de pessoas jurídicas, sem autonomia política, que 
exercem de forma descentralizada determinadas atividades administrativas. Nesta atuação, as entidades – 
com personalidade jurídica - que compõem a Administração Indireta são: 

Autarquias; 

Empresas Públicas; 

Sociedades de Economia Mista; 

Fundações Públicas; 

DesCOncentração Cria Órgãos
SEM 

personalidade 
jurídica

DesCEntralização Cria Entidades
COM 

personalidade 
jurídica
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Consórcios Públicos (associações públicas); 

Tratam-se de entes que possuem personalidade jurídica, patrimônio próprios, receita própria e que possuem 
características específicas a seguir a depender de cada ente. 

A lei irá autorizar a criação de empresas públicas ou sociedades de economia mista, mas apenas o registro 
dos atos na Junta terá a capacidade de atribuir personalidade jurídica a tais entidades.  

Já as autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei para o desempenho de um serviço 
público de forma descentralizada com capacidade de autoadministração. Desenvolvem, assim, atividades 
típicas de Estado prestando serviços de forma técnica e especializada. A elas se aplicam todas as regras 
inerentes ao direito público.  

Agências Reguladoras 

As agências reguladoras são autarquias em regime especial que fiscalizam a prestação de serviços públicos 
por parte das concessionárias e permissionárias 

Estas foram sensivelmente atualizadas com a nova Lei 13.848/2019 e hoje devem ser reguladas da seguinte 
forma: 

a) a investidura dos dirigentes dá-se de forma especial (nomeados pelo presidente da república com prévia 
aprovação do Senado Federal); 

b) os dirigentes possuem mandato com prazo fixo que não pode ultrapassar a legislatura do Presidente da 
República; 

c) os dirigentes não poderão ser exonerados ad nutum, apenas perdendo o mandato em caso de renúncia 
ou condenação judicial transitada em julgado; 

d) após terminado o mandato, o ex dirigente fica sujeito a uma quarentena, sendo impedido de exercer 
qualquer atividade ou prestar serviço no setor regulado após 6 (seis) meses, conforme lei 9.986/00; 

e) Além disso, não será qualquer pessoa que poderá ser nomeada como Diretor da Agência Reguladora, 
mas apenas aqueles previstos no artigo 8º, da Lei 9.986/00. 

Empresas Estatais 

As empresas estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista) surgiram no ordenamento 
jurídico brasileiro com a natureza jurídica de direito privado. Os empregados das estatais, inclusive, são 
regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 

A ideia é que a Administração Pública possa explorar diretamente atividades econômicas quando relevante 
o interesse coletivo ou necessário aos imperativos de segurança nacional.  
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As empresas estatais são criadas através do registro de seus atos constitutivos na Junta Comercial, após a 
autorização para sua criação em lei específica. Dois são os tipos de empresas estatais: as empresas públicas 
e as sociedades de economia mista. 

As empresas públicas são constituídas sob qualquer modalidade permitida em direito (LTDA, S/A, EIRELI) 
desde que seu capital seja 100% (cem por cento) público. Trata-se, assim, de uma empresa onde a totalidade 
das quotas sociais é constituída por recursos públicos, podendo ser federal, estadual ou municipal. 

Já as sociedades de economia mista também são criadas com o registro de seus atos constitutivos na Junta 
Comercial, após a autorização por lei específica. Contudo, estas sociedades são compostas pelo capital 
parcialmente público e parcialmente privado. Necessariamente as sociedades de economia mista serão 
constituídas sob a forma de sociedades anônimas, cujas ações com direito a voto serão pertencentes em 
sua maioria ao poder público.  

As estatais são regidas na atualidade pela Lei 13.303/2016, cuja leitura se recomenda.  

Estas, em que pese atuarem sob a égide do direito privado, possuem algum capital público envolvido e, 
exatamente por isto, sujeitam-se à fiscalização de seus atos pelos Tribunais de Contas. Contudo, nesta 
fiscalização, deverá o órgão de controle atentar para não interferir na gestão destas estatais. 

Além disso, as características de direito público que circundam a atuação das empresas estatais exigem a 
impessoalidade na contratação de pessoas, obras e serviços, o que redunda na necessidade de as estatais 
contratarem pessoal, através de concurso público; e obras e serviços através de procedimento licitatório 
(ainda que simplificado). 

As estatais, quando atuam sob a égide do direito privado, não poderão gozar de privilégios fiscais não 
extensivos às do setor privado, conforme parágrafo 2º, do artigo 173, da Constituição Federal. Contudo, a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fora construída no sentido se diferenciar as empresas estatais 
que prestam serviço público das que exercem atividade econômica em regime concorrencial.  

Na opinião da Corte Suprema, existem três tipos de empresas estatais: as que prestam serviço público, as 
que exercem atividade econômica em regime de monopólio (ex: Correios) e as que atuam no mercado em 
regime concorrencial. Nos dois primeiros casos, as regras de direito público devem ser aplicadas com maior 
ênfase, dado o interesse público que circunda a atuação estatal. Assim, o STF já reconheceu imunidade 
tributária aos Correios: 

Fundações Públicas  

a) Fundações Públicas de Direito Público: Criadas por lei específica sem a necessidade de posterior 
inscrição de seus atos constitutivos em qualquer órgão registral; demais características todas de 
direito público, devendo ser considerada, em essência, uma autarquia. 

b) Fundações Públicas de Direito Privado: criadas com o registro de seus atos constitutivos nos 
cartórios de registro, após a edição de lei específica que autoriza a criação; possuem as demais 
características similares ao direito privado, apesar de sofrerem ingerências do poder público, a 
exemplo da fiscalização de suas contas pelos órgãos de controle; 
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Consórcios Públicos 

Os consórcios públicos são disciplinados pela Lei 11.107/2005. Em uma definição mais direta, consórcio 
público é uma pessoa jurídica criada (por meio de contrato) por entes federados que se associam para o fim 
de obter sucesso em um objetivo de interesse comum.  

Os consórcios públicos, conforme a respectiva lei, podem ter origem em duas modalidades. O consórcio 
público adquirirá personalidade jurídica de direito público, no caso de constituir associação pública, 
mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções, e integrará a administração indireta 
de todos os entes da Federação consorciados. 

O consórcio público adquirirá personalidade jurídica de direito privado, mediante o atendimento dos 
requisitos da legislação civil. Neste caso, o consórcio público observará as normas de direito público no que 
concerne à realização de licitação, celebração de contratos, prestação de contas e admissão de pessoal, que 
será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

A União somente pode participar de consórcios públicos em que também façam parte todos os Estados em 
cujos territórios estejam situados os Municípios consorciados; e o consórcio público que tenha por objeto o 
serviço relacionado à saúde deverá seguir as diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

TEMA 03 – DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

A titularidade dos serviços públicos pertence ao Estado, mas a Administração Pública poderá delegar a 
execução de tais serviços aos particulares. Em resumo, poderá a Administração Pública executar os serviços 
públicos direta ou indiretamente.  

A execução direta ocorre quando o próprio Estado executa o serviço através de órgãos integrantes da sua 
própria estrutura administrativa: à Administração Pública Direta cabe a titularidade e a prestação do serviço 
ao mesmo tempo. Já na execução indireta significa, os serviços públicos não serão prestados pelos órgãos 
públicos internos da Administração Pública, mas por entidades diversas das pessoas políticas (União, 
Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios). Ela ocorre através do fenômeno da “descentralização”. 

A delegação de serviços públicos está prevista no artigo 175 da Constituição Federal, que só veio a ser 
regulamentado em 1995 com a entrada em vigor da Lei nº 8.987/95 que passou a dispor no seu corpo sobre 
o regime de concessão comum e a permissão dos serviços públicos. Em 2004, entrou em vigor a Lei nº. 
11.079/2004 que elencou a concessão especial de serviços públicos, conhecida como “Parceria público-
privada”, diferenciando-se da concessão comum. Este tópico será tratado mais adiante. 

Concessão de serviço público (comum ou simples)  

Estabelecida pelo artigo 2º, inciso, II da Lei 8.987/95 como a "delegação de sua prestação, feita pelo poder 
concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas 
que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;" 
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Concessão comum precedida de execução de obra pública 

Prevista no artigo 2º, III como a "construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou 
melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante 
licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre 
capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja 
remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado;" 

Esta modalidade de concessão se trata um contrato administrativo no qual o Poder público ajustará com 
determinada pessoa jurídica ou um consórcio de empresas a execução de obra pública por conta e risco do 
particular e, após tal obra concluída, o concessionário irá executar os serviços públicos originados daquela 
obra por um prazo determinado. 

Concessão de Serviços Públicos X Permissão de Serviços 
Públicos 

Já a permissão de serviços é tratada pela Lei 8.987/95 no seu artigo 40. A professora Maria Sylvia Zanella Di 
Pietro (2018) elenca as características: 

1. é contrato de adesão, precário e revogável unilateralmente pelo poder concedente (em 
conformidade com o art. 175, parágrafo único, inciso I, da Constituição, e do art. 40 da Lei 
n o 8.987/95), embora tradicionalmente seja tratada pela doutrina como ato unilateral, 
discricionário e precário, gratuito ou oneroso, intuitu personae. 

2. depende sempre de licitação, conforme artigo 175 da Constituição  

3. seu objeto é a execução de serviço público, continuando a titularidade do serviço com 
o Poder Público; 

4. o serviço é executado em nome do permissionário, por sua conta e risco; 

5. o permissionário sujeita-se às condições estabelecidas pela Administração e a sua 
fiscalização; 

6. como ato precário, pode ser alterado ou revogado a qualquer momento pela 
Administração por motivo de interesse público; 

7. não obstante seja de sua natureza a outorga sem prazo, tem a doutrina admitido a 
possibilidade de fixação de prazo, hipótese em que a revogação antes do termo 
estabelecido dará ao permissionário direito à indenização; é a modalidade que Hely Lopes 
Meirelles (2003:382) denomina de permissão condicionada e Cretella Júnior (1972:112-
113) de permissão qualificada. 

Obrigatoriedade de licitação 

Tanto a concessão de serviços públicos como a permissão exigem para sua execução prévia licitação. Porém, 
a concessão de serviços públicos exige a licitação na modalidade concorrência. 
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A lei 8.987/95 estabelece alguns requisitos para o edital da licitação para contratação de uma concessão de 
serviços públicos. Tal licitação, na modalidade concorrência, será regida pelos ditames da Lei 8.666/93, com 
algumas especificidades previstas no artigo 18 da Lei das concessões. Destacamos que o artigo 18-A da Lei 
8.987/95 permite a inversão das fases de habilitação e julgamento do procedimento licitatório. 

TEMA 04 - DESAPROPRIAÇÃO 

Por meio dela, o poder público toma o domínio da propriedade de seu titular para o fim de vinculá-la a algum 
interesse público, consistente em necessidade ou utilidade pública, bem ainda em interesse social. Trata-se 
de forma de aquisição originária de propriedade. 

Existem dois tipos de desapropriação:  

a) Desapropriações ordinárias: realizadas por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, 
sendo exigida a prévia indenização em dinheiro. 

b) Desapropriações extraordinárias: decorrem do inadequado aproveitamento do solo urbano (artigo 
182, CF) e da improdutividade do imóvel rural (artigo 184, CF). 

Por fim, o artigo 243, da CF, trata não de uma modalidade de desapropriação, mas de expropriação, uma vez 
que a União não indeniza o proprietário da terra. Este simplesmente perde o bem em razão de penalidade 
constitucionalmente prevista. 

Desapropriação por utilidade pública ou interesse social 

A desapropriação por utilidade pública está prevista no Decreto-Lei 3.365/41 e será cabível, nos termos do 
artigo 5º. Já a desapropriação por interesse social será cabível, nos termos da Lei 4.132/62, artigo 2º. Tanto 
a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, quanto a desapropriação por interesse social serão 
regidas pelas disposições do Decreto-Lei 3.365/41. 

A desapropriação segundo referido Decreto-Lei divide-se em duas fases muito bem definidas: 

a) Fase declaratória da desapropriação: o processo administrativo irá verificar a caracterização de uma 
das hipóteses de interesse social ou necessidade ou utilidade pública, com o objetivo de expedir o 
decreto expropriatório. Trata-se de ato discricionário do Administrador Público. Publicado o decreto 
expropriatório, tem-se a manifestação do interesse da Administração Pública em desapropriar aquela 
determinada propriedade. Em tal momento, inicia-se o prazo para a propositura da ação judicial de 
desapropriação. Passado o prazo de cinco anos após o decreto expropriatório, acaso a Administração 
Pública permaneça omissa em intentar a ação de desapropriação, o decreto caducará e o mesmo 
bem somente poderá ser objeto de nova declaração após decorrido o prazo de um ano. É de dois 
anos o prazo decadencial para propositura da demanda de desapropriação por interesse social e 
de cinco anos o prazo para propositura de demanda por necessidade ou utilidade pública. Em 
ambos os casos, caduco o decreto expropriatório, novo decreto relacionado ao mesmo bem apenas 
poderá ser editado somente depois de um ano. Aplica-se este prazo também à desapropriação por 
interesse social, em razão do disposto no artigo 5º, da Lei 4.132/62. São efeitos da declaração 
(ALEXANDRINO, 2015, pg. 1077): sujeição do imóvel à força expropriatória do Estado; fixação do 
Estado do bem (benfeitorias de mero deleite ou voluptuárias feitas após a declaração não serão 
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indenizáveis. Benfeitorias necessárias sempre serão indenizáveis. Benfeitorias úteis apenas serão 
indenizáveis se autorizadas pela Administração – artigo 26, parágrafo 1o, Decreto 3.365/41); atribui 
ao Estado o direito de adentrar no imóvel declarado, após prévia autorização judicial; fixação do 
termo inicial para o prazo de caducidade da declaração. 

b) Fase executória da desapropriação: possível a fase executória da desapropriação ocorrer mediante 
acordo na esfera administrativa, mas a regra é a demanda judicial. Pela recente alteração trazida pela 
Lei 13.867/2019, o poder público deverá notificar o proprietário com a oferta de indenização e o 
proprietário irá dizer se aceita ou não estes valores. Aceitos os valores, a desapropriação efetivar-se-
á por acordo na esfera administrativa. Rejeitada a oferta, ou transcorrido o prazo sem manifestação, 
o poder público procederá ao ajuizamento de ação de desapropriação na forma do artigo 11 do DL 
3.365/41. A lei permite ainda que o particular opte por uma mediação ou pela via arbitral.  

Apenas juízes estaduais ou federais podem processar a demanda, sendo certo não haver hipótese de 
competência delegada. Se da justiça comum estadual a competência, caberá ao juiz da vara da 
situação do bem a análise e processamento da demanda.  

Segundo Guilherme Barros (2015, pg. 444), o legitimado ativo é o ente público que edita o decreto 
expropriatório – União, Estado, Distrito Federal ou Município. Além disso, a desapropriação pode ser 
proposta pela concessionária de serviço público no exercício da função delegada, mediante 
autorização expressa em lei ou contrato. Já o polo passivo da demanda será ocupado pelo 
proprietário do bem, sendo certo que os entes públicos maiores poderão desapropriar bens dos 
entes menores, não sendo a recíproca verdadeira. 

De acordo com os artigos 19 e 20, do Decreto-Lei 3.365/41, feita a citação, a causa seguirá com o rito 
ordinário. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; 
qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta. Assim, tendo em vista que o mérito da 
contestação é de cognição limitada, podendo abranger apenas eventual vício no processo judicial ou 
o valor da indenização, incabível a propositura de reconvenção. Contudo, o contestante poderá 
postular o direito de extensão, entendido como o direito que assiste ao particular de, impugnando o 
valor ofertado pelo Poder Público, pleitear a extensão da desapropriação, para que esta alcance a 
parte remanescente do bem que se tornaria inútil ou de difícil utilização, caso o bem fosse 
desapropriado apenas parcialmente. 

A imissão provisória na posse do imóvel pelo Poder Público difere em razão do tipo do imóvel. É que 
a imissão provisória na posse do imóvel rural pode ocorrer acaso alegue o expropriante urgência e 
deposite em juízo a quantia que entende devida pelo imóvel, podendo o proprietário levantar 80% 
do valor depositado. 

Já a imissão provisória na posse de imóvel residencial urbano sujeito a desapropriação segue o 
disposto no Decreto-Lei 1.075/70. Assim, alegada a urgência e depositado o preço ofertado, antes da 
concessão da liminar, deverá o juiz intimar o réu para se manifestar sobre o preço no prazo de 5 dias.  

Tendo por fundamento o poder da autotutela, possível a desistência da ação de desapropriação 
através da revogação do decreto expropriatório. Para o STJ, possível a desistência a qualquer tempo 
da ação de desapropriação desde que ainda não tenha sido pago integralmente o valor da 
indenização ao particular.  

O artigo 27, do Decreto-Lei 3.365/41 disciplina em seu parágrafo 1º o pagamento de honorários 
advocatícios em ações de desapropriação. Nos termos da ADIN 2.332-2, decidiu o Supremo Tribunal 
Federal que a limitação prevista em lei com relação ao valor dos honorários advocatícios (R$. 
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151.000,00) seria inconstitucional. Assim, a base de cálculo dos honorários advocatícios é a diferença 
entre a oferta e a indenização, além dos valores devidos a título de juros compensatórios e 
moratórios, tudo corrigido monetariamente. Sobre este valor, incide o percentual de 0,5% a 5%, a 
título de honorários advocatícios, sem limitação de teto. 

Já as custas processuais serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço oferecido; em caso contrário, 
pelo vencido, ou em proporção, na forma da lei. 

De acordo com o artigo 28, do Decreto-Lei 3.365/41, da sentença que julga o pedido de 
desapropriação caberá recurso de apelação pelo particular (apenas no efeito devolutivo) e pelo ente 
público (no duplo efeito. Além disso, o reexame necessário é exigido quando o valor fixado na 
sentença é superior ao dobro do preço inicialmente ofertado pelo ente público. 

A sentença no processo de desapropriação deve fixar o valor da justa indenização a ser paga pelo 
expropriante, fixando também a incidência de juros e correção monetária. Os juros compensatórios 
são devidos para compensar a perda da posse do imóvel pelo particular, a partir da imissão provisória 
da posse pelo ente público, pois este é o momento em que o particular perde a possibilidade de 
usufruir do bem. Quanto aos juros moratórios, estes são devidos em razão da mora do ente público 
em pagar o valor da indenização constante na sentença judicial. Tal mora, em razão do regime de 
precatório constante no artigo 100, da Constituição Federal, apenas dá-se com o não pagamento do 
precatório no prazo constitucional. 

Em relação à correção monetária, diz a Súmula 561 – STF que, em desapropriação, é devida a 
correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, devendo proceder-se à 
atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez. 

Desapropriação Indireta 

De acordo com Alexandrino (2015, pg. 1082), "Desapropriação indireta é o fato administrativo por meio do 
qual o Estado se apropria de bem particular, sem observância dos requisitos da declaração e indenização 
prévia." 

Segundo decidiu o STJ, a ação de desapropriação indireta possui natureza real e pode ser proposta pelo 
particular prejudicado enquanto não tiver transcorrido o prazo para que o Poder Público adquira a 
propriedade do bem por meio da usucapião, aplicando-se por analogia o prazo da usucapião extraordinária. 

O artigo 1.238, do Código Civil atual estabelece que o prazo prescricional da usucapião é de 15 anos, podendo 
ser reduzido para 10 anos se o possuidor tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo no local 
(parágrafo único do artigo 1.238). 

Enquanto a ação de desapropriação indireta possui natureza real e prazo prescricional decenal, nos termos 
do parágrafo único do artigo 1.238, do Código Civil, a ação reparatória em virtude das perdas ocasionadas 
por limitações administrativas, terá natureza pessoal e por isso prescrição quinquenal. 
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Retrocessão e Tredestinação 

Efetivada a desapropriação, o poder público deve destinar o bem desapropriado à finalidade pública que 
justificou o ato expropriatório. Se não o fizer, ocorrerá o fenômeno da tredestinação. Esta poderá ser lícita 
ou ilícita. 

A tredestinação lícita ocorre quando o bem é desapropriado para um fim, mas lhe é dado fim diverso pelo 
poder público, porém ainda permanecendo o interesse público. Já a tredestinação ilícita ocorre quando ao 
bem desapropriado é dado destino desprovido de interesse público (transferência do bem a terceiro, por 
exemplo). 

O direito de retrocessão é, pois, aquele que assiste ao proprietário do bem exigi-lo de volta caso, após 
efetivada a desapropriação, a ele seja dada destinação desprovida de interesse público. Assim, sempre será 
cabível o direito de retrocessão em caso de tredestinação ilícita. Trata-se de instrumento previsto no artigo 
519 do Código Civil. 

Por fim, a doutrina majoritária cita-nos ainda o fenômeno da adestinação que seria a ausência de qualquer 
finalidade dada ao bem após finalizada a desapropriação. Celso Antônio Bandeira de Melo defende que em 
hipóteses de adestinação não caberia o direito de retrocessão, haja vista que o Poder Público não é obrigado 
a dentro de determinado prazo dar um fim ao imóvel. 

Desapropriação para fins de reforma agrária 

A desapropriação para fins de reforma agrária possui previsão constitucional nos arts. 184 a 186. 

O imóvel que poderá sofrer a desapropriação para fins de reforma agrária será apenas aquele imóvel rural 
que não atende à sua função social, sendo certo que o objetivo da reforma agrária é exatamente dar função 
social a este bem. 

De acordo com o artigo 2º, da LC 76/93, a competência para propor a Desapropriação para fins de reforma 
agrária é privativa/exclusiva da União Federal, sendo proposta pelo órgão executor (INCRA) perante a Justiça 
Federal. 

Assim, quanto à competência, tem-se: 

a) Desapropriação por interesse social – Não é exclusivo da União (também os Estados, DF e Municípios 
podem fazê-lo); 

b) Desapropriação de Imóvel Rural – Não é exclusivo da União (também os Estados, DF e Municípios 
podem fazê-lo); 

c) Desapropriação por interesse social de imóvel rural – Não é exclusivo da União (também os Estados, 
DF e Municípios podem fazê-lo); 

d) Desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária – Regra Geral – Apenas a União 
(Exclusivo/Privativo); 

A contestação na ação de desapropriação para fins de reforma agrária é mais ampla que no Decreto-Lei 
3.365/41, eis que poderá o réu alegar qualquer matéria de defesa, exceto a relativa à existência de interesse 
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social. Para discutir o interesse social, seria possível o manejo de ação própria (Mandado de Segurança, Ação 
Cautelar, enfim).  

Mesmo contestando, é dado ao expropriado o levantamento de até 80% (oitenta por cento) do valor 
depositado, apenas quanto ao dinheiro das benfeitorias. 

A legislação nada dispõe acerca da citação da mulher e do marido, levando-nos à conclusão de que ambas 
são necessárias, nos termos do Código de Processo Civil. Além disso, o artigo 18, da LC 76/93 dispõe 
expressamente sobre a necessidade de intimação do Ministério Público. 

De acordo com o artigo 19, da LC 76/93, os honorários advocatícios serão fixados em até 20% (vinte por 
cento) da diferença existente entre a oferta e o preço final.  

Por fim, efetuada a desapropriação, o INCRA terá 03 anos para efetivar a reforma agrária, sob pena de 
tredestinação que gera o direito a retrocessão. 

Desapropriação para fins urbanísticos 

A desapropriação para fins urbanísticos é prevista no artigo 182, §3º, inciso III da Constituição Federal e no 
artigo 8º da Lei nº 10.257 / 2001 (Estatuto da Cidade). 

Segundo Guilherme Barros (2015, pg. 464), os requisitos dessa desapropriação são: a localização do imóvel 
em área urbanas e sua caracterização como não edificado, subutilizado ou não utilizado. A legitimidade ativa 
para a realização da desapropriação é exclusiva do Município. 

O artigo 182, da Constituição Federal prevê duas hipóteses de desapropriação. A primeira é uma hipótese 
de desapropriação ordinária (por utilidade ou necessidade pública ou por interesse social) prevista no 
parágrafo 3º. Assim, mesmo que a propriedade esteja cumprindo sua função social, poderá o Poder Público 
desapropriá-la em caso de necessidade ou utilidade pública, ou ainda, em caso de interesse social. Neste 
caso, a indenização será prévia e em dinheiro. 

Hipótese diferente é aquela prevista no parágrafo 4º, inciso III, do artigo 182, da CF. Neste caso, a 
propriedade que não cumpre sua função social e que já passara sucessivamente pela edificação ou 
parcelamento compulsórios e pelo IPTU progressivo no tempo, poderá ser desapropriada. 

Trata-se, pois, de uma desapropriação extraordinária (uma verdadeira sanção ao particular) e cujo 
pagamento será feito em títulos da dívida pública, conforme previsão constitucional. 

Verificado que o imóvel se tratar de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, lei municipal 
específica para área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização 
compulsórios, fixando as condições para o cumprimento desta obrigação. 

Assim, o Poder Executivo Municipal notificará o proprietário para que parcele, edifique ou utilize o imóvel 
em evidência. Tal notificação deverá ser, inclusive, averbada no competente cartório de registro de imóveis. 

Terá, pois, o particular o prazo mínimo de um ano (a depender da previsão da lei municipal) para protocolar 
o projeto da destinação que pretende dar ao bem. Tal prazo será contado a partir da notificação. Por outro 
lado, aprovados os projetos, terá o particular o prazo de dois anos para iniciar as obras do empreendimento, 
contados da data da aprovação dos projetos. 

O Estatuto das Cidades estabeleceu que a transmissão do imóvel – a título gratuito ou oneroso, por ato inter 
vivos ou causa mortis – posterior à notificação transfere todas as obrigações previstas quanto ao 
parcelamento, edificação e utilização do imóvel e sem qualquer interrupção dos prazos. 
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Acaso descumpridas as obrigações impostas na notificação anteriormente explicada, o Município poderá 
aplicar a majoração das alíquotas do IPTU pelo prazo de cinco anos consecutivos. 

Continuando a descumprir, passados os cinco anos de cobrança de IPTU progressivo, o Município poderá ou 
manter a cobrança do IPTU em valores máximos até que o proprietário cumpra sua obrigação ou proceder 
à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública. 

O valor não deverá computar expectativas de ganhos futuros, lucros cessantes ou compensatórios, mas o 
valor real apurado naquele momento quanto ao imóvel. Além disso, o valor do imóvel deve refletir a base 
de cálculo do IPTU no momento da notificação feita pelo Município para que o proprietário aproveitasse 
o imóvel. 

A doutrina afirma que o rito processual a ser observado é o do Decreto-lei 3.365/41, em especial os artigos 
11 a 30, que na matéria teria caráter geral (CARVALHO FILHO, 2013, pg. 139), no que couber, devendo o 
intérprete proceder à adequação entre os procedimentos fins a que se destina cada espécie de 
desapropriação. 

De acordo com o parágrafo 4º, do artigo 8º, do Estatuto das Cidades, o Município tem o prazo máximo de 
cinco anos – contado a partir da incorporação do imóvel ao patrimônio público para proceder ao seu 
adequado aproveitamento. 

TEMA 05 – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

Introdução 

A responsabilidade civil do Estado baseia-se na teoria do Risco Administrativo consagrada no artigo 37, § 6º, 
da Constituição Federal de 1988. De acordo com tal dispositivo, tanto as pessoas jurídicas de direito público 
quanto as de direito privado prestadoras de serviço público responderão de forma objetiva pelos danos 
causados a terceiros por atos de seus agentes. 

Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas 
de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem 
a terceiros usuários e não usuários do serviço. 

Para ensejar a responsabilização do Estado, o particular precisa demonstrar em juízo apenas a conduta, o 
dano e o nexo causal existente entre ambas, sendo desnecessária a prova do dolo ou culpa do agente estatal. 
Por outro lado, em sua defesa, é possível que a Administração Pública demonstre a existência de hipóteses 
de excludentes ou de redução de sua responsabilização, como o caso fortuito, a força maior ou a culpa 
exclusiva de terceiros. 

A teoria do risco administrativo difere, portanto, da teoria do risco integral, onde o Estado figura como um 
segurador universal e, independente de caso fortuito ou força maior, o Ente Público responde integralmente 
pelo dano causado ao particular. 

A Administração Pública pode ser responsabilizada por indenizar o particular mesmo que tenha praticado 
um ato lícito, desde que este ato cause danos anormais e específicos, que excedam o limite do razoável / 
tolerável. 
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Atos Comissivos X Atos Omissivos 

A regra é a responsabilidade objetiva do Estado aplicável aos atos comissivos, não devendo ser tal 
modalidade invocada em relação a atos omissivos. Já a responsabilidade civil do Estado, no caso de atos 
omissivos, somente se configurará quando estiverem presentes elementos que caracterizem o 
descumprimento de dever legal atribuído ao poder público (culpa administrativa). 

Porém, em relação à omissão específica, o Estado tem o dever legal de evitar um dano ao cidadão e assume 
o risco de cuidar da saúde e integridade do particular que – em geral - está sob sua guarda ou custódia. É o 
caso, por exemplo, da responsabilidade nas relações que envolvem a morte ou suicídio de presidiários. 

Assim, em razão desta especial relação de supremacia entre o Estado e o indivíduo, é dever do Estado 
garantir a incolumidade física dos indivíduos custodiados, devendo o Estado responder objetivamente pela 
morte de detento, ocorrida no interior do estabelecimento prisional ou de hospital psiquiátrico. Neste 
sentido, pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A ideia é a mesma quanto a crianças que 
estão sob o dever de guarda do Estado em escolas públicas. 

Possibilidade da Vítima entrar com ação diretamente contra o 
Agente Estatal 

Segundo pacificou o Supremo Tribunal Federal não é possível o ajuizamento de ação pela vítima diretamente 
contra o agente causador do dano, pois a responsabilidade civil do servidor público frente ao Estado é 
subjetiva. 

O ofendido somente poderá propor a demanda em face do Estado. Se este for condenado, aí sim poderá 
acionar, via ação regressiva, o servidor que causou o dano, acaso logre demonstrar que este agiu com dolo 
ou culpa. Adotou-se a teoria da dupla garantia. 

Prescrição e Fazenda Pública 

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sujeito à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a Corte 
Superior o entendimento segundo o qual o Decreto 20.910/32 encerra normal especial que deverá 
prevalecer sobre a norma de caráter geral (Código Civil) e; o artigo 10 do Decreto 20.910/32 apenas refere-
se aos prazos anteriores à sua edição, não contemplando os prazos posteriores. Assim, o prazo prescricional 
a ser aplicado mesmo nas demandas indenizatórias propostas em face da Administração Pública deve ser 
quinquenal. 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
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TEMA 01 - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

CONTROLE DIFUSO OU INCIDENTAL 

Cláusula de Reserva de Plenário 

O controle difuso será, em regra, realizado pelo juiz monocrático, em primeira instância. Todavia, 
por meio do recurso de apelação, é possível que a parte sucumbente (parte vencida) recorra a um 
Tribunal. Observa-se, então, que no âmbito do controle difuso qualquer juiz ou tribunal do País 
será competente para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, afastando sua 
aplicação ao caso concreto.  

Quando o controle difuso ocorre em primeira instância, a constitucionalidade da norma será 
decidida pelo juiz monocrático; ou seja, depende apenas da vontade dele. No entanto, quando o 
controle difuso é feito pelos Tribunais, é necessário que seja obedecida a “cláusula de reserva de 
plenário”, nos termos do art. 97, CF/88: 

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do 
respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei 
ou ato normativo do Poder Público. 

 A cláusula de reserva de plenário visa garantir que uma lei seja declarada inconstitucional somente 
quando houver vício manifesto, reconhecido por um grande número de julgadores experientes.4 
Nesse sentido, para que a declaração de inconstitucionalidade por tribunal seja válida, é 
necessário voto favorável da maioria absoluta dos membros do tribunal ou da maioria absoluta 
dos membros do órgão especial.  

A existência de órgão especial nos tribunais está prevista no art. 93, CF/88, Trata-se de órgão 
composto por 11 a 25 juízes, que exerce as atribuições administrativas e jurisdicionais que lhes 
forem delegadas pelo Tribunal Pleno.  

XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído 
órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o 
exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do 
tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por 
eleição pelo tribunal pleno. 

 

4 RE 190.725-8/ PR. Rel. Min. Celso de Mello.  
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A observância da cláusula de reserva de plenário é, assim, condição de eficácia jurídica da 
declaração de inconstitucionalidade. Apenas o Plenário do Tribunal ou o órgão especial poderão, 
por maioria absoluta, declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Cabe destacar que 
a cláusula de reserva de plenário deverá ser observada tanto no controle difuso quanto no controle 
concentrado (controle em abstrato).  

Em razão da cláusula de reserva de plenário, pode-se dizer que os órgãos fracionários (turmas, 
câmaras e seções) dos tribunais não podem declarar a inconstitucionalidade das leis.  

Na falta de órgão especial, a inconstitucionalidade só poderá ser declarada pelo Plenário do 
tribunal. Há que se destacar, todavia, que os órgãos fracionários podem reconhecer a 
constitucionalidade de uma norma; o que eles não podem é declarar a inconstitucionalidade.  

“Diego, não entendi muito bem...”. Suponha que uma determinada ação judicial seja levada a um 
Tribunal e seja distribuída a um de seus órgãos fracionários (Turmas, Câmaras, etc).  

Nessa ação, discute-se, incidentalmente, a constitucionalidade de uma norma. O órgão fracionário 
irá discuti-la internamente: caso considere que a norma é constitucional, ele mesmo irá prolatar a 
decisão (em respeito à presunção de constitucionalidade das leis).  

Por outro lado, caso entenda que a lei é inconstitucional, deverá remeter o processo ao plenário 
ou ao órgão especial.  Isso é o que se depreende a partir dos art. 948 e 949, do Novo Código de 
Código de Processo Civil - NCPC.  

Art. 948.  Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato 
normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, 
submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo. 
Art. 949.  Se a arguição for: 
I - rejeitada, prosseguirá o julgamento; 
II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, 
onde houver. 
Parágrafo único.  Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou 
ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver 
pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. 

Perceba que, uma vez arguida a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, a questão será 
submetida à apreciação de um órgão fracionário. Se este rejeitar a inconstitucionalidade (ou seja, 
declarar a constitucionalidade), o julgamento irá prosseguir; por outro lado, se a 
inconstitucionalidade for acolhida, a questão será submetida ao plenário ou ao órgão especial (em 
razão da “cláusula de reserva de plenário”, são esses os únicos que podem decidir pela 
inconstitucionalidade de uma norma).  
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Há, ainda, a possibilidade de mitigação da “cláusula de reserva de plenário” (art. 949, parágrafo 
único). A aplicação dessa cláusula somente é necessária quando o Tribunal se depara, pela 
primeira vez, com determinada controvérsia constitucional.  

Nesse sentido, se o órgão especial, o Plenário do Tribunal ou o Plenário do STF já tiverem se 
pronunciado sobre a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, não haverá necessidade 
de se observar a reserva de plenário. Em outras palavras, meus amigos, o órgão fracionário 
poderá, ele próprio, declarar a inconstitucionalidade da norma, desde que assim já tenham 
decidido o órgão especial, o Plenário do Tribunal ou o Plenário do STF. Muito cuidado com isso!  

Pergunta relevante: e se houver divergência de entendimento entre o Plenário do Tribunal ou 
órgão especial e o Plenário do STF?  

Nesse caso (divergência de entendimento entre o Tribunal e o Plenário do STF), deverá prevalecer 
o entendimento do Plenário do STF. Portanto, os órgãos fracionários dos Tribunais deverão aplicar 
o entendimento do Plenário do STF, decidindo pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade 
da norma.  

Outra dúvida. Será que a cláusula de reserva de plenário também deve ser aplicada para analisar 
a recepção ou revogação, pela nova Constituição, do direito pré-constitucional?  

Hum....a resposta é negativa. A reserva de plenário apenas se aplica à declaração de 
inconstitucionalidade de leis e atos normativos do Poder Público. Ela não se aplica à resolução de 
problemas de direito intertemporal, como é o caso da análise de recepção ou revogação do 
direito pré-constitucional. Assim, o juízo de recepção de normas anteriores à Constituição Federal 
não precisa observar a cláusula de reserva de plenário.  

 

 

A cláusula de reserva de plenário também não se aplica 
quando é utilizada a técnica de “interpretação conforme 
a Constituição”. A interpretação conforme à Constituição 
é técnica de interpretação de normas infraconstitucionais 
polissêmicas (que possuem mais de um sentido possível). 
Essa técnica visa preservar a validade das normas. Ao 
invés do Tribunal declarar a inconstitucionalidade de uma 
norma, irá dar-lhe o sentido que a compatibilize com a 
Constituição.  

Ainda sobre a cláusula de reserva de plenário, há que se mencionar a Súmula Vinculante nº 10 do 
Supremo Tribunal Federal:  
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Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de 
tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 

 

Veja só que interessante! Pode ser que o órgão fracionário de um tribunal, ao invés de declarar 
expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, simplesmente afaste a sua 
incidência, no todo ou em parte, do caso em concreto. Segundo a súmula, mesmo nesse caso será 
necessária a observância da cláusula de reserva de plenário. Do contrário, poderia ficar 
configurada verdadeira burla a essa regra constitucional: o órgão fracionário deixaria de aplicar a 
lei, mas não diria que o estava fazendo porque a considerava inconstitucional.  

Meus amigos, atenção mais que redobrada ao que comentamos agora a pouco. Inclusive foi 
questão de prova no XXI Exame de Ordem! 

E, por fim para fecharmos uma novidade! O STF recentemente5 entendeu que que “decisão de 
órgão fracionário que afasta a incidência de ato de efeitos concretos, sem conteúdo normativo, 
não viola a cláusula de reserva de plenário”. 

Controle Abstrato ou Concentrado 

O controle abstrato de constitucionalidade é aquele que busca examinar a constitucionalidade de 
uma lei em tese. Não há um caso concreto em análise; é a lei, em abstrato, que tem sua 
constitucionalidade aferida pelo Poder Judiciário. No controle abstrato, a constitucionalidade da 
lei ou ato normativo é arguida na via principal, por meio de ação direta.  

No Brasil, o controle abstrato é realizado pelo Supremo Tribunal Federal (tendo como parâmetro 
a Constituição Federal) ou pelos Tribunais de Justiça (tendo como parâmetro as respectivas 
Constituições Estaduais). Em razão disso, diz-se que o controle abstrato é efetuado de modo 
concentrado.  

O controle abstrato de constitucionalidade face à Constituição Federal é efetuado por meio das 
seguintes ações, propostas perante o STF: 

 

5 Rcl 18165 AgR/RR, Rel. Min. Teori Zavascki, 18.10.2016. 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI 

No Brasil, a Ação Direta de Inconstitucionalidade tem suas origens na Constituição de 1946, após 
a EC nº 16/1965. Até então, o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade baseava-se 
apenas no controle difuso. Com a EC nº 16/1965, passam a conviver o controle difuso-incidental 
e o controle concentrado-abstrato.  

Competência 

Compete exclusivamente ao STF processar e julgar, originariamente, a ação direta de 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual em face da Constituição Federal. 

Parâmetro de Controle 

Todas as normas constantes do texto constitucional servem como parâmetro de controle. Não 
interessa qual é o conteúdo da norma; basta que ela seja formalmente constitucional para que 
sirva como parâmetro de controle. Também não importa se a norma está explícita ou implícita na 
Constituição Federal; mesmo as normas implícitas (como o princípio da razoabilidade) servirão 
como parâmetro para a verificação de constitucionalidade.  

Destaque-se, ainda, que por força do art. 5º, § 3º, da Constituição, tratado sobre direitos humanos 
incorporado ao ordenamento jurídico pelo procedimento legislativo de emenda constitucional 
será, também parâmetro de controle de constitucionalidade. Isso porque esse tratado terá 
equivalência de emenda e integrará o chamado “bloco de constitucionalidade”.  

Objeto de Controle 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) tem como objeto a aferição da validade de lei ou 
ato normativo federal ou estadual editados posteriormente à promulgação da Constituição 
Federal (art. 102, I, alínea “a”).   

Outro ponto muito importante, pessoal. Só podem ser impugnados via ADI atos que possuam 
normatividade, isto é, sejam dotados de generalidade e abstração.  

Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC

Ação Direta de Inconstitucionalidade por 
Omissão

Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental

Controle Abstrato
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Assim, os atos de efeitos concretos, em regra, não podem ser objeto de controle abstrato de 
constitucionalidade. Um exemplo de ato de efeitos concretos seria uma Portaria que nomeia um 
servidor para cargo em comissão.  

Agora, aqui temos uma ressalva. Segundo a Corte Suprema, atos de efeitos concretos aprovados 
sob a forma de lei em sentido estrito, elaborada pelo Poder Legislativo e aprovada pelo Chefe do 
Executivo, podem ser objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI).  

Com esse entendimento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentária Anual (LOA) 
e as medidas provisórias que abrem créditos extraordinários podem ser objeto de controle de 
constitucionalidade por meio de ADI. Feitas essas considerações, vamos, agora, definir 
exatamente quais atos normativos, segundo a doutrina majoritária, podem ter sua 
constitucionalidade aferida por meio de ADI: 

 

Legitimidade ativa 

A pergunta que fazemos, agora, é a seguinte: quem pode propor Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) perante o STF? A resposta está no art. 103, CF:  

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade: 
I - o Presidente da República; 
II - a Mesa do Senado Federal; 
III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 
IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 

Espécies normativas do art. 59,
CF/88 (Emendas, LC´s, LO´s, leis
delegadas, MP´s, decretos
legislativos e resoluções do Poder
Legislativo.

Decretos autônomos.

Tratados internacionais

Regimentos Internos dos Tribunais
e das Casas Legislativas

Constituições e leis estaduais

Demais atos normativos de caráter
autônomo

Normas constitucionais 
originárias

Leis e atos normativos 
revogados ou cuja eficácia tenha 
se exaurido

Direito pré-constitucional

Súmulas e súmulas vinculantes

Atos normativos secundários
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V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 
VI - o Procurador-Geral da República; 
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 

Atenção! Segundo o STF, a aferição da legitimidade do partido político para propor a ADI deve 
ser feita no momento da propositura da ação. Nesse sentido, caso haja perda superveniente de 
representação do partido no Congresso Nacional, isso não irá prejudicar a ADI.  

Outrossim, entende o STF que é suficiente, para a instauração do controle abstrato, a decisão do 
presidente do partido, não havendo necessidade de manifestação do diretório partidário.  

Ainda sobre o tema, o STF entende que os sindicatos e as federações, mesmo tendo abrangência 
nacional, não têm legitimidade ativa para instaurar o controle abstrato, uma vez que a legitimidade 
alcança somente as confederações sindicais.6 

Dentre todos os legitimados do art. 103, CF/88, apenas dois necessitam de advogado para a 
propositura da ação: i) partido político com representação no Congresso Nacional e ii) 
confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Apesar disso, no curso do 
processo, eles poderão praticar todos os atos, sem necessidade de advogado.  

Os outros legitimados (incisos I a VII) podem propor ADI independentemente de advogado. Eles 
possuem capacidade postulatória especial, podendo subscrever a peça inicial da ADI sem 
qualquer assistência advocatícia. 

O STF diferencia os legitimados a propor ADI em dois grupos: 

✓ Legitimados Universais: São aqueles que podem propor ADI sobre qualquer matéria.  

✓ Legitimados Especiais: São aqueles que só podem propor ADI quando haja comprovado 
interesse de agir, ou seja, pertinência entre a matéria do ato impugnado e as funções 
exercidas pelo legitimado.  

Vejamos a seguir um quadro-resumo com os legitimados do art. 103, CF:  

 

6 Confederações sindicais são reuniões de, no mínimo, 3 Federações. Federações são reuniões de, no mínimo, 5 sindicatos.  
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Processo decisório da ADI 

A Lei nº 9.868/99 é que rege a ADI. De início, é preciso saber que o Supremo Tribunal Federal 
(STF) não poderá, de ofício, dar início ao exercício da jurisdição constitucional; em outras palavras, 
a jurisdição constitucional somente será exercida pelo STF através de provocação por um dos 
legitimados a propor ADI (art. 103, CF). Aplica-se, portanto, o princípio da inércia da jurisdição. 
Tudo começa com a petição inicial, que deverá indicar:  

a) o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do 
pedido em relação a cada uma das impugnações e;  

b) o pedido, com suas especificações. 

O STF está vinculado ao pedido feito pelo interessado, ou seja, somente irá examinar a 
constitucionalidade dos dispositivos indicados na petição inicial. Cabe destacar que, em algumas 
oportunidades, o STF tem aplicado a técnica da “declaração de inconstitucionalidade por 
arrastamento”, que é uma exceção ao princípio do pedido.  

Embora esteja vinculado ao pedido, o STF não se vincula à causa de pedir. A Corte não está 
vinculada à fundamentação jurídica apresentada pelo proponente da ADI; o STF poderá decidir 
pela inconstitucionalidade de uma lei por um motivo totalmente diferente daquele indicado na 
petição inicial. Diz-se, por isso, que a ADI tem causa de pedir aberta. 

Proposta a ADI, o autor da ação não poderá dela desistir; trata-se de uma ação indisponível.  Isso 
porque o controle abstrato é processo objetivo, que tem como fim a defesa do ordenamento 
jurídico. Uma vez proposta a ação, dado o interesse público, o legitimado não pode impedir seu 
curso. Isso também vale para a medida cautelar em sede de ADI. 
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Apresentada a petição inicial, ela será distribuída a um Ministro do STF (Ministro Relator). Caso 
seja inepta, não fundamentada ou manifestamente improcedente, ela será liminarmente 
indeferida pelo relator. Nesse caso, a ADI não será nem mesmo conhecida pelo STF.  

Se a ADI for admitida, o relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais 
emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Se a lei cuja constitucionalidade é arguida for uma 
lei federal, serão solicitadas informações ao Congresso Nacional. Se for uma lei estadual, o relator 
solicitará informações à Assembleia Legislativa do Estado do qual ela provém. Essas informações 
serão prestadas no prazo de 30 (trinta dias) contados do recebimento do pedido. 

Intervenção de terceiros e “Amicus Curiae” 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) é um processo objetivo, no qual inexistem partes e 
direitos subjetivos envolvidos. Em razão disso, não se admite intervenção de terceiros no processo 
de ADI. 

No entanto, a Lei nº 9.868/99 em seu art. 7º § 2º admite a manifestação de outros órgãos e 
entidades na condição de “amicus curiae” (“amigo da corte”).  

Assim, tanto a decisão do Relator que admite como a que inadmite o ingresso do amicus curiae é 
irrecorrível7.  

Participação do AGU e do PGR 

O Advogado-Geral da União, no processo de ADI, atua, em regra, em defesa da 
constitucionalidade da norma impugnada, com base na competência que lhe é atribuída pelo art. 
103, § 3º, da CF/88. Cabe destacar, porém, que o STF entende que o AGU não está obrigado a 
defender tese jurídica se a Corte já tiver fixado o seu entendimento pela inconstitucionalidade da 
norma.  

O Procurador-Geral da República, por sua vez, atua como “fiscal da Constituição” (“custos 
constitutionis”), devendo opinar com independência para cumprir seu papel de defesa do 
ordenamento jurídico. Sua manifestação é imprescindível para o processo, sendo obrigatória sua 
participação opinando sobre a procedência ou improcedência da ação. Esse parecer, salienta-se, 
não vincula o STF. A autonomia do Procurador-Geral da República subsiste mesmo quando ele 
atuou previamente como autor da ação, podendo ele opinar, inclusive, pela improcedência da 
mesma. Dessa forma, é plenamente possível que, após propor uma ADI perante o STF, o PGR 
opine por sua improcedência.  

 

7 STF. Plenário. RE 602584 AgR/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado em 17/10/2018 (repercussão geral) (Info 920).  
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Medida Cautelar 

Uma vez presentes os requisitos “fumus boni juris” (razoabilidade, relevância e plausibilidade do 
pedido) e “periculum in mora” (perigo de haver danos causados pela demora da tramitação e do 
julgamento do processo), o STF poderá conceder uma medida cautelar em ADI. 

Para a sua concessão é necessário que sejam ouvidos, previamente, os órgãos ou autoridades dos 
quais emanou a lei ou ato normativo impugnado. Todavia, em caso de excepcional urgência, o 
STF poderá deferir a cautelar independentemente da audiência desses órgãos/autoridades.  

A medida cautelar é concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do STF (seis votos), 
devendo estar presentes na sessão, pelo menos, oito Ministros (quórum de presença). No período 
de recesso, a medida cautelar poderá ser concedida pelo Presidente do Tribunal8, sujeita a 
referendo posterior do Tribunal Pleno.  

Um detalhe interessante é que tendo em vista a relevância da matéria e seu significado especial 
para a ordem social e a segurança jurídica, o relator poderá propor ao Plenário que converta o 
julgamento da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito. 

Mas quais são os efeitos da concessão de uma medida cautelar em ADI? Vejamos: 

 Efeitos prospectivos (“ex nunc”): Em regra, os efeitos da concessão de medida 
cautelar não afetam o passado, ou seja, não irão desconstituir situações pretéritas. 
Todavia, excepcionalmente, o STF poderá conceder-lhe efeitos retroativos (“ex tunc”). 
Ressalte-se que, caso o STF pretenda atribuir efeitos retroativos à concessão de medida 
cautelar, ele deverá fazê-lo expressamente; caso a sentença seja silente, os efeitos serão 
“ex nunc”.  

 Eficácia geral (“erga omnes”): A concessão de medida cautelar é dotada de eficácia 
contra todos e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.  

 Efeito repristinatório: Quando o STF concede uma medida cautelar em ADI, a norma 
impugnada ficará suspensa até que o julgamento de mérito. Com a suspensão da norma 
impugnada, a legislação anterior, acaso existente, torna-se aplicável. É esse o efeito 
repristinatório. As normas revogadas pela lei ou ato normativo suspenso tornam-se 
novamente aplicáveis.  

 

8 Essa competência do Presidente do STF está previsto no art. 13, VIII, do Regimento Interno do STF.  
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Agora, aqui temos um detalhe pessoal. O STF poderá afastar o efeito repristinatório. É que, 
segundo o art. 11, 2º, da Lei nº 9.868/99, “a concessão da medida cautelar torna aplicável a 
legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário”. Dessa 
forma, caso o efeito repristinatório seja indesejado, é possível que o STF o afaste, manifestando-
se expressamente nesse sentido. Mas, o STF só poderá afastar o efeito repristinatório quando 
houver pedido expresso do autor da ADI.  

O início da produção de efeitos pela medida cautelar se dá com a publicação, no Diário de Justiça 
da União, da ata de julgamento do pedido, ressalvadas as situações excepcionais expressamente 
reconhecidas pelo STF. Por ter efeito vinculante, a concessão de medida cautelar irá, 
automaticamente, suspender o julgamento de todos os processos que envolvam a aplicação da 
lei ou ato normativo objeto da ação.  

Quando o STF analisa uma medida cautelar em sede de ADI, ele não está se pronunciando em 
definitivo sobre o tema. Essa será uma decisão provisória; a decisão de mérito somente ocorrerá 
depois. Assim, o indeferimento da medida cautelar não significa que foi reconhecida a 
constitucionalidade da lei ou ato normativo impugnado. Além disso, o indeferimento não produz 
efeito vinculante. Os outros Tribunais do Poder Judiciário terão ampla liberdade para decidir pela 
inconstitucionalidade da norma que foi impugnada.  

Imprescritibilidade 

Por ser um processo objetivo e que tem como objeto a defesa da ordem jurídica, não há prazo 
prescricional ou decadencial para a propositura da ADI.  

Deliberação 

A decisão de mérito em ADI está sujeita a dois quóruns: 

 

Quórum de presença: 

É necessário que estejam
presentes na sessão pelo menos
8 (oito) Ministros do STF. Sem
esse “quórum” especial, não
pode haver decisão deliberativa.

Quórum de votação: 

Em razão da cláusula de “reserva
de plenário”, a proclamação da
constitucionalidade ou da
inconstitucionalidade da norma
ou do dispositivo impugnado
dependerá da manifestação de
pelo menos 6 (seis) Ministros
(maioria absoluta).
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Caso não se alcance o número de 6 (seis votos), estando ausentes Ministros em número suficiente 
para influir no julgamento, esse será suspenso para aguardar o comparecimento dos Ministros 
ausentes, até que se atinja o número necessário para a decisão num ou noutro sentido.  

O Presidente do STF não está obrigado a votar, devendo fazê-lo apenas quando assim quiser ou 
quando for necessário desempate, por terem 5 (cinco) Ministros votados no sentido da 
constitucionalidade da norma analisada e 5 (cinco) votado no sentido da inconstitucionalidade. 

 

Natureza dúplice ou ambivalente 

A ADI possui natureza dúplice (ou ambivalente), o que significa que a decisão de mérito proferida 
produz eficácia quando o pedido é concedido ou quando é negado. Se o STF considerar que a lei 
ou ato normativo é inconstitucional, a ADI será julgada procedente; por outro lado, caso entenda 
ser compatível com a Constituição, a ADI será julgada improcedente.  

Efeitos da decisão 

As decisões de mérito em ADI (decisões definitivas) têm os seguintes efeitos: 

 Efeitos retroativos (“ex tunc”): A declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo terá, em regra, efeitos retroativos (“ex tunc”). Aplica-se, aqui, a teoria da 
nulidade, segundo a qual considera-se que a lei já “nasceu morta”. Os efeitos são todos 
considerados inválidos.  

Por essa ótica, a sentença que reconhece a inconstitucionalidade da norma, em sede de ADI, é 
meramente declaratória de uma situação que já existia: a nulidade da norma. Os atos praticados 
com base na lei ou ato normativo declarado inconstitucional podem, então, ser invalidados.  

 Existe, no entanto, a possibilidade de que STF, por decisão de 
2/3 (dois terços) dos seus membros, proceda à modulação dos 
efeitos temporais da sentença. Assim, excepcionalmente, a 
decisão em sede de ADI poderá ter efeitos “ex nunc” ou mesmo 
poderá ter eficácia a partir de um outro momento fixado pela 
Corte.  

DECISÃO EM SEDE DE ADI 
E ADC

PRESENÇA PELO MENOS 8 MINISTROS

VOTO PELO MENOS 6 MINISTROS
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 Eficácia “erga omnes”: A decisão em sede de ADI terá eficácia contra todos, ou seja, 
alcança indistintamente em todos. Isso se deve ao fato de que a ADI é um processo de 
caráter objetivo, no qual inexistem partes; a ADI tem como finalidade tutelar a ordem 
constitucional (e não interesses subjetivos). Cabe destacar que o STF poderá, por 
decisão de 2/3 (dois terços) dos seus membros, restringir os efeitos da decisão em uma 
ADI, determinando que ela não alcançará a todos indistintamente, mas apenas a 
algumas pessoas.  

 Efeito vinculante: A decisão definitiva de mérito proferida pelo STF em ADI terá 
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração 
Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.  

Observe que nos referimos “aos demais órgãos do Poder Judiciário”, o que, portanto, 
exclui o STF, que não estará vinculado às decisões que ele próprio tomar em ADI. É 
perfeitamente possível, dessa maneira, que o STF mude a orientação firmada em 
julgados pretéritos. O efeito vinculante também não alcança o Poder Legislativo, que 
poderá editar nova lei de conteúdo idêntico ao da norma declarada inconstitucional 
pelo STF.  

 Efeito repristinatório: Quando uma lei ou ato normativo é declarado inconstitucional 
em sede de ADI, a legislação anterior (acaso existente) voltará a ser aplicável. Ressalte-
se que o STF poderá declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada (objeto da 
ação) e também das normas por ela revogadas, evitando o efeito repristinatório 
(indesejado) da decisão de mérito. Entretanto, para que isso ocorra, é necessário que 
o autor impugne tanto a norma revogadora quanto os atos por ela revogados. 

A decisão de mérito em ADI é definitiva/irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos 
declaratórios. Só para facilitar o entendimento: os embargos declaratórios são o recurso cabível 
para esclarecer uma decisão judicial em que há contradição, omissão ou obscuridade.  

Também não cabe ação rescisória contra decisão proferida em sede de ADI. Explico: a ação 
rescisória é aplicável no Direito para impugnar ações judiciais transitadas em julgado. Por último, 
caso haja desrespeito à decisão tomada em ADI, o prejudicado poderá propor reclamação 
perante o STF, que determinará a anulação do ato administrativo ou a cassação da decisão judicial 
reclamada.  
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Modulação temporal dos efeitos da decisão 

Como já estudamos, a decisão de mérito em ADI terá, em regra, efeitos “ex tunc”, retirando a 
norma inválida do ordenamento jurídico. A norma declarada inconstitucional em ADI será 
considerada inválida desde sua origem, com consequente restauração da vigência daquelas por 
ela revogadas (efeito repristinatório). 

Entretanto, poderá o Supremo, por decisão de 2/3 (dois terços) dos seus membros, em situações 
especiais, tendo em vista razões de segurança jurídica ou relevante interesse nacional, restringir 
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, dar efeitos prospectivos (“ex nunc”) à mesma, 
ou fixar outro momento para que sua eficácia tenha início.  

Caso especial - ADI Interventiva 

A ADI interventiva é um instrumento destinado a proteger os princípios constitucionais sensíveis. 
Esses princípios estão arrolados no art. 34, VII, da Carta Magna, contemplando: i) forma 
republicana, sistema representativo e regime democrático; ii) direitos da pessoa humana; iii) 
autonomia municipal; iv) prestação de contas da Administração Pública direta e indireta e; v) 
aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

A ADI interventiva é uma das formas pelas quais se viabiliza a intervenção federal (nos Estados, 
DF ou municípios localizados em Territórios) e a intervenção estadual (nos Municípios). Afasta-se 
temporariamente, por meio da intervenção, a autonomia do ente federativo que a ela é 
submetido. Destaque-se o seguinte: a decretação da intervenção é sempre competência do Chefe 
do Poder Executivo (Presidente ou Governador), mesmo no caso de ADI interventiva. 

A ADI interventiva federal é proposta pelo Procurador-Geral da República perante o STF diante 
de violação a um princípio constitucional sensível. Tem como objetos: i) lei ou ato normativo; ii) 
omissão ou incapacidade das autoridades locais para preservar os princípios constitucionais 
sensíveis; ou iii) ato governamental estadual que desrespeite os princípios sensíveis. 9  

Caso a ADI interventiva seja julgada procedente pelo STF, será requisitada a intervenção federal 
ao Presidente da República. O Presidente deverá, então, promover a intervenção federal; não 
poderá ele descumprir a ordem do STF.  

A decretação de intervenção federal é realizada mediante decreto, que irá se limitar a suspender 
a execução do ato impugnado: é o que a doutrina chama de intervenção branda.  Caso essa 

 

9 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado, 15a edição. Editora Saraiva, São Paulo, 2011. pp. 346-347. 
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medida não seja suficiente para restaurar a normalidade, o Presidente nomeará interventor e 
afastará as autoridades responsáveis dos seus cargos. É a intervenção efetiva.  

Por sua vez, a ADI interventiva estadual é proposta pelo Procurador-Geral de Justiça perante o 
Tribunal de Justiça (TJ). Uma vez provida a representação, o Governador decretará a intervenção 
estadual no Município. Destaque-se, ainda, que a decisão do TJ que negar provimento à 
representação do Procurador-Geral de Justiça não poderá ser objeto de recurso extraordinário 
ao STF. Isso porque essa decisão não é jurídica, possuindo, ao contrário, natureza político-
administrativa. 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO - ADO 

São várias as normas da Constituição Federal que possuem eficácia limitada, ou seja, que não são 
autoaplicáveis. Elas dependem de regulamentação para que produzam todos os seus efeitos, sob 
pena de não se concretizarem. A efetividade dessas normas depende diretamente da atuação 
regulamentadora do Poder Público. Mas, e se o Poder Público se mantiver inerte?  

Em regra, tudo o que estudamos quando vimos à ADI é aplicável à ADO. Nos tópicos seguintes, 
ressaltaremos aqueles pontos em que as ações se distinguem. 

Legitimados ativos 

O entendimento doutrinário e jurisprudencial sempre foi o de que podem propor ADO 
exatamente os mesmos legitimados a propor ADI (art. 103, I a IX, CF/88). Com a edição da Lei nº 
12.063/2009, que trata da ADO, essa regra passou a estar positivada.  

Por uma questão de lógica, não faz sentido que a própria autoridade responsável pela omissão 
ingresse com uma ADO. Seria amplamente contraditório admitir que isso ocorresse.  

Legitimados passivos 

Os legitimados passivos da ADO são os órgãos ou autoridades omissas, que deixaram de tomar 
as medidas necessárias à implementação dos dispositivos constitucionais não-autoaplicáveis.  

Objeto da ADO 

A ADO tem por objeto a omissão inconstitucional, caracterizada pela inobservância da Carta 
Magna devido à inércia do poder constituído competente para promover sua implementação. A 
omissão deverá relacionar-se a normas constitucionais de eficácia limitada de caráter mandatório, 
cuja aplicabilidade requer uma ação do Poder Público. 
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Está relacionada à omissão “em tese”, sem qualquer relação a um caso concreto. O instrumento 
adequado para solucionar casos concretos, nos quais se visa assegurar direitos subjetivos, é o 
mandado de injunção.  

Por meio de ADO, podem ser impugnadas omissões de órgãos federais e estaduais em face da 
CF/88. Também podem ser impugnadas omissões de órgãos do DF quanto às suas competências 
estaduais. Por outro lado, não podem ser impugnadas, via ADO, omissões de órgãos municipais 
ou omissões de órgãos do DF relativas às competências municipais.  

A ADO pode ser utilizada para combater omissões legislativas e administrativas. Caberá à 
fiscalização da omissão inconstitucional derivada da falta de edição de atos normativos primários 
(por exemplo, leis complementares, leis ordinárias e medidas provisórias) ou secundários (por 
exemplo, decretos e instruções normativas).  

O STF passou a considerar que a inércia na deliberação das Casas Legislativas pode ser objeto de 
ADO. Nesse sentido, a Corte, em 09 de maio de 2007, julgou, por unanimidade, procedente a 
ADI 3.682/MT, ajuizada em razão da mora na elaboração da lei complementar prevista no art. 18, 
§ 4º, da Constituição Federal.  

Por fim, a omissão impugnada por meio de ADO pode ser total ou parcial.  

Atuação da AGU e PGR 

Na ADO, o Procurador-Geral da República (PGR) deverá sempre se manifestar, porém, a 
participação do Advogado-Geral da União (AGU), porém, não é obrigatória em ADO, uma vez 
que não há ato normativo a ser defendido. Todavia o Ministro Relator poderá solicitar a 
manifestação do Advogado-Geral da União (AGU), que deverá ser encaminhada no prazo de 15 
(quinze) dias.  

Medida Cautelar na ADO 

A Lei 9.868/1999 determina que, em caso de especial urgência e relevância da matéria, o Tribunal, 
por decisão da maioria absoluta de seus membros, desde que presentes à sessão de julgamento 
pelo menos 8 (oito ministros), poderá conceder medida cautelar, após a audiência dos órgãos ou 
autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverão pronunciar-se no prazo de 
cinco dias. A medida cautelar poderá consistir em: 

✓ Suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de 
omissão parcial. 

✓ Suspensão de processos judiciais ou processos administrativos. 
✓ Outra providência fixada pelo Tribunal. 
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Efeitos da decisão 

O STF, ao declarar a inconstitucionalidade da omissão legislativa ou administrativa, não poderá, 
em respeito ao princípio da separação de poderes, editar a norma regulamentadora. É por isso 
que a doutrina considera que ainda são tímidos os efeitos da decisão que reconhece a 
procedência da ADO. 

Temos 2 (duas) situações diferentes:  

 Em caso de omissão de um do Poderes do Estado: o STF dará ciência ao Poder 
competente para a adoção das providências necessárias.  

 Em caso de omissão imputável a órgão administrativo: o STF notificará o órgão para 
que adote as providências necessárias em 30 (trinta) dias a partir da ciência da decisão 
ou em outro prazo razoável a ser estipulado pelo Tribunal, tendo em vista as 
circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. 

Na ADI nº 3.682, o STF estipulou o prazo de 18 (dezoito) meses para que o Congresso Nacional 
conferisse disciplina legislativa ao tema, contemplando as situações verificadas em virtude da 
omissão legislativa. Salienta-se, porém, que a própria Corte fez a ressalva de que não se tratava 
“de impor um prazo para a atuação legislativa do Congresso Nacional, mas apenas da fixação de 
um parâmetro temporal razoável”.  

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE - ADC 

Na ADC, o autor busca que o STF se pronuncie sobre lei ou ato normativo que venha gerando 
dissenso entre juízes e demais tribunais. Não há que se cogitar de ADC caso não exista um estado 
de incerteza acerca da legitimidade da lei. Sabe-se que as leis gozam de presunção de 
constitucionalidade, a qual, todavia, pode ser afastada pelo Poder Judiciário.  

Legitimados Ativos 

Como comentamos a pouco, a EC nº 45/2004 ampliou o rol de legitimados a propor ADC perante 
o STF, de modo que segundo o art. 103, CF/88, temos os mesmos legitimados para propor a ADI 
e a ADC.  

Objeto 

A ADC tem como objeto apenas as leis e atos normativos federais apenas.  

Para que a ADC possa ser ajuizada, é necessário que haja controvérsia judicial que esteja pondo 
em risco a presunção de constitucionalidade da norma impugnada.  
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A existência de controvérsia judicial relevante é, assim, requisito essencial para que a ADC seja 
conhecida pelo STF. Isso deverá ser demonstrado logo na petição inicial, devendo ser indicada a 
existência de ações em andamento em juízos ou tribunais em que a constitucionalidade da lei 
esteja sendo impugnada. É importante salientar que, embora as decisões judiciais possam ser 
provocadas pelo debate doutrinário, a mera controvérsia doutrinária não é suficiente para gerar 
estado de incerteza apto a legitimar a propositura da ADC. A controvérsia deve ser “judicial”. 

Outro ponto importante é que, em um mesmo processo de controle concentrado submetido ao 
STF, é possível que haja cumulação de pedidos típicos de ADI e ADC.10 Por exemplo, pode ser 
ajuizada ADI no STF com um pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. XX e, ao 
mesmo tempo, pleiteando a declaração de constitucionalidade dos arts. ZZ e YY.  

Não atuação da AGU 

Não há participação do Advogado-Geral da União (AGU) no processo de ADC. O Procurador-
Geral da República (PGR), por sua vez, irá obrigatoriamente se manifestar no âmbito de ADC.  

Medida Cautelar em ADC 

Da mesma forma que na ADI, o STF poderá, em sede de ADC, deferir pedido de medida cautelar, 
por decisão da maioria absoluta dos seus membros. Esta consistirá na determinação de que os 
juízes e tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do 
ato normativo objeto da ação até que esta seja julgada em definitivo.  

Destaca-se que, da mesma forma que a cautelar em ADI, tem eficácia “erga omnes” e efeitos 
vinculante e “ex nunc”. Entretanto, diferentemente do que ocorre na ADI, a lei determina que 
uma vez concedida a cautelar, o STF fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União a 
parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo o Tribunal proceder ao julgamento 
da ação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de perda de sua eficácia. Assim, há um 
prazo limite para a eficácia da cautelar. 

Apesar da disposição legal, o STF não tem aplicado essa regra na prática. O Pretório Excelso tem 
reconhecido a eficácia da cautelar concedida em sede de ADC mesmo após o esgotamento desse 
prazo. 

 

10 ADI 5316 / DF. Rel. Min. Luiz Fux. 21.05.2015 
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Impossibilidade de desistência 

Assim como ocorre na ADI e na ADO, não é admissível a desistência da ADC já proposta (art. 16, 
Lei 9.868/99). 

Intervenção de terceiros e “amicus curiae” 

De modo semelhante ao que ocorre na ADI e na ADO, não é admitida a intervenção de terceiros 
na ADC (art. 16, Lei 9.868/99). É, contudo, admitida a figura do “amicus curiae”. 

Efeitos da decisão 

As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF, nas ações declaratórias de 
constitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos 
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 
estadual e municipal.  

A ADC é uma ação de natureza dúplice (ou ambivalente). Se ela for julgada procedente, será 
declarada a constitucionalidade da norma; por outro lado, se for julgada improcedente, a norma 
será declarada inconstitucional. A decisão, em sede de ADC, produz efeitos retroativos (“ex 
tunc”). Quando houver a declaração de inconstitucionalidade da norma, é possível a modulação 
dos efeitos temporais da sentença.  

A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo 
em ADC é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios. Além disso, a decisão 
em ADC não pode ser objeto de ação rescisória.  

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL - ADPF 

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) foi instituída pelo texto original 
da Constituição Federal de 1988; trata-se, portanto, de obra do Poder Constituinte Originário. A 
CF/88 trata da ADPF nos seguintes termos: 

Art. 102 (...) 
§ 1º A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta 
Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. 

O termo “descumprimento” tem um caráter bem mais amplo que o de “inconstitucionalidade”. 
Isso porque abrange todos os comportamentos ofensivos à Constituição, ou seja, atos normativos 
e atos não-normativos, dentre os quais os atos administrativos.  
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Já os preceitos fundamentais são aqueles que merecem maior proteção da Constituição, por 
serem normas consideradas essenciais, imprescindíveis ao ordenamento jurídico. A expressão 
“preceito” é mais genérica que “princípio”, uma vez que engloba não apenas os últimos, mas 
também todas as regras qualificadas como fundamentais. Engloba, também, as normas 
constitucionais implícitas fundamentais, juntamente com as expressas. 

 
Cabe ao STF identificar quais normas devem ser consideradas preceitos fundamentais 
decorrentes da CF/88 para fim de conhecimento de ADPF ajuizada perante a Corte.11 
O STF já se manifestou reconhecendo que são preceitos fundamentais, por exemplo: i) 
os direitos e garantias individuais; ii) as cláusulas pétreas; iii) os princípios constitucionais 
sensíveis (art. 34, VII); iv) o direito à saúde e; v) o direito ao meio ambiente.  
Na ADI e ADC, todas as normas constitucionais são parâmetro para o controle de 
constitucionalidade. Por outro lado, na ADPF o parâmetro de controle é mais restrito, 
pois nem todas as normas constitucionais se enquadram como preceitos fundamentais. 

Legitimidade ativa 

Podem propor ADPF os mesmos legitimados ativos da ADI, da ADO e da ADC, arrolados no art. 
103, I a IX, da Constituição de 1988.  

Objeto 

A ADPF surgiu para suprir uma lacuna do controle concentrado de constitucionalidade. É que, até 
a sua criação, não era possível que o STF efetuasse o controle de constitucionalidade das leis e 
atos normativos municipais, dos atos administrativos e do direito pré-constitucional.  

O Prof. Gilmar Mendes aponta 4 (quatro) mudanças no sistema de controle de constitucionalidade 
brasileiro, trazidas pela ADPF: 12 

1) A ADPF permite a antecipação de decisões sobre questões constitucionais 
relevantes, evitando que elas venham a ter um desfecho definitivo após longos anos, 
quando muitas situações já se consolidaram ao arrepio da “interpretação autêntica” 
do Supremo.  

 

11 ADPF nº 01, Rel. Min. Néri da Silveira. Julgamento: 03/02/2000.  

12 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 6ª edição. Editora Saraiva, 2011,pp. 1124-1125. 
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2) A ADPF poderá ser utilizada para (de forma definitiva e com eficácia geral) solucionar 
controvérsia relevante sobre a legitimidade do direito ordinário pré-constitucional 
em face da nova Constituição que, até o momento, só poderia ser veiculada 
mediante a utilização do recurso extraordinário.  

3) Em razão da eficácia “erga omnes” e “efeito vinculante” que possuem, as decisões 
proferidas pelo STF, em sede de ADPF, fornecerão a diretriz segura para o juízo 
sobre a legitimidade ou a ilegitimidade de atos de teor idêntico, editados pelas 
diversas entidades municipais. 

4) A ADPF pode oferecer respostas adequadas para dois problemas básicos do 
controle de constitucionalidade no Brasil: o controle da omissão inconstitucional e a 
ação declaratória nos planos estadual e municipal. 

A ADPF tem caráter subsidiário, ou seja, não será admitida arguição de descumprimento de 
preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz para sanar a lesividade. Trata-
se, portanto, de ação de caráter residual: não sendo possível o ajuizamento das demais 
modalidades de controle abstrato, admite-se o uso da ADPF. Esse é o princípio da 
subsidiariedade.  

Dessa forma, os atos normativos federais, estaduais e distritais (editados no uso das competências 
estaduais do DF) pós-constitucionais não poderão ser objeto de ADPF, já que podem ser 
impugnados via ADI. Também não cabe ADPF para declarar a constitucionalidade de lei ou ato 
normativo federal pós-constitucional, uma vez que tais atos podem ser objeto de ADC. 

Percebe-se, dessa forma, que a ADPF completa o sistema brasileiro de controle de 
constitucionalidade: as questões que não puderem ser apreciadas por meio de ADI, ADO e ADC 
poderão ser submetidas a exame por meio de ADPF.  

Mas exatamente quais atos podem ser objeto de ADPF? A doutrina majoritária reconhece a 
existência de 2 (duas) modalidades distintas de ADPF:  

 

 

Tem como objetivo evitar
ou reparar lesão a preceito
fundamental resultante de
ato do Poder Público.

Arguição 
autônoma: Quando for relevante o

fundamento da controvérsia
constitucional sobre lei ou
ato normativo federal,
estadual ou municipal,
incluídos os anteriores à
Constituição.

Arguição 
incidental:
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Aqui, vale ressaltar que a arguição incidental exige relevância de controvérsia judicial sobre a 
aplicação do preceito fundamental que se considera violado.  

A ADPF é cabível diante de: 

 
 Direito pré-constitucional: O controle abstrato de leis ou atos normativos anteriores 
à Constituição deve ser feito mediante ADPF. Como exemplo, citamos a ADPF nº 54, 
na qual se discutiu sobre a interrupção da gravidez de feto anencéfalo. Na ocasião, 
foram examinados alguns dispositivos do Código Penal (norma pré-constitucional) à luz 
do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.  
 Direito municipal em relação à Constituição Federal: As leis e atos normativos 
municipais não podem ser objeto de ADI face à Constituição Federal, tampouco de 
ADC. Assim, o exame em abstrato do direito municipal em face da CF/88 deverá ser 
feito por meio de ADPF. É importante destacar que o STF entende que não é necessária 
a apreciação, pela Corte, do direito de todos os municípios. Nos casos relevantes, 
bastará que se decida uma questão-padrão com força vinculante. Isso porque o efeito 
vinculante da decisão da Corte alcança, também, os fundamentos determinantes da 
decisão, o que permite sua aplicação a toda e qualquer lei municipal de idêntico teor. 
 Interpretações judiciais violadoras de preceitos fundamentais: Uma decisão judicial 
poderá adotar interpretação que contém violação a um preceito fundamental, o que 
dará ensejo à propositura de ADPF. Um exemplo disso foi a ADPF nº 101, na qual o 
STF julgou inconstitucionais as interpretações judiciais que permitiram a importação de 
pneus usados, as quais foi violado o direito ao meio ambiente.  
 Direito pós-constitucional já revogado ou de efeitos exauridos.  

Por outro lado, entende o STF que a ADPF não alcança os atos políticos, já que estes não são 
passíveis de impugnação judicial quando praticados dentro das hipóteses definidas pela 
Constituição, sob pena de ofensa à separação dos Poderes. Ex:não cabe ADPF contra veto do 
chefe do Executivo a projeto de lei. 

 Além disso, o Pretório Excelso entende que os enunciados das súmulas do STF também não 
podem ser objeto de ADPF. Tais enunciados são a síntese de orientações reiteradamente 
assentadas pela Corte, cuja revisão deve ocorrer de forma gradual pelo próprio STF.  

A jurisprudência do STF já se firmou no sentido de que a arguição de descumprimento de preceito 
fundamental não poderá, em regra, ser utilizada para processar questões controvertidas derivadas 
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de normas secundárias e de caráter tipicamente regulamentar.13 Dizemos “em regra” porque o 
STF entende que há casos, de absoluta excepcionalidade, em que se admite o controle de tais 
normas secundárias. 

Tutela provisória de urgência e medida liminar 

Determina a Lei 9.882/99 que o STF, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá 
deferir pedido de medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em 
caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda, em período de recesso, poderá o 
relator conceder a liminar, ad referendum do Tribunal Pleno. 

A liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de 
processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação 
com a matéria objeto da ADPF, salvo se decorrentes da coisa julgada.  

Amicus Curiae 

O art. 6º, § 2º, da Lei 9.882/99 determina que "poderão ser autorizadas, a critério do relator, 
sustentação oral e juntada de memoriais, por requerimento dos interessados no processo". 
Mesmo assim, como esse dispositivo não regula de forma mais detalhada o instituto do “amicus 
curiae”, o STF14 tem aplicado por analogia, nas ADPF, o § 2º do art. 7º da Lei 9.868/99, que dispõe 
que o relator poderá admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades.   

Princípio da Fungibilidade 

A ADI e a ADPF são consideradas ações fungíveis, o que significa que uma pode ser substituída 
pela outra. Em razão disso, uma ADPF ajuizada perante o STF poderá ser conhecida como ADI. 
Da mesma forma, uma ADI poderá ser conhecida como ADPF.   

Efeitos da decisão de mérito 

Reza a Lei 9.882/99 que a decisão sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental 
somente será tomada se presentes na sessão pelo menos 2/3 (dois terços) dos Ministros (oito 
Ministros). Para a decisão, são necessários os votos da maioria absoluta dos Ministros (seis votos), 
com base na cláusula de reserva de plenário.  

 

13 ADPF nº 210-AgR. Rel. Min. Teori Zavascki. Julgamento em 06.06.2013.  

14 ADPF 205/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Julgamento 25.03.2011, publicação 31.03.2011. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104103/lei-9882-99
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104103/lei-9882-99
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104103/lei-9882-99
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103459/lei-da-ação-direta-de-inconstitucionalidade-lei-9868-99
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103459/lei-da-ação-direta-de-inconstitucionalidade-lei-9868-99
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103459/lei-da-ação-direta-de-inconstitucionalidade-lei-9868-99
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A lei determina, ainda, que a decisão proferida em ADPF terá eficácia contra todos (“erga omnes”) 
e efeitos “ex tunc” e vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público. A decisão em 
sede de ADPF é irrecorrível e não está sujeita a ação rescisória.  

Caso a ADPF tenha por objeto direito pré-constitucional, a decisão do STF reconhecerá a 
recepção ou a revogação da lei ou do ato normativo impugnado, tendo como fundamento a 
compatibilidade, ou não, com a CF/88. 

Ao contrário das decisões proferidas em ADI e ADC, que só produzem efeitos a partir da 
publicação da ata de julgamento no Diário da Justiça, a decisão de mérito em ADPF produz efeitos 
imediatos, independentemente da publicação do acórdão. Assim, dispõe a lei que “o presidente 
do Tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão 
posteriormente.” 

Finalmente, da mesma forma que ocorre na ADI, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo, no processo de ADPF, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional 
interesse social, o STF poderá, por maioria de 2/3 (dois terços) de seus membros, restringir os 
efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha efeito a partir de seu trânsito em julgado 
ou de outro momento que venha a ser fixado. Trata-se da modulação temporal da declaração da 
inconstitucionalidade. 

TEMA 02 - PROCESSO LEGISLATIVO 

VETO X SANÇÃO  

A sanção é ato unilateral do Presidente da República, por meio do qual este manifesta sua 
aquiescência (concordância) com o projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. É um ato 
irretratável do Chefe do Poder Executivo: uma vez sancionado um projeto de lei, a sanção não 
poderá ser revogada.  

Por meio da sanção, o projeto de lei é convertido em lei; em outras palavras, a sanção presidencial 
incide sobre projeto de lei. Assim, é tecnicamente inadequado dizer que o Presidente sanciona 
lei; na verdade, o Presidente sanciona projeto de lei, transformando-o em lei. Destaque-se que a 
sanção somente é aplicável a projetos de lei ordinária e projetos de lei complementar; não há que 
se falar em sanção para leis delegadas, emendas constitucionais e, em regra, para medidas 
provisórias.15 

 

15  Existe sanção presidencial em relação a projetos de lei de conversão, que são resultantes de medida provisória.  
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A sanção pode ser expressa ou tácita.  Ocorrerá sanção expressa 
se o Presidente concordar com o texto do projeto de lei, 
formalizando por escrito o ato de sanção no prazo de 15 dias úteis, 
contados da data do recebimento do projeto. Depois disso, ele 
promulgará e determinará a publicação da lei.  
Ocorrerá a sanção tácita se o Presidente optar pelo silêncio no 
prazo de 15 dias úteis, contados do recebimento do projeto. Ele 
terá um prazo de 48 horas para promulgar a lei resultante da 
sanção.  Do contrário, o Presidente do Senado, em igual prazo, 
deverá promulgá-la. Se este não o fizer, caberá ao Vice do Senado 
a promulgação da lei, sem prazo definido constitucionalmente.  

 

Por outro lado, o veto é o ato unilateral do Presidente da República por meio do qual ele manifesta 
a discordância com o projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. Segundo o art. 66, §1º, 
CF/88: 

“se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, 
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no 
prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 
quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto”. 

O veto será sempre motivado. O Presidente da República, ao vetar um projeto de lei, deverá 
informar ao Presidente do Senado, dentro de 48 horas, os motivos do veto. Se o Presidente 
considerar que o projeto de lei é inconstitucional, estaremos diante do veto jurídico; por outro 
lado, se o Presidente entender que o projeto de lei é contrário ao interesse público, teremos um 
veto político.   

O veto jurídico traduz um controle de constitucionalidade político (pois exercido por órgão que 
não integra a estrutura do Poder Judiciário) e preventivo (evita que uma lei inconstitucional seja 
inserida no ordenamento jurídico). O veto político, por sua vez, traduz um juízo político de 
conveniência do Presidente da República, em seu papel de representante e defensor da 
sociedade. 

Detalhe muito importante que inclusive caiu no XIX Exame de Ordem. O veto será sempre 
expresso. Não há veto tácito em nosso ordenamento jurídico. Caso o Presidente da República não 
manifeste sua posição em relação a um projeto de lei no prazo de 15 dias úteis, este será 
sancionado tacitamente. 

O veto pode ser total ou parcial. Será total quando incidir sobre todo o projeto de lei, e parcial 
quando se referir a apenas alguns dos dispositivos do projeto. Mas, vale destacar que veto parcial 
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deverá abranger texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Não se admite que 
o veto parcial incida sobre palavras ou expressões.  

O veto é relativo, ou seja, pode ser superado (rejeitado). Quando o Presidente veta um projeto 
de lei, ele deve informar ao Presidente do Senado Federal dentro de 48 horas. Ele estará, na 
prática, devolvendo o projeto de lei para apreciação do Congresso Nacional. O veto será 
apreciado em sessão conjunta do Congresso Nacional, dentro de 30 dias a contar do seu 
recebimento.  

O veto poderá, então, ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores, 
em votação aberta. Se, dentro do prazo de 30 dias, não houver a deliberação do veto, este será 
colocado na ordem do dia da sessão imediata, retardando as demais deliberações do Congresso 
Nacional, até que ocorra a sua votação Magna (art. 66, § 6º, CF). Note que, nesse caso, haverá o 
trancamento de pauta da sessão conjunta do Congresso Nacional, não de sessão da Câmara ou 
do Senado. 

Havendo rejeição do veto (por maioria absoluta dos deputados e senadores), o projeto será 
enviado ao Presidente da República. Ele terá um prazo de 48 horas para emitir o ato de 
promulgação. Caso não o faça nesse prazo, a competência para promulgar passará a ser do 
Presidente do Senado, que terá igual prazo para promulgar. Se este também não o fizer, a 
promulgação será de responsabilidade do Vice-Presidente do Senado, sem prazo definido 
constitucionalmente.  

Destaque-se que, quando ocorre a rejeição do veto, teremos uma situação em que uma lei surge 
(nasce) sem que tenha sido sancionada. Daí dizermos que a sanção não é ato imprescindível ao 
surgimento das leis.  

A rejeição do veto produz efeitos ˜ex nunc” (prospectivos). Imagine que ocorra o veto parcial de 
um projeto de lei: o Presidente da República veta 1 artigo do projeto, de um total de 100 (cem) 
artigos. O veto é encaminhado ao Presidente do Senado Federal dentro de 48 horas. O Congresso 
Nacional terá, então, 30 dias para apreciar o veto.   

Enquanto o veto não é apreciado, a parte não vetada do projeto é promulgada e publicada. Os 
dispositivos não vetados ingressam no mundo jurídico, independentemente da apreciação do veto 
pelo Congresso Nacional. Os dispositivos vetados serão publicados sem texto, constando apenas 
a expressão “vetado”. Posteriormente, caso o veto seja superado, os artigos a ele referentes serão 
encaminhados à promulgação e após a devida publicação, começarão a produzir efeitos (ex nunc). 

Vale dizer que o veto é um ato político e, como tal, suas razões não poderão ser questionadas 
perante o Poder Judiciário. Não cabe ao Poder Judiciário apreciar o mérito do veto. Entretanto, 
é admissível o controle judicial sobre a inoportunidade do veto; se o veto ocorrer após o período 
de 15 dias úteis, isso poderá ser questionado perante o Poder Judiciário.  Segundo o STF, o 
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controle judicial, nesse caso, se justifica porque após o decurso do prazo de 15 dias úteis, já 
ocorreu a sanção tácita e a preclusão do direito de exercer o veto16. Por último, ressaltamos que 
não se admite retratação do veto, tampouco a retratação de sua derrubada ou manutenção pelo 
Legislativo. 

                   

 

TEMA 03 - REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS 

MANDADO DE SEGURANÇA 

LXIX– conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 
amparado por “habeas corpus” ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 
ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 
atribuições do Poder Público; 

 

16 ADI 1254/RJ, 1999. 

Expresso: é manifestação 
expressa do Chefe do 

Executivo

Formal: deve ser feito por 
escrito

Motivado: por 
inconstitucionalidade ou 

contrariedade ao interesse 
público

Supressivo: acarreta 
eliminação de dispositivos de 

lei

Relativo: os dispositivos 
vetados poderão ser 
restabelecidos por 

deliberação do Congresso

Irretratável: Uma vez comunicado 
ao Presidente do Senado, o 
Presidente da República não 

pode alterar seu posicionamento, 
retirando o veto

Não pode haver controle 
judicial das razões do veto
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O Mandado de Segurança é um remédio constitucional que possui certa particularidade. Trata-se 
de um instrumento processual utilizado para combater certos comportamentos ilegais e abusivos 
da administração pública ou de agentes que atuam no exercício das atribuições do públicas. 

A ilegalidade ocorre, por exemplo, quando a autoridade coatora não age em conformidade com 
a lei. Já o abuso de poder, por outro lado, ocorre quando o agente atua fora dos limites de sua 
competência.  

Temos algumas características importantes acerca do Mandado de Segurança e, a primeira delas, 
diz respeito à natureza da ação. Estamos diante de uma ação judicial que possui natureza residual. 
Ou seja, somente é possível o uso deste remédio se não houver a possibilidade do Habeas Corpus 
ou do Habeas Data. Daí a doutrina nos dizer que o instituto é esculpido pelo Princípio da 
Subsidiariedade. 

Um outro requisito fundamental é que estamos diante de um instrumento que visa proteger 
direito líquido e certo do impetrante. Mas, o que seria isso prof.?  

Direito líquido e certo é aquele de constatação evidente e imediata, ou seja, que não precisa de 
qualquer comprovação futura para o seu reconhecimento. Por exemplo, quando o autor ingressa 
com um Mandado de Segurança, ele precisa demonstrar de plano a existência de um ato coator 
que está violando direito subjetivo fundamental. E essa demonstração ocorre com a juntada de 
uma prova documental.  

Em termos processuais, não há que se falar na chamada dilação probatória, que seria o 
estabelecimento de prazo para se produzir provas ao longo do processo (periciais, 
testemunhais...).  

De acordo com a jurisprudência do STF, o conceito de direito líquido e certo está relacionado à 
prova pré-constituída, em que a matéria de fato é tida como incontroversa. Os fatos devem estar 
devidamente comprovados e documentados no momento do ingresso da ação.  

Mas, será que o direito também precisa ser incontroverso? Essa é uma questão muito interessante. 
Nessa seara, tem-se a Súmula 625 do STF:  

“controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança”. 

Avançando um pouco em nosso estudo, vamos pensar acerca da legitimidade ativa. Quem pode 
impetrar um Mandado de Segurança? 
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Um detalhe importante é que o Mandado de Segurança pode ser repressivo (quando o ato coator 
já ocorreu) ou preventivo (quando ainda não ocorreu o ato que viola direito fundamental, mas há 
iminência de sua ocorrência). 

No caso do “MS repressivo”, é importante observar o prazo para sua impetração. A Lei 12.016/09, 
que rege o Mandado de Segurança, estabeleceu um prazo de 120 dias contados a partir da data 
em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. (que ocorre com a 
publicação na imprensa oficial) 

“Professor, e se o indivíduo perder esse prazo?” Não caberá mais o remédio. Todavia, ele poderá 
utilizar-se de uma ação de procedimento comum (antiga ação ordinária), só que agora precisará 
discutir toda a matéria de fato, o que na prática processual demandará mais tempo.  

Com efeito, cumpre esclarecer que no Mandado de Segurança não há condenação ao pagamento 
dos honorários advocatícios (ônus de sucumbência). Há apenas custas processuais. 

Para fecharmos esse tópico, a jurisprudência entende algumas situações do não cabimento do 
MS. Vamos dar uma olhadinha só por desencargo de consciência (rs). 

 
 Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com 
efeito suspensivo; 
 Não cabe mandado de segurança contra ato administrativo do qual caiba recurso 
com efeito suspensivo.  

Todas as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou 
estrangeiras, domiciliadas ou não no Brasil Ministério Público

Alguns órgãos públicos (órgãos de grau superior), na 
defesa de suas prerrogativas e atribuições

As universalidades (que não chegam a ser pessoas 
jurídicas) reconhecidas por lei como detentoras de 

capacidade processual para a defesa de seus direitos

Ex: massa falida/ espólio

Mandado de 
Segurança
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O detalhe é que, em havendo possibilidade de recurso suspensivo, não há que se falar 
em mandado de segurança. Isto porque, o direito já está protegido pela própria 
suspensão. No entanto, temos uma exceção: Súmula nº. 429/STF “a existência de 
recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de 
segurança contra omissão de autoridade”.  
  Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado; 
 Não cabe mandado de segurança contra lei em tese, exceto se produtora de efeitos 
concretos. 

HABEAS DATA 

LXXII - conceder-se-á "habeas-data": 
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, 
constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter 
público; 
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, 
judicial ou administrativo; 

Vamos comentar um pouco acerca da figura do Habeas Data. Trata-se de um remédio 
constitucional que possui duas condições de cabimento:  

 o acesso a informações próprias (que digam respeito à pessoa), presentes em 
registros de bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;  

 o direito de retificar dados, também presentes em banco de dados de entidades 
governamentais ou de caráter público, caso o impetrante não deseje fazer tal retificação 
por um processo sigiloso, judicial ou administrativo.  

No plano infraconstitucional, há uma terceira situação que pode implicar na impetração do habeas 
data. Ela está prevista na Lei no 9.507/97, que disciplina o rito processual deste remédio. Vejamos: 

 para anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação 
sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. 

Do ponto de vista processual, entende-se que o habeas data é uma ação de natureza civil, rito 
mais célere e que tem como objetivo o ato de obter, acrescentar ou retificar uma informação. 

A legitimidade ativa cabe a qualquer pessoa física ou jurídica, brasileira ou estrangeira. Contudo, 
é importante esclarecer que não é possível ter acesso às informações de terceiros por meio desta 
medida judicial. Trata-se de uma ação personalíssima. 
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Poderão ser sujeitos passivos do habeas data (i) entidades governamentais da Administração 
direta e indireta; e (ii) pessoas jurídicas de direito privado que mantenham banco de dados aberto 
ao público (banco de dados de caráter público).  

E quanto ao banco de dados de caráter privado? Então. A doutrina e a jurisprudência entendem 
não ser cabível. Muito cuidado!!!! Por exemplo, o prof. Diego deseja obter informações do seu 
cadastro no setor de RH do Estratégia Concursos. Será que cabe Habeas Data? Não. É um banco 
de dados de caráter privado. (da própria instituição de ensino) 

O art. 8º da Lei no 9.507/97 determina que petição inicial deverá ser instruída com prova: 

I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão; 
II - da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze dias, sem 
decisão; ou 
III - da recusa em fazer-se a anotação no cadastro do interessado quando este 
apresentar explicação ou contestação sobre o dado, ainda que não seja constatada a 
sua inexatidão, ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão. 

Percebam que o impetrante ao ingressar com um Habeas Data deve comprovar a negativa ou o 
decurso do tempo sem resposta da autoridade administrativa. Trata-se de um requisito de 
admissibilidade da ação: o interesse de agir da parte. Este tema inclusive já foi sedimentado no 
âmbito do Superior Tribunal de Justiça - Súmula 02 do STJ: 

 

Não cabe o habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade 
administrativa. 

 

Lembram das exceções ao princípio da inafastabilidade do exercício do poder jurisdicional? Pois 
bem. O Habeas data é uma dessas exceções. É uma hipótese de “jurisdição condicionada” 
prevista no ordenamento jurídico.  

Outra informação importante para fins de estudo é a disposição do inciso LXXVII do art. 5º da 
CF/88, que estabelece a gratuidade de justiça. Isto significa que não há custas judiciais e ônus de 
sucumbência para o Habeas Data. No entanto, vale esclarecer que a assistência de um advogado 
é necessária. Cuidado com essa pegadinha, viu? ;) 
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No âmbito da jurisprudência, em 2015 o Supremo Tribunal entendeu que o habeas data 
pode ser utilizado pelo contribuinte como instrumento para adquirir informações sobre 
ele constantes nos órgãos de arrecadação da administração tributária.  
A ideia, meus amigos, é que o contribuinte tem direito de preservar o status do seu 
nome, seu planejamento empresarial, sua estratégia de investimento e até mesmo 
questões relacionadas à gestão de tributos pagos ao fisco.17 Segue trecho do RE 
673.707/MG transcrito abaixo:  
 
 “o habeas data é a garantia constitucional adequada para a obtenção, pelo próprio 
contribuinte, dos dados concernentes ao pagamento de tributos constantes de 
sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos administração da 
fazendária dos entes estatais”.  

 

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 
a) partido político com representação no Congresso Nacional; 

 

17 RE 673.707/MG. Rel. Min. Luiz Fux. 17.06.2015. 

HABEAS DATA

Direito à informação, 
retificação ou assentamento 

de dados - constante de 
registros ou bancos de dados

Qualquer PF ou PJ, 
nacional ou estrangeira Legitimados Passivos

Entidades governamentais ou PJ de 
caráter público que tenham 

registros ou banco de dados, ou, 
ainda, PJ de direito privado 

detentoras de banco de dados de 
caráter público

Há isenção de custas



 

 

   
144 
449 

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou 
associados; 

O mandado de segurança coletivo é uma ação judicial que também se insere dentro do bloco dos 
remédios constitucionais. Trata-se de um instrumento que tem por finalidade proteger um grupo 
ou categoria de pessoas diante de ato, omissão ou até mesmo abuso de poder por parte de uma 
autoridade.   

Mas, prof., não é a mesma coisa do Mandado de Segurança?  

Então, quando falamos em Mandado de Segurança Coletivo a tutela é diferente. Visa-se amparar 
os direitos coletivos e individuais homogêneos. Não estamos falando de direito subjetivo 
individual do autor (como ocorre no MS individual)  

Além disso, o texto constitucional fez uma reserva no que tange aos legitimados ativos. Não temos 
aqui uma “cláusula aberta”. Pelo contrário, só quem pode impetrar essa ação são as figuras 
descritas nas alíneas “a” e b”. Vamos consolidar? 

Pessoal, uma observação! A doutrina e a jurisprudência esclarecem que a exigência de um ano de 
constituição e funcionamento da alínea “b” diz respeito apenas às associações, jamais às 
entidades sindicais e de classe.  

(...) 

Estão lembrados quando abordamos o tema da substituição processual? Então. Este é um instituto 
aplicável ao Mandado de Segurança Coletivo. Quando se ingressa com esta ação judicial, o 
legitimado ativo atua em nome próprio, mas para a defesa de outrem (grupo ou categoria de 
pessoas).    

Agora, o detalhe mais importante. Será que essa substituição processual demandará uma 
autorização expressa dos titulares do direito em questão? 

O Supremo Tribunal entende que não precisa de uma autorização expressa de cada membro ou 
associado. Olha só a Súmula 629: 

A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos 
associados independe da autorização destes. 

Outrossim, o STF entende que os direitos defendidos pelas entidades da alínea “b” não precisam 
se referir a todos os membros. É o teor da Súmula 630: 
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A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a 
pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. 

AÇÃO POPULAR 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular 
ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, 
ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 
sucumbência; 

A ação popular é um dos instrumentos previstos na Constituição para viabilizar a participação do 
cidadão na vida pública, exercendo um controle dos atos do Poder Público. Ao ingressar com tal 
medida, o que se busca é a anulação do ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.  

Uma primeira observação! Não é permitida a impetração da ação popular contra decisões judiciais, 
pois são atos praticados pelo Poder Judiciário cujo conteúdo é jurisdicional.  Só cabe ação popular 
contra a atuação administrativa do Poder Público18.  

“E quem tem legitimidade para ingressar com a ação popular, professor?” Ótima pergunta! 
Pegadinha clássica cobrada em prova. Muita atenção aqui, pois o dispositivo constitucional traz 
expressamente que “qualquer cidadão é parte legítima”.  

Assim, a condição de cidadão é alcançada quando o nacional adquire a qualidade de eleitor. Isto 
significa que apenas a pessoa física em pleno gozo de seus direitos civis e políticos pode utilizar-
se do remédio constitucional, seja de maneira preventiva ou repressiva. 

O STF, inclusive, já editou inclusive a Súmula nº 365 que determina: “Pessoa jurídica não tem 
legitimidade para propor ação popular.” 

Outrossim, de acordo com o art. 1º, § 3º da Lei 4.717/65 “A prova da cidadania, para ingresso em 
juízo, será feita com o título eleitoral, ou com documento que a ele corresponda”. 

Caso o ato lesivo não seja questionado pelo cidadão por meio da ação popular, poderia o 
Ministério Público impetrá-la? NÃO! Apenas quem tem a qualidade de “cidadão” pode utilizar 
este remédio constitucional. O Ministério Público atua como fiscal da lei apenas nas ações 
populares. (art. 127 da CRFB/88).  

 

18 STF, Petição nº 2.018-9/SP, Rel. Ministro Celso de Mello, de 29/06/2000.  
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Aqui vale uma observação (inclusive caiu no XXIX Exame de Ordem) 
 
 O Ministério Público pode atuar como “substituto do autor”.  Tal fato irá ocorrer 
quando o autor da ação (cidadão) ainda é parte no processo, mas acaba sendo omisso. 
O MP atuará cumprindo ônus processuais imputados ao autor. 
 
 O Ministério Público pode atuar como “substituto do autor”. Tal fato irá ocorrer 
quando o autor desiste da Ação Popular. Assim, em havendo interesse público, o MP 
terá tem a faculdade de prosseguir com a ação. Agora, cuidado. Será vedado ao MP 
desistir da “AP”. O poder de escolha recai no ato de suceder ou não o autor.  

(...) 

Avançando no estudo, vamos analisar agora os legitimados passivos. O art. 6º da Lei 4.717/65 nos 
diz que  

“A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no 
art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, 
aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado 
oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo”. 
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Cumpre destacar que, para o STF, ocorrendo o dano já está caracterizada a lesividade. Assim, não 
é necessária a comprovação de efetivo dano material (pecuniário).  

Outro ponto digno de nota é que não há prerrogativa de foro na Ação Popular. “Professor, então 
quer dizer que se um Presidente da República ou um parlamentar, por exemplo, cometer um ato 
lesivo ao patrimônio público será julgado na 1ª instância? Isso mesmo. ;)  

Para fecharmos o estudo dos remédios constitucionais, duas informações:  

 Não há prazo decadencial para o ajuizamento da ação popular; e   

 A ação judicial não gera para o autor, em regra, a obrigação de pagar custas judiciais 
e o ônus da sucumbência (honorários advocatícios da outra parte). A obrigação 
somente ocorrerá caso seja comprovada má fé do autor. 

TEMA 04 - REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA CRFB/88 

Competência Exclusiva  

A competência exclusiva da União significa que, caso o ente seja omisso, essa atribuição não pode 
ser exercida por outro ente federado. As matérias dispostas no art. 21, não podem ser tratadas 
pelos Estados, Municípios e DF. 

Ação Popular

Todas as pessoas 
jurídicas em nome 
das quais o ato ou 
contrato lesivo foi 

(ou seria) 
praticado

Todos os 
beneficiários 

diretos do ato ou 
contrato lesivo

Autoridades, os 
administradores e 
os servidores que 
participaram do 
ato lesivo ou se 

omitiram
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Como já mencionado, a competência exclusiva possui natureza administrativa ou material. Assim, 
o art. 21 elenca as matérias focadas na atividade da Administração Pública Federal, ou seja, na 
execução de serviços públicos pela União.  

Pessoal, vamos a seguir dar uma olhadinha nas competências exclusivas mais importantes para 
fins de prova, ok? Após isso, vale a pena fazer uma leitura do dispositivo na íntegra...  

Art. 21. Compete à União: 
I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações 
internacionais;  
II - declarar a guerra e celebrar a paz; 
III - assegurar a defesa nacional; 
IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras 
transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente; 
V – decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal 

Uma das prerrogativas exercidas pela União, em nome da República Federativa do Brasil, se 
apresenta no primeiro inciso. É demonstrado, então, que cabe a União Federal a representação 
da República Federativa do Brasil no plano internacional.  

Matérias acerca da defesa nacional também se apresentam como de competência da União nos 
incisos II, III e IV. 

O inciso V traz os institutos do sistema constitucional de crises: estado de sítio, estado de defesa 
e da intervenção federal. Elementos de estabilização constitucional cuja decretação cabe 
exclusivamente à União. 

XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os 
serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos 
serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais; 

De acordo com o STF, há inconstitucionalidade na lei estadual ou distrital que: 

a) vedar a cobrança de taxas para a instalação do segundo ponto de acesso à internet pelas 
empresas de telecomunicações. 19  

b) permitir a acumulação das franquias de minutos mensais ofertados pelas operadoras de 
telefonia. Tal permissão implicaria na transferência dos minutos não utilizados no mês de 
sua aquisição para os próximos meses. 

 

19 STF, ADIN 4083. Rel. Min. Carmen Lucia. 25.11.2010 
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XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 
a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; 
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos 
cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais 
hidroenergéticos; 
c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária; 
d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras 
nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território; 
e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; 
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres; 

Os serviços públicos de competência exclusiva da União foram aqui elencados. A posição deles 
na CRFB/88 demonstra que há o impedimento de delegação da competência para outro ente 
federado. Contudo, tais serviços podem ser prestados diretamente pela União ou indiretamente, 
por meio de autorização, concessão ou permissão. 

Competência Privativa 

A competência privativa da União trata, como já brevemente mencionado, da elaboração de leis.  
Temos, a seguir, os dispositivos mais importantes (aqui vale a mesma recomendação anterior, ok?) 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 
espacial e do trabalho; 

Esse dispositivo cai muito em prova. Demais (rs). Mas aqui temos um mnemônico para ajudar. 
“CAPACETE PM” 



 

 

   
150 
449 

 

Os principais ramos do Direito foram reunidos no inciso I, que determinou ser da União a 
competência para legislar sobre esses.  Para uma melhor compreensão sobre a referida atribuição 
e seus limites, foram proferidas diversas decisões pelo STF. 

 Direito processual: 

a) fere a Constituição Federal lei estadual que tem como objeto estabelecer o valor 
que deve ser dado a uma causa20. 

b) fere a Constituição Federal lei estadual que direcione a atuação do juiz em face 
de determinadas situações (a natureza não é meramente procedimental, mas sim 
processual) 21. 

 Direito do trabalho: lei estadual ou distrital que venha a cria nova categoria 
profissional, definir suas tarefas e os requisitos para o seu exercício é inconstitucional, 
sobretudo quando essa diga à segurança de trânsito22. Por isso, não pode lei estadual 
ou distrital regulamentar a profissão de motoboy. 

 

20 ADI 2.655, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 09.03.04, DJ de 26.03.04. 

21 ADI 2.257, Rel. Min. Eros Grau, j. 06.04.05, DJ de 26.08.05. 

22 ADI 3610. Rel. Min. Cezar Peluso. 01.08.2011 

C CIVIL

A AGRÁRIO

P PENAL

A AERONÁUTICO

C COMERCIAL

E ELEITORAL

T TRABALHO

E ESPACIAL

PM PROCESSUAL E MARÍTIMO
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 Direito penal e processual penal: “A definição dos crimes de responsabilidade e o 
estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência 
legislativa privativa da União.” (Súmula Vinculante nº 46).  

 Direito civil: é inconstitucional lei estadual que veda a cobrança de valores dos 
usuários de estacionamentos particulares.  

XI - trânsito e transporte; 
XX - sistemas de consórcios e sorteios; 

A previsão da competência para legislar sobre trânsito e transporte foi fundamento para a 
declaração de inconstitucionalidade de algumas leis pelo STF, não sendo permitido que lei 
estadual ou distrital: 

 venha a estipular penalidades para aqueles que forem flagrados conduzindo veículo 
automotor em estado de embriaguez; 

 estabeleça que veículo automotor deve transitar permanentemente com os faróis acesos 
nas rodovias; 

 determine a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança;  

 torna obrigatório veículo automotor transitar permanentemente com os faróis acesos nas 
rodovias; 

 disponha sobre instalação de aparelho, equipamento ou qualquer outro meio 
tecnológico de controle de velocidade de veículos automotores nas vias do Distrito Federal. 

 

Importante entender a seguinte diferença: cabe a União legislar 
sobre trânsito e transporte (competência privativa legislativa da 
União); cabe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
Municípios o estabelecimento e implantação da política de 
educação para a segurança do trânsito (competência comum).  

No que tange aos sistemas de consórcios e sorteios, o STF determinou que a expressão “sistema 
de sorteios” abarca os jogos de azar, as loterias e similares. A partir dessa interpretação ficou 
estabelecido que “é inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha 
sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias” (súmula vinculante nº 2) 

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, 
mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros 
militares; 
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Esse inciso nasceu com a Emenda Constitucional nº 103/2019. A ideia era trazer competência da 
União para legislar sobre alguns aspectos importantes envolvendo os militares (e vocês sabem 
que o Presidente está alinhado eles, né?) 

Dessa forma, a CRFB/88 passou a prever explicitamente a competência da União para tratar sobre 
normas gerais em matéria de: 

✓ Organização dos militares; 
✓ Efetivos dos militares; 
✓ Material bélico; 
✓ Garantias, convocação e mobilização dos militares; 
✓ Inatividades e pensões dos militares. 

 

XXIII - seguridade social; 
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional; 

A seguridade social, de acordo com nossa CRFB/88, compreende um “conjunto integrado 
de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. 

Seguridade social, então, é um conceito amplo, sendo a previdência social uma espécie da 
seguridade. E, quando tratamos das regras de competência, importante ter em mente que 
apenas a seguridade social está no campo da competência legislativa da União. No caso da 
previdência, temos uma competência concorrente entre U, E e DF para legislar sobre a 
matéria. 

Em outra perspectiva temos o tema da educação nacional. Legislar sobre diretrizes e base 
da educação é competência da União. Cabe à União o aspecto macro, de planejamento. 
Agora, por outro lado, quando falamos em educação propriamente dita (aspectos estritos), 
a competência delineada pelo Constituinte é concorrente. 
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Importante entendimento firmado pelo STF é encontrado na ADI nº. 4060/SC. Uma lei estadual 
não viola a competência privativa da União ao estabelecer o limite máximo de alunos em sala de 
aula. Afinal, como legislar sobre educação e ensino faz parte da competência concorrente (CF/88, 
art. 24, IX), é permitido aos Estados-membros editar norma sobre seu sistema de ensino, desde 
que respeitadas as normas gerais da União.23  

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as 
administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas 
e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III;  
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre 
questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. 

A CRFB/88 trouxe no XXVII a competência privativa da União para a fixação de "normas gerais". 
Isso não significa que apenas a União pode legislar sobre todo e qualquer aspecto relacionado 
com licitação e contratação administrativa. 

De acordo com o Supremo, houve a preservação da competência de outros entes para dispor 
sobre "questões específicas acerca de licitação e contratação", independente de delegação.  

A delegação que pode ser realizada pela União (através da lei complementar) trata da delegação 
de especificidades de “normas gerais” e não de normas específicas. 

 

23 ADI 4060/SC, Rel. Min. Luiz Fux. Data de Julg: 25.02.2015. 
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Resumindo:  normas gerais de licitação e contratação são da competência privativa da União; 
normas específicas podem ser editadas pelos demais entes.  

Para finalizar, encontramos no parágrafo único do art. 22 a autorização para a delegação da 
competência legislativa. A simples omissão da União não permite que os demais entes federados 
legislem sobre as matérias. Caso isso ocorra, estaremos diante de uma inconstitucionalidade. É 
necessário que a União delegue a competência através de uma lei complementar.  

Além do mais, é permitida a delegação apenas sobre questões específicas das matérias 
relacionadas ao longo do art. 22 e somente para os Estados e DF (não há permissão para os 
Municípios). 

Quando a delegação ocorre temos que: 

a) os Estados-membros e Distrito Federal apenas podem fazer o que foi permitido pela União, 
pois a competência originária permanece exclusivamente dela, em caráter pleno; 

b) essa deve contemplar todos os Estados-membros e o Distrito Federal.  

Importante entender que a delegação não é uma renúncia. Então, a União poderá retomar, a 
qualquer momento, sua competência, não havendo impedimento para legislar sobre a matéria 
delegada.  

Competência Legislativa Concorrente 

Além da competência legislativa privativa da União, a CRFB/88 traz a previsão da competência 
legislativa concorrente entre a União, os Estados e DF. 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre: 
 
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 
(...) 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento 
e inovação; 
(...) 
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 
(...) 
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XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; 
XV - proteção à infância e à juventude; 

 

 

Muito cuidado na hora da prova! A regra do art. 24, I e II 
despenca em prova (rs). Mas, temos uma salvação! Vamos 
levar o seguinte mnemônico para prova: “PUFETO”  

Penitenciário – Urbanístico – Financeiro – Econômico – 
Tributário - Orçamento 

 

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 
estabelecer normas gerais. 
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 
competência suplementar dos Estados. 
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência 
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 
§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei 
estadual, no que lhe for contrário. 

Logo de início chamo a atenção para o caput. Como não há menção aos Municípios, esses não 
são dotados de competência legislativa concorrente, diferente dos demais entes.  

Bem, vamos destrinchar o disposto nos parágrafos do art. 24, para uma melhor compreensão.  

É determinado que cabe à União editar normas gerais sobre os temas dos incisos. Aos Estados e 
DF é permitido que complementem a legislação federal. A complementação acontece com a 
edição de normas de caráter específico (competência suplementar complementar - §1º e §2º). 

Entretanto, se a União se mantiver inerte, não editando a norma geral, o §3º autoriza que os 
Estados e DF legislem integralmente sobre a matéria, até que a União exerça a sua competência. 
Essa é a expressão da competência suplementar supletiva. 

Com efeito, caso a União edite a norma geral depois dos Estados e Distrito Federal, o §4º 
determina que a lei federal poderá suspender a eficácia da lei estadual/distrital. Tenha uma 
atenção especial aqui, pois apenas será suspensa a eficácia do que for contrário ao disposto na lei 
federal. Não haverá revogação.  
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TEMA 05 - DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

Meus amigos, vamos adentrar agora talvez no ponto mais importante desta aula. Peço a todos 
uma atenção redobrada. ;) O foco será nas disposições do art. 5º da Constituição, que contempla 
os chamados direitos individuais e coletivos.   

De antemão, informo-os que iremos fazer uma abordagem verticalizada, alcançando os pontos 
essenciais; aqueles incisos mais cobrados e com entendimento doutrinário e jurisprudencial 
relevante. Vamos em frente? 

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à 
autoridade competente; 

O inciso XVI a Constituição Federal trouxe o direito de reunião.  Também é um dispositivo 
bastante cobrado em provas e que merece nossa atenção.   

Vamos consolidar as características do direito de reunião: 
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No RE 806339/SC, o STF estabeleceu que “a exigência constitucional de aviso prévio 
relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao 
poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra 
reunião no mesmo local.” 

Isso significa, que o aviso prévio não é uma condicionante para o exercício do direito de reunião, 
mas é uma forma de permitir que o poder público garanta que ela aconteça de forma pacífica e 
não venha a frustrar outra no mesmo local. Além disso, devemos deixar claro que, como a CRFB/88 
não trouxe qualquer formalidade, essa não pode ser exigida. Então, basta a existência de uma 
notificação efetiva, não podendo as autoridades alegarem falta de notificação, se o anúncio da 
reunião aconteceu publicamente. 

 

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; 

Tecnicamente, o instituto da associação decorre de um ato volitivo (ato de vontade) visando 
agregação a um determinado fim. Assim, a associação é uma sociedade e se diferencia do ato de 

Fins pacíficos e sem 
armas

Não poderá frustrar outra 
reunião convocada 

anteriormente para o mesmo 
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aviso à autoridade competente;
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reunião, tendo em vista possuir um caráter de continuidade, ou seja, as pessoas não se unem de 
forma temporária, transitória. 

No plano constitucional, a existência de uma associação depende de três condições:  

 Pluralidade de pessoas; 

 Surgimento de um ato de vontade dos associados; 

 Presença da estabilidade na união. 

Nota-se que a existência de uma associação não depende da aquisição de personalidade jurídica. 
Apesar da possibilidade de se adquirir a personalidade, o fato de não promover o registro de seus 
atos, isso não interfere na existência da associação. (no plano da realidade)  

Enfim, a associação possui uma proteção constitucional, sendo apresentada pelo legislador 
constituinte com alguns requisitos.  

O primeiro deles diz respeito a sua criação. A entidade associativa deve ser criada para fins lícitos. 
O segundo é que a associação não depende de autorização estatal para funcionar, assim como 
também não sofre interferência do Poder Público.  

Meus amigos, a Carta Magna estabeleceu a liberdade de associação ampla e lícita, diferentemente 
da cooperativa que, mesmo não dependendo de autorização estatal para ser criada, enquanto 
não houver lei regulamentando o tema não há possibilidade de sua criação.  

Por tal motivo, em relação à criação de associações, a doutrina entende que se trata de norma de 
eficácia plena. Mas, no tema das cooperativas, entende ser de eficácia limitada. 

Importante esclarecer que a dissolução compulsória da associação somente ocorre por decisão 
judicial que tenha transitado em julgado. Contudo, para ter sua atividade suspensa, basta uma 
simples decisão judicial (sem trânsito em jugado). 

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

Aqui se faz presente o instituto da representação processual. O representante processual é aquele 
que ingressa em juízo, atuando em nome de terceiro e na defesa de interesse do representado. 
Não é considerado parte do processo, mas mero sujeito que faz com que a parte tenha capacidade 
para estar em juízo. (capacidade postulatória) 

A partir da leitura do inciso XXI, se conclui que as entidades associativas dependem de autorização 
expressa de seus filiados para os representarem processualmente.  
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Já na substituição processual, o substituto (ao ingressar em juízo) atua em nome próprio na defesa 
de interesse do substituído, salvaguardando direito alheio ao seu, não necessitando de 
autorização expressa. Nesse aspecto, o substituto é parte do processo, enquanto que o 
substituído apenas sofre os efeitos da sentença (não se encontra no processo). Tecnicamente, a 
doutrina do direito processual nos diz que a decisão faz coisa julgada para ambos (substituto e 
substituído). 

Destaque-se que não é permitido que ocorra a representação processual baseada em uma 
autorização genérica prevista no estatuto da entidade.  

 

“a autorização estatutária genérica conferida à associação não é suficiente para legitimar a 
sua atuação em juízo na defesa de direitos de seus filiados, sendo indispensável que a 
declaração expressa e específica seja manifestada por ato individual do associado ou por 
assembleia-geral da entidade” 

 

Em decorrência de tal entendimento, a jurisprudência se posicionou no sentido de que, em ações 
propostas por entidades associativas, o título judicial somente poderá ser executado pelos 
associados cuja autorização para sua propositura tenha sido expressa. 

Peço, agora, a atenção de vocês para que possamos fechar esse tema. No inciso LXX do art. 5º 
da CRFB/88 temos uma hipótese peculiar de substituição processual: Mandado de Segurança 
Coletivo. A doutrina e a jurisprudência entendem que para o “MS Coletivo” não há previsão da 
obrigatoriedade de autorização, conforme a previsão geral do inciso XXI. 

Outrossim, o STF entendeu que em relação aos sindicatos, seja em ação individual ou coletiva, 
eles não dependem de autorização expressa dos filiados. A própria CF/88, em seu art. 8º, III, deu 
permissão para ele atuarem como substitutos processuais.  

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado; 

Juntamente com o princípio da publicidade, o direito à informação demonstra a presença de uma 
cobrança constitucional de atuação transparente de toda a Administração Pública (direta e 
indireta, incluindo empresas públicas e sociedades de economia mista), que deverá manter os 
seus administrados informados acerca da conduta interna de seus agentes.  
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Contudo, da leitura do dispositivo acima, percebe-se que há uma ressalva prevista 
constitucionalmente: o sigilo de informação imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.  

No campo infraconstitucional, temos a Lei nº 12.527/2011, assim chamada de Lei de Acesso à 
Informação. Ela acabou regulamentando o tema. (mas, não precisa se preocupar, pois nosso 
estudo recai nos aspectos teóricos da CF/88) 

Um destaque que deve ser dado aqui é quanto ao remédio (instrumento processual) utilizado 
quando há lesão ao direito à informação. 

Se estivermos diante de informações próprias, pessoais do impetrante, o remédio cabível será o 
Habeas Data (calma que iremos comentar a seguir. Por ora apenas leve este entendimento).  

Por outro lado, para a obtenção de informações de interesse particular ou interesse coletivo ou 
geral, o remédio cabível será o Mandado de Segurança.  Aqui, não é cabível o habeas data, pois 
este é utilizado quando se tratar de interesse particular referentes à própria pessoa requerente (a 
informação que apenas ele, titular do dado, pode ter acesso ou o banco de dados). É uma ação 
personalíssima (só o titular da informação pode utilizar este remédio). 

DIREITO CIVIL 

TEMA 01 - FATO JURÍDICO 

1. Nulidade e Anulabilidade 

A nulidade não convalesce pelo decurso do tempo (prescrição e decadência), nem o juiz nem as partes 

podem suprir, devem ser pronunciadas de ofício pelo juiz, e podem ser alegadas por qualquer interessado e 

pelo MP. 

Causam nulidade: a menoridade (menores de 16 anos), má-fé iniquidade, simulação (vício social), motivo 

determinante ilícito, objetivo ilícito, impossível ou indeterminado, ausência de forma determinada em lei ou 

seguimento de forma proibida. 

Enquanto isso, a anulabilidade convalesce pelo decurso do tempo. Pode pleitear a anulação do negócio 

jurídico, no prazo decadencial de 4 anos, contado, no caso de coação, do dia em que ela cessar, no de erro, 

dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico, e no 

caso de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. 
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Contudo, quando lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a 

anulação, será o prazo de 2 anos, a contar da data da conclusão. 

Ademais, as anulabilidades podem ser supridas, não podem ser pronunciadas de ofício pelo juiz, e não 

podem ser alegadas por qualquer interessado, apenas pelas próprias partes. 

Causam anulabilidade: falta de assistência (relativamente incapazes), os maiores de 16 e menores de 18 

anos; os ébrios habituais e os viciados em tóxico; aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 

puderem exprimir sua vontade; os pródigos. Também geram anulabilidade os vícios de consentimento, quais 

sejam, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. 

Vícios de consentimento 

O erro consubstancia-se na falsa representação psicológica da realidade. Haverá erro quando: interessa à 

natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais; é 

relativo à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde 

que tenha influído nesta de modo relevante; sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for 

o motivo único ou principal do negócio jurídico; não puder ser percebido por pessoa de diligência normal, 

em face das circunstâncias do negócio; ou for razão determinante do negócio. 

No caso de erro de cálculo, será feita mera correção do valor, não anulando o negócio. Do mesmo modo, no 

caso de erro de indicação da pessoa ou coisa, se pelo contexto eu consigo identificar o correto, não anula. 

E ainda pode-se afastar a anulação se o outro consentir em cumprir de acordo com o que se pensara. 

Já o dolo significa induzir alguém em erro.  

O dolo por terceiro anula o negócio desde que o outro negociante saiba ou devesse saber que aquilo não 

correspondia à realidade. Se o outro não sabia, não anula, e o agente responde por perdas e danos. 

O dolo incidental/acidental também não anula o negócio, apenas se indeniza o negociante prejudicado 

pelas perdas e danos. Igualmente, o dolo recíproco não causa anulação. 
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Na coação, há medo de dano a si, à família, a outrem ou aos bens. Se for contra terceiro, não pertencente à 

família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decide se houve coação. 

Salienta-se que a ameaça do exercício normal de um direito e simples temor reverencial não é coação. 

A coação por terceiro anula o negócio desde que o outro negociante saiba ou devesse saber da coação. Se 

o outro não sabia, não anula, e o coator responde por perdas e danos. 

Por seu turno, configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a 

pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. 

Se for realizado contra terceiro, não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, 

decide se houve estado de perigo. 

Vale destacar que é necessário que a contraparte saiba do estado de perigo, e aja dolosamente, ao 

contrário do que ocorre na lesão. Na lesão, é desnecessário que a contraparte saiba da lesão, ou seja, não 

é preciso demonstrar o dolo. 

Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação 

manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Aprecia-se a desproporção das prestações 

segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. 

Ressalte-se que não se anula o negócio se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida 

concordar com a redução do proveito. 

Vícios sociais 

Na simulação, faz-se uma coisa, mas no fundo fez outra, acobertando o real propósito (pai doa uma casa 

para um laranja que doa para o filho desse pai, de modo que a doação não conste na partilha quando do 

falecimento, para favorecer um filho em detrimento do outro).  

Ocorre simulação quando os negócios aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas 

daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem (compra e venda de imóvel por “laranja”), 

contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira (confesso dívida que não existe para 
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não pagar o credor), ou os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados (faço um recibo 

pós-datado, para usar como prova, ou pagar menos tributos). 

Repisa-se que é nulo o negócio jurídico simulado, mas mantém o que se dissimulou, se válido for na 

substância e na forma. 

Haverá fraude contra credores em todo o ato de disposição e oneração de bens, créditos e direitos, a título 

gratuito ou oneroso, praticado por devedor insolvente, ou por ele tornado insolvente, que acarrete redução 

de seu patrimônio, em prejuízo de credor preexistente. 

A fraude é presumida nos atos gratuitos (doação, remissão de dívida), na garantia de dívida dada durante a 

insolvência, nos atos onerosos em situação de insolvência notória. 

Pela Ação Pauliana dá-se a prova da fraude na própria ação anulatória, trazendo o bem/valor de volta ao 

patrimônio do devedor, para pagamento do credor quirografário. 

De qualquer modo, protegem-se os terceiros adquirentes de boa-fé. 

Elementos acidentais 

São elementos acidentais dos negócios jurídicos a condição, o termo e o encargo.  

A condição (SE) é cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do 

negócio jurídico a evento futuro e incerto.  

São condições proibidas (cláusula inválida) as que privam de todo efeito o negócio jurídico e as que sujeitam 

ao puro arbítrio de uma das partes. Por outro lado, invalidam o negócio (negócio inválido) as condições 

física ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas, as condições ilícitas, ou de fazer coisa ilícita, e as 

condições incompreensíveis ou contraditórias. 

A condição resolutiva põe fim ao negócio; a parte adquire o direito desde já e permite-se que o titular do 

direito ainda eventual pratique os atos destinados a conservar tal direito. Já a condição suspensiva dá início 

ao negócio; a parte não adquire o direito e permite-se que o titular do direito ainda eventual pratique os 

atos destinados a conservar tal direito. 
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O termo (QUANDO) é chamado correntemente de “prazo”.  

O termo inicial dá início ao evento, suspende o exercício, mas não a aquisição do direito e é semelhante à 

condição suspensiva (diferença: é certo), ao passo que o termo final põe fim ao evento e é semelhante à 

condição resolutiva (diferença: é certo). 

Por fim, o encargo (COMO/DESDE QUE) impõe ao beneficiário de uma liberalidade uma dada obrigação, não 

suspende a aquisição nem o exercício do direito. Caso se estabeleça encargo ilícito ou impossível, ele será 

simplesmente considerado não escrito, salvo se for o motivo determinante da liberalidade, caso em que 

invalida o negócio jurídico. 

Prescrição e decadência 

A prescrição extingue, encobre a pretensão. A prescrição poder ser interrompida, quando para e recomeça 

desde o início, suspensa, quando para e recomeça de onde parou, e ainda renunciada expressa ou 

tacitamente, depois de consumado o prazo. Contudo, é vedada a alteração do prazo prescricional. 

A prescrição pode ser alegada somente pela parte, em qualquer grau de jurisdição, e ser conhecida de ofício 

pelo juiz. 

Se suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for 

indivisível.  

Suspende-se a prescrição: entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal; entre ascendentes e 

descendentes, durante o poder familiar; entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante 

a tutela ou curatela; contra os absolutamente incapazes (art. 3º); contra os ausentes do País em serviço 

público da União, dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal ou dos Territórios; contra os que se 

acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra; pendendo condição suspensiva; não estando 

vencido o prazo; pendendo ação de evicção; ou quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no 

juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. 

Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes 

legais, que derem causa à prescrição, ou não a alegarem oportunamente. 
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A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. 

Lado outro, a interrupção da prescrição, que só pode ocorrer uma única vez, é causada: por despacho do 

juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual; por protesto, nas condições do inciso antecedente; por protesto cambial; pela apresentação do 

título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores; por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do 

direito pelo devedor. 

Prescrevem em 1 ano: a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no 

próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos; a pretensão do segurado 

contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo; para o segurado, no caso de seguro de 

responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro 

prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador; quanto aos demais seguros, da 

ciência do fato gerador da pretensão; a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, 

árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários; a pretensão contra os peritos, pela 

avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade anônima, contado da publicação 

da ata da assembleia que aprovar o laudo; a pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas 

e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. 

Prescreve em 2 anos a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem. 

Adiante, prescreve em 3 anos: a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos; a pretensão 

para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias; a pretensão para haver juros, 

dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com 

capitalização ou sem ela; a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; a pretensão de 

reparação civil; a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da 

data em que foi deliberada a distribuição; a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação 

da lei ou do estatuto, contado o prazo, para os fundadores, da publicação dos atos constitutivos da sociedade 

anônima, para os administradores, ou fiscais, da apresentação, aos sócios, do balanço referente ao exercício 

em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar 

conhecimento, para os liquidantes, da primeira assembleia semestral posterior à violação; a pretensão para 



 

 

   
166 
449 

haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial; 

e a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de 

responsabilidade civil obrigatório. 

Em 4 anos prescreve a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas. 

Já em 5 anos prescreve a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou 

particular, a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores 

pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou 

mandato e a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo. 

Por fim, se não houver a lei fixado prazo menor (REGRA GERAL!), a prescrição se dará em 10 anos. 

A decadência, por sua vez, extingue o direito e não pode ser interrompida, suspensa, salvo em favor dos 

absolutamente incapazes, ou renunciada, ressalvada a decadência convencionada entre as partes. 

Contudo, as partes podem alterar o prazo decadencial. 

A decadência pode ser alegada por qualquer um, incluindo o MP, e deve ser conhecida de ofício pelo juiz, 

com exceção da decadência convencionada entre as partes em ambos os casos. 

TEMA 02 - TEORIA GERAL DOS CONTRATOS 

Princípios 

O princípio da autonomia privada e liberdade de contratar tem como consequência que, em geral, a lei tem 

caráter supletivo nos contratos, mas pode-se pactuar fora dos esquemas pré-determinados pela lei. São os 

contratos atípicos. 

Segundo o princípio da força obrigatória dos contratos (pata sunt servanda), há irretratabilidade, ou seja, 

o contrato não pode ser alterado unilateralmente, e intangibilidade, isto é, impossibilidade de revisão 

judicial, exceto para resolver o contrato ou declarar nulidade. 

Pelo princípio do consensualismo, há liberdade de formas. 
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O princípio da relatividade dos efeitos pode ser visto sob dois aspectos. Quanto aos sujeitos, há 

impossibilidade de eficácia para quem não contratou, quanto ao objeto, há impossibilidade de eficácia para 

o que não se contratou. Uma outra consequência é a proibição de contrato que tenha por objeto a herança 

de pessoa viva. 

De acordo com o princípio da relatividade contratual, deve haver proporcionalidade entre a prestação e a 

contraprestação. 

O princípio da boa-fé objetiva é o standard de conduta, dita o modelo de conduta aos contratantes. Ele 

possui uma função hermenêutica de probidade, lealdade, honestidade, e cria deveres laterais de conduta.  

Além disso, quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar 

a interpretação mais favorável ao aderente. 

Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito 

resultante da natureza do negócio. 

Por fim, o princípio da função social dos contratos representa a eficácia coletiva dos contratos, possuindo 

um viés axiológico. 

Classificação 

Os contratos podem ser unilaterais ou bilaterais. Ressalte-se que essa classificação não é relativa ao número 

de contratantes (negócio jurídico).  

Nos unilaterais há obrigações somente para um dos contratantes (doação pura, mútuo, comodato), 

enquanto que nos bilaterais, cada contratante é credor e devedor ao mesmo tempo em vetores contrários 

(compra e venda, locação, seguro). 

Como consequência temos que a exceção de contrato não-cumprido não se aplica aos contratos unilaterais 

(salvo os unilaterais que têm parecem bilaterais, como o mútuo). 
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Os contratos podem ser gratuitos (benéficos) ou onerosos. Nesses, à vantagem equivale um sacrifício, seja 

para a parte seja para um terceiro (permuta, compra e venda, locação), naqueles, só uma parte tem proveito 

(comodato, doação, mesmo que remuneratória ou com encargo). 

Podem ser também comutativos ou aleatórios. Contudo, essa classificação que só vale para os contratos 

onerosos. 

Nos contratos comutativos, a vantagem e o sacrifício são equivalentes (locação, comodato, compra e 

venda). Nos contratos aleatórios, há alternativa de ganho ou perda, havendo incerteza na contraprestação 

ou em sua duração (loteria, previdência privada com renda vitalícia, compra e venda de safra, mercado de 

ações). 

Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir um 

dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que 

de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avençado venha a existir. 

Podem ser principais ou acessórios. Os contratos acessórios não têm existência autônoma, própria, 

independente, mas têm por função garantir o cumprimento das obrigações contraídas no contrato principal 

(penhor, anticrese, hipoteca, fiança, caução, todos os contratos de garantia; outros contratos também 

podem ser acessórios, como o seguro, quando ligado a um financiamento imobiliário). O contrato acessório 

segue a sorte do principal. 

Ha contratos instantâneos ou de duração. Nos instantâneos, as prestações podem ser realizadas em um 

único instante, nos de duração (contrato de trato sucessivo, de execução continuada, de débito permanente, 

de duração), as prestações não podem ser realizadas em um único instante. 

Os contratos instantâneos subdividem-se em instantâneos de execução imediata ou de execução diferida. 

Contratos instantâneos de execução imediata são os que a execução é feita imediatamente após a formação 

(compra e venda com pagamento imediato) e contratos de duração de execução diferida são os que a 

execução se alarga no tempo, por conveniência das partes, em virtude de existência de termo (compra e 

venda com parcelamento). 

Quanto ao tempo, os contratos são por tempo indeterminado, puros, não se subordinando a cláusula 

especial alguma ou por tempo determinado, impuros, se submetendo à condição ou ao termo. O contrato 
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por tempo indeterminado pode ser extinto a qualquer tempo, por iniciativa de uma ou de ambas as partes 

ou por força maior. 

Há ainda os contratos consensuais ou formais (solenes), pelo que nos contratos formais/solenes há 

prescrição legal exigindo formalidade específica, ou seja, exige-se que o consentimento seja expresso de 

determinada forma. 

E, por fim, tem-se os contratos nominados e inominados ou típicos ou atípicos. Típicos ou nominados 

referem-se a contratos esquematizados em lei, com previsão legal mínima, ao passo que os Atípicos ou 

inominados não têm previsão legal. 

Formação dos contratos 

As tratativas preliminares não têm força vinculante. Poderá haver responsabilidade extracontratual quando 

uma parte cria expectativa (derivada da quebra da boa-fé objetiva). 

Por sua vez, a proposta é obrigatória, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, 

ou das circunstâncias do caso. 

Contudo, a proposta a ausente não é obrigatória em três situações, quais sejam: sem prazo, se houve tempo 

suficiente para a resposta retornar; com prazo, quando a aceitação foi expedida depois de o prazo expirar; 

ou segue retratação, ou seja, se a retratação chega antes do recebimento da proposta. 

Já a proposta a presente não é obrigatória em duas situações: com prazo, se a aceitação nele não foi feita; 

sem prazo, em que não foi imediatamente aceita. 

A oferta ao público vincula o proponente do mesmo jeito que a oferta, desde que traga em si os elementos 

necessários. 

Em geral, quando a aceitação não é costumeira ou o proponente a dispensa, o contrato se conclui mesmo 

em não havendo aceitação expressa. Porém, essa regra não vale para o CDC. 

A aceitação fora do prazo, com adições, restrições, ou modificações, importará nova proposta. 
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A aceitação deixa de ser obrigatória em duas situações: chega tarde ao conhecimento do proponente, caso 

em que o proponente deve comunicar imediatamente o aceitante que sua aceitação foi tardia; ou se segue 

retratação. 

O contrato se aperfeiçoa entre presentes com a aceitação e, entre ausentes, por aplicação da Teoria da 

Expedição, desde quando se envia a aceitação. 

O lugar da celebração do contrato é o local onde foi feita a proposta. Contudo, para o CDC é irrelevante, já 

que vale o domicílio do consumidor. 

Com relação ao contrato preliminar, ele deve conter todos os requisitos essenciais do contrato definitivo, 

exceto a forma. 

No caso de inadimplemento, o lesado pode requerer o cumprimento forçado, caso em que há até mesmo 

o suprimento da vontade pela decisão judicia, se a natureza do contrato não a opuser, ou pleitear pelas 

perdas e danos, se a obrigação é personalíssima ou se não mais interessar à parte. 

Transmissão 

É possível que seja cedida a posição contratual. Para que a cessão se constitua, devem cedente, cedido e 

cessionário acordarem com a cessão para a formação do contrato.  

O assentimento do cedido não necessariamente deve ser simultâneo ao dos demais, mas pode ser prévio ou 

posterior. A vontade do cedido, portanto, é imprescindível à formação do contrato e, em regra, é ela quem 

determina o momento de sua formação. 

Pode haver estipulação em favor de terceiro, isto é, o contrato por via do qual uma das partes se obriga a 

atribuir vantagem patrimonial gratuita a pessoa estranha à formação do vínculo contratual. 

O beneficiário pode exigir o cumprimento da obrigação do promitente, tanto quanto o pode o estipulante e 

o estipulante pode, por ato entre vivos ou por disposição de última vontade, substituir o beneficiário. 
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Pode ser realizado também contrato com pessoa a declarar, caso em que, no momento da conclusão do 

contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e 

assumir as obrigações dele decorrente. O prazo é convencional, mas, no silêncio das partes, será de 5 dias. 

O contrato será eficaz em relação aos contratantes originários Se não houver indicação de pessoa, ou se o 

nomeado se recusar a aceitar ou se a pessoa nomeada era insolvente, e a outra pessoa o desconhecia no 

momento da indicação. 

Por fim, é possível a promessa de fato de terceiro, em que a obrigação é assumida por uma parte no 

contrato, de obter a prestação de terceiro, no interesse da outra e da consecução do fim contratual. Se o 

terceiro já se comprometeu a executar, a responsabilidade passa a ser dele. 

Garantias 

Com relação aos vícios redibitórios, eles valem para todos os contratos comutativos e onerosos, ressalvada 

a doação onerosa ou doação em transação. 

Eles representam defeitos ocultos que desvalorizam a coisa ou tornam-na imprestável para o uso proposto, 

e que temam se originado antes da tradição.  

Não importa se o alienante sabia ou não do vício, sua responsabilidade subsiste, mas, se sabia, responderá 

também por perdas e danos. 

Recebida a coisa com vícios, pode-se optar por uma das ações, inacumuláveis e irrevogáveis, quais sejam, 

ação redibitória ou ação estimatória. A redibitória é um meio para enjeitar a coisa pelos vícios, que tem 

como efeito a resolução do contrato, gerando direito à restituição do preço pago e ao reembolso das 

despesas pelo contrato. Por outro lado, a estimatória (quanti minoris) é meio para obter abatimento do 

preço, que tem como efeito, então, a redução do preço (não tem por efeito a resolução). 

O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a 

coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva. Todavia, se o sujeito já estava na 

posse do bem o prazo cai pela metade, contado da conclusão do negócio e, quando o vício se conhece 

posteriormente, começa a contar o prazo de seu conhecimento, limitando-se o prazo total a 180 dias (bens 

móveis) ou 1 ano (bens imóveis).  
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Além disso, os semoventes têm regulamentação própria, e não corre o prazo na constância de cláusula de 

garantia, caso em que o adquirente deve denunciar o defeito em 30 dias, tomando conhecimento, sob pena 

de decadência 

Ademais, não há proteção ao adquirente em relação aos vícios redibitórios caso o bem seja adquirido em 

hasta pública. 

Por sua vez, a evicção é a perda judicial da coisa, em virtude de sentença judicial, por quem a possuía como 

sua, em favor de terceiro, detentor de direito anterior sobre ela. A indenização deve considerar a restituição 

integral do preço, os frutos, as despesas e prejuízos e as custas e honorários. 

Pode ser estabelecida cláusula de evicção em contrário. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra 

a evicção, se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube 

do risco da evicção, ou, dele informado, não o assumiu. 

Há proteção ao adquirente em relação à evicção caso o bem seja adquirido em hasta pública. 

Extinção dos contratos 

A resolução é cabível no caso de inadimplemento. O lesado pode exigir perdas e danos, ou pode exigir a 

execução coativa do contrato, também cabendo, neste caso, indenização.  

Haverá aplicação da cláusula penal. 

Ela extingue o contrato com eficácia ex tunc (retroativamente). 

Pode haver a cláusula resolutiva tácita, a qual autoriza a parte a requerer a resolução contrato, mas apenas 

judicialmente, ou a cláusula resolutiva expressa, que independe de interpelação judicial. 

Lado outro, a resilição é cabível no caso de direito de arrependimento. Há dissolução do contrato por simples 

declaração de vontade de uma ou das duas partes contratantes. 

Na resilição bilateral (distrato), o conteúdo do distrato é livre, mas sua forma deve ser igual à do contrato, 

se a lei exige forma específica para ele.  
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Por sua vez, na resilição unilateral (denúncia) motivada, precisa declinar seus motivos, as razões (na 

locação, se chama denúncia cheia; no contrato de trabalho, demissão com justa causa), enquanto que, na 

desmotivada, não há necessidade de apresentar razões, basta apresentar a denúncia (na locação, chamada 

de denúncia vazia; no contrato de trabalho, demissão sem justa causa). 

O prazo da denúncia é geralmente estipulado em lei, ressalvados determinados negócios, em que o lapso 

temporal deve ser compatível com a natureza do negócio e o montante de investimentos que a outra parte 

realizou para que o contrato pudesse ser executado. 

Encerrando, a rescisão é usada como gênero, englobando a resilição e a rescisão. 

Teoria da imprevisão 

São requisitos de aplicação da Teoria da imprevisão: o evento imprevisível, as circunstâncias externas e 

radicais, o enriquecimento inesperado e injusto ao credor, a excessiva onerosidade ao devedor (cunho 

objetivo: tem de ser muito oneroso para todo contratante em semelhante situação) e o contrato de duração 

(exceção para os contratos instantâneos de execução diferida). 

Com relação aos efeitos da aplicação da teoria, temos a revisão, para que o contrato seja reequilibrado, e a 

resolução, ou seja, a extinção do contrato, para evitar mais efeitos danosos. 

TEMA 03 - DIREITO DE FAMÍLIA 

União estável 

São requisitos para configuração da união estável: estabilidade; publicidade; continuidade; duração; e 

constituição de família; além de lealdade; respeito; assistência; guarda, sustento e educação dos filhos; 

fidelidade; coabitação (analisados no caso concreto). 

Casamento 

Na fase de habilitação para o casamento, verifica-se a idade núbil mínima de 16 anos. Os relativamente 

incapazes (entre 16 e 18 anos), podem casar, desde que autorizados pelos pais ou responsáveis legais. 
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Se houver divergência entre os pais, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para solução do 

desacordo. De qualquer forma, suprido o consentimento, o casamento será realizado sob o regime de 

separação de bens, obrigatoriamente. 

Nessa fase são apresentadas certidões, testemunhas e deve ser dada publicidade. Em casos urgentes, a 

autoridade competente poderá dispensar a publicação. Para a dispensa de proclamas, os nubentes, em 

petição dirigida ao Juiz, deduzirão os motivos de urgência do casamento. 

Já quanto à celebração, tem-se que o casamento é civil e gratuita a sua celebração. 

O casamento religioso, que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil, equipara-se a 

este, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data de sua celebração. 

O casamento se perfectibiliza quando os nubentes manifestam, perante o juiz, a sua vontade de estabelecer 

vínculo conjugal, e o juiz os declara casados.  

Excepcionalmente, a lei admite dois casos de casamento sem que as formalidades sejam todas cumpridas: 

são os casos de casamento sob moléstia grave e casamento nuncupativo (iminente risco de vida). 

A lei prevê alguns impedimentos ao casamento, de modo que não podem casar: os ascendentes com os 

descendentes, seja o parentesco natural ou civil; os afins em linha reta; o adotante com quem foi cônjuge 

do adotado e o adotado com quem o foi do adotante; os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, 

até o terceiro grau inclusive; o adotado com o filho do adotante; as pessoas casadas; e o cônjuge 

sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. 

Todos os impedimentos se aplicam também à união estável, salvo quanto às pessoas casadas, desde que 

separadas de fato. 

Os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento, por qualquer pessoa 

capaz. Sem oposição do impedimento, e realizado o casamento, será ele considerado NULO! 

Por sua vez, são causas suspensivas do casamento, isto é, não devem casar: o viúvo ou a viúva que tiver 

filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros; a 

viúva, ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado, até dez meses depois do 
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começo da viuvez, ou da dissolução da sociedade conjugal, exceto neste caso, é permitido aos nubentes 

solicitar ao juiz que não lhes sejam aplicadas as causas suspensivas, provando-se a inexistência de prejuízo 

às pessoas indicadas, bem como provando-se o nascimento de filho, ou inexistência de gravidez, na fluência 

do prazo; o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal; o 

tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa 

tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela, e não estiverem saldadas as respectivas 

contas. 

Nas situações acima, o casamento deve ser realizado obrigatoriamente sob o regime da separação 

legal/obrigatória de bens. 

Com relação às nulidades e anulabilidades, vale ressaltar que, mesmo que seja anulável ou nulo o 

casamento, se contraído de boa-fé por ambos os cônjuges, em relação a estes como aos filhos, produz todos 

os efeitos até o dia da sentença anulatória (casamento putativo). 

Se um dos cônjuges estava de boa-fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só a ele e aos filhos 

aproveitarão (casamento putativo), mas se ambos os cônjuges estavam de má-fé ao celebrar o casamento, 

os seus efeitos civis só aos filhos aproveitarão (não é casamento putativo). 

Serão nulos os casamentos celebrados em violação aos impedimentos matrimoniais vistos anteriormente, 

ao passo que serão anuláveis os casamentos de quem não completou a idade mínima para casar, do menor 

em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal, ou que contiver vício da vontade. 

A coação representa vício de vontade em que somente o cônjuge que sofreu a coação, pode demandar a 

anulação do casamento. A coabitação, havendo ciência do vício, valida o ato. 

Outro vício é o erro essencial quanto à pessoa, o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, 

sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge 

enganado, bem como a ignorância de crime, anterior ao casamento, que, por sua natureza, torne 

insuportável a vida conjugal, e a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável que não 

caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível, por contágio ou por herança, capaz de pôr em 

risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. 



 

 

   
176 
449 

Também será anulável o casamento do incapaz de consentir ou manifestar, de modo inequívoco, o 

consentimento, realizado pelo mandatário, sem que ele ou o outro contraente soubesse da revogação do 

mandato, e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges ou por incompetência da autoridade celebrante. 

Dissolve-se o casamento pela morte e separação. Esta, na prática não é mais utilizada, mas ainda válida. 

Podem as separações judiciais anteriores à EC 66/2010 ser convertidas em divórcio por meio de escritura 

pública de divórcio extrajudicial. Não podem os procedimentos judiciais se divórcio serem transformados 

em procedimentos administrativos. 

Dissolve-se ainda o casamento pelo divórcio, o qual segue as regras processuais. A partilha dos bens pode 

ser feita posteriormente, por procedimento próprio. 

O divórcio não modifica os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos, de modo que o novo casamento 

de qualquer dos pais, ou de ambos, não importa em restrições aos direitos e deveres previstos. 

Dissolvido o casamento, o cônjuge poderá manter o nome de casado, mas o cônjuge declarado culpado na 

ação de separação judicial perde o direito de usar o sobrenome do outro, desde que expressamente 

requerido pelo cônjuge inocente e se a alteração não acarretar evidente prejuízo para a sua identificação, 

manifesta distinção entre o seu nome de família e o dos filhos havidos da união dissolvida ou dano grave 

reconhecido na decisão judicial. 

Regimes de bens 

O regime de bens representa a regulação contratual acerca do funcionamento patrimonial das pessoas que 

se unem por casamento ou união estável, valendo desde a data do casamento ou união. 

O pacto antenupcial é obrigatório sempre que o regime de bens escolhido pelos nubentes seja qualquer um, 

exceto quando se escolhe o regime de comunhão parcial de bens. Ele será nulo se não feito por escritura 

pública ou contiver convenções que contravenham disposição absoluta de lei, e será ineficaz se não lhe 

seguir o casamento. 

Podem os casados trocar o regime de bens, a todo tempo, mediante autorização judicial. 
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Se as partes nada convencionarem, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime 

supletivo e geral. 

Seja qual for o regime de bens, os cônjuges podem livremente: praticar todos os atos de disposição e de 

administração necessários ao desempenho de sua profissão; administrar os bens próprios; desobrigar ou 

reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o seu consentimento ou sem suprimento 

judicial; demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação, ou a invalidação do aval, realizados pelo 

outro cônjuge sem consentimento; reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos 

pelo outro cônjuge ao concubino, desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum 

destes, se o casal estiver separado de fato por mais de cinco anos; praticar todos os atos que não lhes forem 

vedados expressamente; comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica, que, como 

são em prol da unidade familiar, obrigam elas solidariamente ambos os cônjuges; obter, por empréstimo, as 

quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir, que, como são em prol da unidade familiar, obrigam elas 

solidariamente ambos os cônjuges. 

A comunhão parcial de bens é o regime em que os bens adquiridos antes da união formam o patrimônio 

individual de cada cônjuge, ao passo que o patrimônio adquirido depois da constância da união forma o 

patrimônio comum, em comunhão. 

Entram na comunhão: os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em 

nome de um dos cônjuges; os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou 

despesa anterior; os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges; as 

benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada 

cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. 

Lado outro, não entram na comunhão: os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, 

na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; os bens adquiridos 

com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares; as 

obrigações anteriores ao casamento; as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito 

do casal; os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; os proventos do trabalho pessoal de 

cada cônjuge; as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. 
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Presumem-se adquiridos os bens móveis na constância do casamento, quando não se provar que o foram 

em data anterior.  

Nesse regime, exige-se a anuência de ambos os cônjuges para os atos, a título gratuito, que impliquem 

cessão do uso ou gozo dos bens comuns. 

A administração e a disposição dos bens constitutivos do patrimônio particular competem ao cônjuge 

proprietário, salvo convenção diversa em pacto antenupcial. 

Ressalte-se ainda que é o regime aplicável às uniões estáveis, salvo prévio pacto escrito. 

No regime da comunhão universal de bens, existe apenas o patrimônio comum do casal; exclui-se todo o 

patrimônio individual, mesmo que dos bens anteriores à união, bens passados, presentes e futuros e suas 

dívidas. 

Todavia, não entram na comunhão: os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os 

sub-rogados em seu lugar; os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes 

de realizada a condição suspensiva; as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com 

seus aprestos, ou reverterem em proveito comum; as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao 

outro com a cláusula de incomunicabilidade; os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão, 

os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge e as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas 

semelhantes. 

Quanto à administração dos bens, aplicam-se as regras da comunhão parcial de bens. 

No tocante à separação legal ou obrigatória de bens, tem-se que esse regime será exigido: das pessoas que 

o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento, quais sejam, o viúvo 

ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha 

aos herdeiros, a viúva, ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado, até dez meses 

depois do começo da viuvez, ou da dissolução da sociedade conjugal, o divorciado, enquanto não houver 

sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal, e o tutor ou o curador e os seus descendentes, 

ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a 

tutela ou curatela, e não estiverem saldadas as respectivas contas; bem como da pessoa maior de 70 anos; 

e de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial. 
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Os bens do casal são todos individuais. Cada cônjuge tem patrimônio autônomo, que não se comunica com 

o patrimônio do outro. No entanto, a S. 377/STF estabelece que no regime da separação legal de bens 

comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde originados de esforço comum. 

Esse regime veda a mudança de regimes de bens. 

Já o regime da separação convencional de bens funciona do mesmo modo que a separação obrigatória, à 

exceção de pode haver mudança posterior de regime. 

Por fim, o regime da comunhão final nos aquestos é um regime híbrido, ele funciona como o regime da 

separação de bens enquanto durar a convivência e funciona como o regime da comunhão parcial, quando 

da dissolução da convivência. 

Cada cônjuge possui patrimônio próprio e lhe cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à 

metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do casamento. 

No pacto antenupcial podem os nubentes convencionar a livre disposição dos bens imóveis, desde que 

particulares. 

Por esse regime, se um dos cônjuges solveu uma dívida do outro com bens do seu patrimônio, o valor do 

pagamento deve ser atualizado e imputado, na data da dissolução, à meação do outro cônjuge. 

Se computam o valor das doações feitas por um dos cônjuges, sem a necessária autorização do outro, ao 

longo da união. 

Na dissolução do regime de bens por separação judicial ou por divórcio, verificar-se-á o montante dos 

aquestos à data em que cessou a convivência. Não se considera a data da separação ou do divórcio, mas a 

data em que cessou a convivência. 

Parentesco 

O parentesco se analisa por graus, na linha reta e na linha colateral, ou, numa perspectiva mais visual, na 

vertical, para cima e para baixo, e na horizontal, para os lados. A contagem de graus, se dá, na linha reta, os 

graus de parentesco pelo número de gerações, e, na colateral, também pelo número delas, subindo de um 

dos parentes até ao ascendente comum, e descendo até encontrar o outro parente. 
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No caso do parentesco por afinidade, a contagem limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos 

do cônjuge ou companheiro. A dissolução do casamento ou da união estável extingue o parentesco por 

afinidade colateral, mas mantém o parentesco na linha reta. 

Filiação 

Inicialmente, independe a origem do filho, pois todos são considerados iguais, sendo discriminatória 

qualquer qualificação, 

A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento, de modo que ninguém pode vindicar estado 

contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro. As 

presunções de paternidade aplicam-se apenas ao casamento. 

Em qualquer caso, cabe ao homem ou à mulher, exclusivamente, o direito de contestar a 

paternidade/maternidade dos filhos, sendo tal ação imprescritível. Contestada a filiação, os herdeiros do 

impugnante têm direito de prosseguir na ação. 

Acerca das ações, primeiramente vale dizer que o Reconhecimento voluntário de paternidade é regulado 

pela Lei 8.560/1992, e é irrevogável (perfilhação). 

O reconhecimento pode ser feito: no registro de nascimento, caso em que se exige a presença do pai para 

o registro, não podendo a mãe o fazer, por si, e se a mãe mencionar o nome do pai, haverá a investigação 

oficiosa, como veremos; por escritura pública ou escrito particular, arquivado em cartório; por testamento, 

ainda que incidentalmente manifestado; ou por manifestação expressa e direta perante o juiz, ainda que o 

reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém. 

O reconhecimento pode até mesmo preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento, se 

ele deixar descendentes, mas é vedado legitimar e reconhecer filho na ata do casamento. 

São ineficazes a condição e o termo apostos ao ato de reconhecimento do filho. 

O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento. 

A Averiguação oficiosa de paternidade é regulada pela Lei 8.560/1992. Em registro de nascimento de menor 

apenas com a maternidade estabelecida, o oficial remeterá ao juiz certidão integral do registro e o nome e 



 

 

   
181 
449 

prenome, profissão, identidade e residência do suposto pai, a fim de ser averiguada oficiosamente a 

procedência da alegação. 

Se o suposto pai, em 30 dias, não atender a notificação judicial, ou negar a alegada paternidade, o juiz 

remeterá os autos ao representante do MP para que intente a ação de investigação de paternidade. Se 

negada a paternidade ou omisso o suposto pai em responder, é dispensável o ajuizamento de ação de 

investigação de paternidade pelo MP se a criança for encaminhada para adoção. 

A Oposição ao reconhecimento de paternidade é disciplinada na Lei 8.560/1992. O menor pode impugnar 

o reconhecimento, nos quatro anos que se seguirem à maioridade ou à emancipação. 

A Anulação de reconhecimento é proposta apenas e tão somente se o registro contiver erro ou falsidade, 

pode haver a ação de anulação de reconhecimento. São as possiblidades: Ação negatória de paternidade, 

que o pai a move em face do filho, e a Ação negatória de maternidade, que a mãe a move em face do filho. 

Há ainda a Ação negatória de filiação, que o filho a move em face da mãe, do pai ou de ambos. 

A Investigação de paternidade é regida pela Lei 8.560/1992. A sentença que julgar procedente a ação de 

investigação produzirá os mesmos efeitos do reconhecimento. 

Qualquer pessoa, que justo interesse tenha, pode contestar a ação de investigação de paternidade, ou 

maternidade, e não apenas o suposto pai ou suposta mãe. 

A recusa do réu em se submeter ao exame de DNA gerará a presunção da paternidade, a ser apreciada em 

conjunto com o contexto probatório. 

O juiz, sempre que na sentença se reconhecer a paternidade, fixe os alimentos provisionais ou definitivos do 

reconhecido que deles necessite. 

A Investigação de maternidade, com as possibilidades trazidas pela maternidade por substituição, tem sido 

mais frequentes. O ECA afirma que o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, 

indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer 

restrição. 



 

 

   
182 
449 

Poder familiar 

O poder familiar é exercido pelos pais, enquanto durar a menoridade. 

Os pais têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade, sendo usufrutuários desses 

bens, de modo que não podem os pais alienar ou gravar os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, 

obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente 

interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz. 

Extingue-se o poder familiar por: morte dos pais ou do filho; emancipação; maioridade; adoção; decisão 

judicial, quando o genitor castigar imoderadamente o filho, deixar o filho em abandono, praticar atos 

contrários à moral e aos bons costumes, ou reiteradamente abusar de sua autoridade, faltando aos deveres 

a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos. 

Acerca da guarda, destaca-se que o genitor que contrair novas núpcias não perde o direito de ter consigo os 

filhos, que só lhe poderão ser retirados por mandado judicial, provado que não são tratados 

convenientemente. 

A guarda compartilhada gera responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe 

que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. O juiz deve estabelecer 

a guarda compartilhada, mesmo que não haja acordo entre os pais, salvo se um dos genitores declarar ao 

magistrado que não deseja a guarda do menor. 

O tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada entre os pais, sempre tendo em 

vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Caso os pais habitem em cidades diferentes, a cidade 

considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses desses. 

Já a guarda unilateral é atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua. Ela será aplicada, 

excepcionalmente, se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe. 

Obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal 

supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e/ou prestação de 

contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física 

e psicológica e a educação de seus filhos. 
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Deve-se estabelecer o regime de visitação ao genitor que não detenha a guarda, segundo o que acordar 

com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, mantendo o poder de fiscalizar a manutenção e a educação dos 

filhos. O direito de visita se estende a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da 

criança ou do adolescente. 

A alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláusula de guarda unilateral ou 

compartilhada poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor. 

As disposições relativas à guarda aos filhos menores estendem-se também aos filhos maiores incapazes. 

A tutela ocorrerá com o falecimento ou ausência dos pais ou quando os pais perderem o poder familiar, seja 

temporariamente (suspensão), seja definitivamente (perda). 

Se os pais não tiverem escolhido o tutor, incumbe a tutela aos parentes consanguíneos do menor, primeiro 

aos ascendentes, preferindo o de grau mais próximo ao mais remoto. Na ausência destes, aos colaterais até 

o terceiro grau, preferindo os mais próximos aos mais remotos, e, no mesmo grau, os mais velhos aos mais 

novos. Em qualquer dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais apto a exercer a tutela em benefício do 

menor. 

O juiz nomeará tutor idôneo e residente no domicílio do menor: na falta de tutor testamentário ou legítimo; 

quando estes forem excluídos ou escusados da tutela; quando removidos por não idôneos o tutor legítimo 

e o testamentário. 

Quem não for parente do menor não poderá ser obrigado a aceitar a tutela, se houver no lugar parente 

idôneo em condições de exercê-la. 

Por sua vez, não podem ser tutores e serão exonerados da tutela, caso a exerçam: aqueles que não tiverem 

a livre administração de seus bens; aqueles que, no momento de lhes ser deferida a tutela, se acharem 

constituídos em obrigação para com o menor, ou tiverem que fazer valer direitos contra este, e aqueles cujos 

pais, filhos ou cônjuges tiverem demanda contra o menor, caso em que, antes de assumir a tutela, o tutor 

declarará tudo o que o menor lhe deva, sob pena de não lhe poder cobrar, enquanto exerça a tutoria, salvo 

provando que não conhecia o débito quando a assumiu; os inimigos do menor, ou de seus pais, ou que 

tiverem sido por estes expressamente excluídos da tutela; os condenados por crime de furto, roubo, 

estelionato, falsidade, contra a família ou os costumes, tenham ou não cumprido pena; as pessoas de mau 
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procedimento, ou falhas em probidade, e as culpadas de abuso em tutorias anteriores; aqueles que 

exercerem função pública incompatível com a boa administração da tutela. 

Todavia, podem escusar-se da tutela: mulheres casadas ou em união estável; maiores de 60 anos; aqueles 

que tiverem sob sua autoridade mais de 3 filhos; os impossibilitados por enfermidade; aqueles que 

habitarem longe do lugar onde se haja de exercer a tutela; aqueles que já exercerem tutela ou curatela; e os 

militares em serviço. 

Salienta-se que pode o juiz nomear um protutor, para a fiscalização dos atos do tutor. 

Se o patrimônio do menor for de valor considerável, poderá o juiz condicionar o exercício da tutela à 

prestação de caução bastante, podendo dispensá-la se o tutor for de reconhecida idoneidade. 

São atos que dependem de autorização judicial: pagar as dívidas do menor; aceitar por ele heranças, 

legados ou doações, ainda que com encargos; transigir; vender-lhe os bens móveis, cuja conservação não 

convier, e os imóveis nos casos em que for permitido, sendo que os imóveis pertencentes aos tutelados 

somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação a aprovação 

judicial; propor em juízo as ações, ou nelas assistir o menor, e promover todas as diligências, assim como 

defendê-lo nos pleitos contra ele movidos. 

Por seu turno, são atos que independem de autorização judicial: representar o menor, até os 16 anos, nos 

atos da vida civil, e assisti-lo, após essa idade, nos atos em que for parte; receber as rendas e pensões do 

menor, e as quantias a ele devidas; fazer-lhe as despesas de subsistência e educação, bem como as de 

administração, conservação e melhoramentos de seus bens; alienar os bens do menor destinados a venda; 

e promover-lhe, mediante preço conveniente, o arrendamento de bens imóveis. 

Há ainda alguns atos que não podem ser praticados nem mesmo com autorização judicial e, se praticados, 

são nulos, quais sejam: adquirir por si, ou por interposta pessoa, mediante contrato particular, bens móveis 

ou imóveis pertencentes ao menor; dispor dos bens do menor a título gratuito; e constituir-se cessionário 

de crédito ou de direito, contra o menor. 

São solidariamente responsáveis pelos prejuízos as pessoas às quais competia fiscalizar a atividade do tutor, 

e as que concorreram para o dano. 



 

 

   
185 
449 

Finda a tutela pela emancipação ou maioridade, a quitação do menor não produzirá efeito antes de 

aprovadas as contas pelo juiz. 

Finalmente, o tutor é obrigado a servir por espaço de 2 anos, podendo requer, depois desse prazo, a 

exoneração do encargo. Se continuar após o prazo, é automaticamente reconduzido ao cargo. 

Por sua vez, a curatela destina-se às limitações da vontade, daí ser, em geral, deferida a maiores, para: 

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; os ébrios habituais 

e os viciados em tóxico; os pródigos; os ausentes; os nascituros, no caso de ser falecido/desconhecido o pai 

e a mãe esteja em regime curatelar; e as pessoas com deficiência, excepcionalmente, por tempo limitado e 

apenas em relação aos atos patrimoniais, na forma do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

A curatela somente se defere judicialmente e pode abranger apenas o patrimônio do curatelado. 

O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando 

interdito. Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe, na falta destes, o 

descendente que se demonstrar mais apto. Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais 

remotos. E, ainda, na falta dessas pessoas, compete ao juiz a escolha do curador. 

Já a tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas 

idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada 

de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa 

exercer sua capacidade. 

A pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites do apoio a 

ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à 

vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar. 

A decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeitos sobre terceiros desde que esteja inserida nos 

limites do apoio acordado. 

Ressalte-se, por fim, que a adoção de maiores é excepcional, regulada pelo CC/2002 e subsidiariamente pelo 

ECA, ressalvado o caso de à data do pedido, o adotado contar com 18 anos, já estando sob a guarda ou tutela 

dos adotantes, hipótese em que aplica-se o regramento comum do CC/2002. 
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De qualquer modo, a adoção de maiores depende de sentença constitutiva. 

Alimentos 

São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu 

trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do 

necessário ao seu sustento. 

Os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver 

de modo compatível com a sua condição social.  

É recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos 

em grau, uns em falta de outros. Há subsidiariedade dos mais distantes, e sendo várias as pessoas obrigadas 

a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos. 

Na linha reta a obrigação alimentar vai ao infinito; se chamados os em linha reta e estes não conseguem 

prover os alimentos necessários, vai-se à linha colateral. Na linha colateral, alcança-se até os irmãos do 

alimentante, excluindo-se os demais. 

Mesmo que o alimentante constitua nova família, os alimentos devidos ao ex-cônjuge e/ou aos filhos não se 

alteram, mas se o ex-cônjuge que recebe alimentos contrair nova relação, cessam os alimentos devidos pelo 

outro. 

A sentença de alimentos não faz coisa julgada material e os alimentos não se fixam em data anterior à 

citação. 

A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do alimentante, mas o direito não se transmite 

aos herdeiros do alimentado.  

O direito aos alimentos é irrenunciável, imprescritível, incompensável, impenhorável e insuscetível de 

cessão, mas prescrevem as prestações alimentares em 2 anos. Em se tratando de menor, fica suspensa a 

prescrição. 

As ações de alimentos seguem o rito especial da Lei 5.478/1968. 
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Na fixação de alimentos, o alimentando exporá suas necessidades, provando, apenas, o parentesco ou a 

obrigação de alimentar do devedor, quanto ganha aproximadamente ou os recursos de que dispõe. Ao 

receber a inicial, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo alimentante. Da sentença 

caberá apelação no efeito devolutivo, apenas. 

Os alimentos gravídicos voltam-se para a mulher, não para o nascituro, e compreendem os valores 

suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da 

concepção ao parto, inclusive as referentes a alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames 

complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas 

indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes. 

Na execução alimentos, tem-se o único caso de prisão civil no Brasil quando as três últimas parcelas 

estiverem vencidas. O cumprimento integral da pena de prisão não exime o devedor do pagamento das 

prestações alimentícias, vincendas ou vencidas e não pagas.  

Se o réu paga a prestação alimentícia, o juiz suspende o cumprimento da ordem de prisão. Para as dívidas 

anteriores às três últimas, cabe o rito executório comum. 

Encerrando, na exoneração de alimentos, se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira 

de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, exoneração, redução 

ou majoração do encargo. 

A exoneração dos alimentos não é automática, com o fim da necessidade do alimentando, mas demanda 

intervenção judicial. 

TEMA 04- TEORIA GERAL - PESSOAS  

Pessoa natural 

A personalidade representa a possibilidade de alguém participar de relações jurídicas decorrente de uma 

qualidade inerente ao ser humano, que o torna titular de direitos e deveres. 

É inata ao ser humano e não admite graduação, ou seja, tem personalidade e ponto. 
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Já a capacidade é a medida da personalidade. Por isso, admite graduação, de modo que é possível ter mais 

ou menos capacidade. 

A doutrina a classifica em capacidade de direito, a qual representa a aptidão genérica, que todos possuem, 

e em capacidade de fato, aptidão de exercício, que depende da pessoa. 

De acordo com o art. 3º do Código Civil de 2002, são absolutamente incapazes somente os menos de 16 

anos, sem exceção! Eles estão sujeitos à representação. 

Por outro lado, são relativamente incapazes os maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios habituais, 

viciados em tóxicos, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, 

e os pródigos. E eles estão sujeitos a assistência. 

Vale ressaltar que as pessoas com deficiência são plenamente capazes; não são nem absolutamente nem 

relativamente capazes. Apenas de modo excepcional se sujeitam à curatela. 

Assim, a deficiência ou a curatela não afetam a capacidade para: casar-se e constituir união estável; exercer 

direitos sexuais e reprodutivos; exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a 

informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; conservar sua fertilidade, sendo vedada 

a esterilização compulsória; exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; exercer o 

direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas. 

Todavia, é possível a aquisição da plena capacidade antes dos 18 anos, através da emancipação. 

A emancipação pode ser voluntária, pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante 

instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou judicial, por sentença do juiz, ouvido 

o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Pode ainda se dar pelo casamento, pelo exercício de emprego 

público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior, pelo estabelecimento civil ou comercial, 

desde que, em função dele, o menor com 16 anos completos tenha economia própria, pela existência de 

relação de emprego, desde que, em função dela, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. 

Com relação à presunção de morte, não há confirmação, mas é provável a morte de quem estava em perigo 

de vida (casos de acidentes aéreos no mar, desaparecido durante uma nevasca numa expedição de 
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montanhismo, um jornalista em uma zona de distúrbio civil etc.); bem como, se alguém, desaparecido em 

campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término da guerra. 

Além disso, há presunção de morte no caso de pessoas desaparecidas entre 02/09/1961 a 05/10/1988 

(Regime Militar de exceção vigente no país), sem notícias delas, detidas por agentes públicos, envolvidas em 

atividades políticas ou acusadas de participar dessas atividades, e quando da abertura da sucessão definitiva 

na ausência. 

Na ausência, não se pode presumir a morte, diretamente, pois não é nenhuma das situações anteriores. 

Necessário chegar à sucessão definitiva para presumir a morte, até lá, é ausente. 

Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante 

ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens. Também se declarará a ausência quando o ausente 

deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes 

forem insuficientes. 

O procedimento inicia com o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, 

declarando a ausência, e nomeando curador. Em seguida, haverá arrecadação dos bens e publicação de 

editais por 1 ano. Se não reaparece, abre-se a sucessão provisória. 

Posteriormente: citação dos herdeiros e do curador, habilitação dos herdeiros, sentença determinando a 

abertura da sucessão provisória (6 meses depois). Se ninguém requisitar em 30 dias a abertura do Inventário, 

vira herança jacente (bens vagos). 

Converte-se a sucessão provisória em definitiva (presunção de morte) após 10 anos da abertura da sucessão 

provisória ou se o ausente for maior de 80 anos e passados 5 anos do sumiço. 

Se regressa nos 10 anos seguintes, retoma os bens no estado em que se encontram. Se não regressa, termina 

a sucessão definitiva e não pode mais reclamar nada, ainda que retorne. 

Prosseguindo, entende-se por comoriência a presunção de morte simultânea de pessoas reciprocamente 

herdeiras. 
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No tocante ao domicílio, é requisito objetivo a residência e, subjetivo, o ânimo definitivo. São princípios 

relacionados ao domicílio, o da Necessidade, pelo qual todos têm domicílio, ainda que residência não 

tenham (sem-teto ou os errantes), o da Fixidez, segundo o qual domicílio é fixo, apesar de se permitir 

mutabilidade, e o da Unidade, que afirma que toda pessoa tem apenas um domicílio. O Direito brasileiro 

admite pluralidade de domicílios, excepcionalmente. 

O domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, será o lugar onde for encontrada. 

Por seu turno, têm domicílio necessário/legal: o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. 

O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente; o do servidor público, o lugar em que exercer 

permanentemente suas funções; o do militar, onde servir, e, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede 

do comando a que se encontrar imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o navio estiver 

matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. 

O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde 

tem, no país, o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território 

brasileiro onde o teve. 

Pessoa jurídica 

As pessoas jurídicas classificam-se em Pessoas Jurídicas de Direito Público Interno, que são a União, Estados, 

Municípios, Distrito Federal, Territórios, Autarquias, Associações e Consórcios públicos; e em Pessoas 

Jurídicas de Direito Público Externo, que são os Estados da comunidade internacional e demais pessoas 

regidas pelo Direito Internacional Público. 

Já as Pessoas Jurídicas de Direito Privado são as Associações, formadas para fins não econômicos, também 

podendo ser públicas; as Sociedades, constituídas pela reunião de pessoas e bens ou serviços com objetivo 

econômico e partilha de resultados, ou seja, têm natureza eminentemente lucrativa; as Fundações, que 

formam um complexo de bens sem quaisquer pessoas físicas/naturais em sua composição, podendo 

também ser públicas, chamadas de autarquias fundacionais.  

São também Pessoas Jurídicas de Direito Privado as Organizações religiosas, que têm por objetivo a união 

de leigos para o culto religioso, assistência ou caridade, não podendo ter fim econômico, cuja criação, 

organização e funcionamento não podem sofrer intervenção estatal; os Partidos políticos, associações com 
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ideologia política, cujos membros se organizam para alcançar o poder e satisfazer os interesses de seus 

membros, e regem-se pela legislação eleitoral específica; as Empresas individuais de responsabilidade 

limitada - EIRELI; e os Sindicatos, associações de defesa e coordenação dos interesses econômicos e 

profissionais de empregados, empregadores e trabalhadores autônomos. 

As pessoas jurídicas de direito público interno que tiverem estrutura de direito privado serão regidas pelas 

regras do Direito Privado. 

Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: da União, o Distrito Federal; dos Estados e Territórios, as 

respectivas capitais; do Município, o lugar onde funcione a administração municipal; das demais pessoas 

jurídicas o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio 

especial no seu estatuto ou atos constitutivos. 

Ademais, se tiver diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado 

domicílio para os atos nele praticados. Se a administração, ou diretoria, tiver a sede no estrangeiro, será 

domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do 

estabelecimento, no Brasil. 

Vale ressaltar, quanto às associações, que elas podem ter meios lucrativos, mas não fins, nem distribuir 

lucros. Além disso, nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função, de modo que a 

exclusão do associado, assim, só é admissível se houver justa causa, assim reconhecida em procedimento 

que assegure direito de defesa e de recurso. 

No tocante às fundações, estabelece o Código Civil que as fundações somente poderão constituir-se para 

fins de: assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, 

segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, 

modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e 

científicos, promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos, e atividades religiosas. 

Quando forem insuficientes os fundos para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de 

outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou 

semelhante. 
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Acerca da desconsideração da personalidade jurídica, o CC/2002 adota a Teoria Maior, aplicável à 

generalidade das situações, pela qual são requisitos: o abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de 

finalidade ou pela confusão patrimonial, com benefício direto ou indireto a sócios/administradores. Assim, 

a mera insolvência é insuficiente; mera falta de pagamento é insuficiente; mera dissolução irregular é 

insuficiente. 

Em contraponto à esta teoria, tem-se a Teoria Menor, adotada pelo CDC, pelo Direito do Trabalho e pelo 

Direito Tributário, segundo a qual o juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica ainda que não tenha 

havido confusão patrimonial ou desvio de finalidade, bastando, para tanto, o inadimplemento das 

obrigações consumeristas, trabalhistas ou tributárias. 

TEMA 05 - MODALIDADES OBRIGACIONAIS 

As obrigações puras e impuras relacionam-se com a eficácia. A presunção é de que a obrigação é pura, sem 

termo, condição ou encargo, de modo que, se a obrigação é pura, necessário que o credor constitua o 

devedor em mora (mora ex persona). 

As obrigações alternativas relacionam-se com o objeto. A presunção é de que a escolha cabe ao devedor, 

devendo ela ser integral (ou A, ou B), não podendo obrigar a escolher parte de A e de B. Se for escolha 

periódica, escolhe a cada período. 

Se uma das obrigações se torna impossível e a escolha compete ao credor, na situação de haver culpa do 

devedor, o credor escolhe a subsistente ou a equivalente da outra, mais perdas e danos, ao passo que se 

não houver culpa do devedor, concentra na subsistente. 

No entanto, se a escolha compete ao devedor, havendo ou não culpa sua, concentra na subsistente. 

Já no caso de ambas as obrigações se tornarem impossíveis e a escolha competir ao credor, havendo culpa 

do devedor, o credor escolhe o equivalente por uma delas, mais perdas e danos, e não possuindo o devedor 

culpa, extingue a obrigação. 

Por outro lado, se a escolhe compete ao devedor e houve culpa sua, deve-se o equivalente pela que por 

último se impossibilitou, mais perdas e danos, e se não houve culpa do devedor, extingue a obrigação. 
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Importante ressaltar que essas alternativas caem com frequência na OAB, já que é fácil confundir. Assim, 

deve-se entender a lógica e a razão para cada uma das consequências. 

As obrigações divisíveis e indivisíveis relacionam-se com o objeto (divisível ou não), e não com o sujeito. A 

presunção é de que a obrigação é divisível, de maneira que, se três devedores devem 90 a um credor, 

presume-se que cada um tem de pagar 30, e o credor só pode cobrar 30 de cada um; se é um devedor que 

deve 90 a três credores, qualquer um deles pode cobrar os 90. 

A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão, 

por sua natureza, por motivo de ordem econômica, ou dada a razão determinante do negócio jurídico. Se 

houver dois ou mais devedores, cada um fica obrigado pela dívida toda; se a pluralidade for dos credores, 

pode cada um destes exigir a dívida inteira e os devedores se desobrigam, pagando, a todos os credores 

conjuntamente, ou a um, dando este caução de ratificação dos demais. 

Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 01 - PROCEDIMENTO COMUM 

● INTRODUÇÃO: antes de analisarmos cada uma das etapas do processo comum, é importante que tenhamos uma 

visão geral de todas as suas fases. Observe: a primeira fase é a) postulatória, que trata propositura da ação e cujo 

principal veículo é a petição inicial; a seguir, temos a fase b) organizatória, onde surgem eventuais diálogos com as 

partes a fim de emendar ou de complementar a inicial, indeferi-la, julgar liminarmente o pedido, citação do réu, 

conciliação e mediação, defesa e reconvenção: a principal tarefa dessa fase é a de se sanar todos os eventuais vícios 

do processo; após a organização temos a fase c) instrutória, voltada à produção de provas; após a fase probatória o 

processo está maduro para a prolação de decisão, então, temos a fase d) decisória, na qual se profere sentença ou 

acórdão; após a decisão, cabe o seu cumprimento, que é a fase e) executória, quando ocorre a satisfação do direito. 

● PETIÇÃO INICIAL é o primeiro ato do processo. Conceito: é o instrumento que veicula a demanda. A própria petição 

gera alguns efeitos de imediato, vejamos: com a protocolização da petição inicial temos a propositura da ação. Por sua 

vez, do registro ou distribuição da petição decorrem dois efeitos relevantes: 1º EFEITO: perpetuatio jurisdicionis e 2º 

EFEITO: prevenção do juízo.  

Os requisitos da petição inicial são os seguintes: 1º requisito: a petição inicial é escrita (escritura); 2º requisito: 

indicação do juízo (conforme as regras de competência); 3º requisito: qualificação das partes; 4º requisito: causa de 

pedir; 5º requisito: pedido, que constitui o objeto da demanda; 6º requisito: valor da causa; 7º requisito: protesto 
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genérico por provas; 8º requisito: opção pela realização da audiência de conciliação e mediação; 9º requisito: 

documentos indispensáveis; 10º requisito: capacidade postulatória de quem assina a petição; e 11º requisito: 

requisitos específicos previstos em lei. 

E se não estiverem todos os requisitos presentes? SERÁ DETERMINADA A EMENDA OU A COMPLEMENTAÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL. São as seguintes as HIPÓTESES principais: falta de requisito da petição inicial; e existência de defeito 

ou irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito. Nesses casos, o juiz deve abrir prazo para o aditamento 

da inicial, PRAZO de 15 dias. 

Pois bem, um dos requisitos da petição inicial é o PEDIDO, que é o objeto do processo. O pedido se classifica em 

diversas espécies, vejamos: pedido certo é pedido expresso na petição; pedido sucessivo são vários pedidos 

formulados com ordem de preferência (ex: pedido de declaração de existência de contrato e consequente 

reconhecimento do valor devido); pedido determinado é o pedido delimitado quanto a quantidade e qualidade (ex: 

pedido de 2 sacas de café); pedido alternativo é aquele em que são formulados dois períodos sem ordem de 

preferência (ex: pedido de uma saca de café ou de uma saca de feijão); finalmente, há o pedido subsidiário, em que 

se pede o acolhimento do pedido subsidiário na hipótese de não ser acolhido o principal (ex: pedido de devolução do 

bem ou, se não for possível, de indenização do equivalente). 

A cumulação de pedidos depende do cumprimento de alguns requisitos: que os pedidos sejam compatíveis entre si; 

que o mesmo juízo seja competente para conhecer de todos eles; e que o mesmo tipo de procedimento seja adequado 

para todos os pedidos.  

O Código traz regras sobre a interpretação dos pedidos: na interpretação do pedido levar-se-á em consideração o 

conjunto da postulação e observar-se-á o princípio da boa-fé. Há também previsão de pedido implícito: ou seja, aquele 

que, embora não explicitado no instrumento da postulação, compõe o objeto litigioso do processo (mérito) em razão 

de determinação legal. Mesmo que a parte não peça, deve o magistrado examiná-lo e decidi-lo. São pedidos implícitos: 

juros legais; ressarcimento de despesas processuais e honorários de sucumbência; e correção monetária.  

Quando for pedido referente a obrigação indivisível (mais de uma parte com direito ao mesmo objeto indivisível), 

aquele que NÃO participou do processo receberá sua quota, deduzidas as despesas na proporção de seu crédito. 

É possível a modificação do pedido, cumpridos os requisitos do Código. Se o pedido de modificação for realizado antes 

da citação do demandado, há liberdade da parte autora em modificar o pedido; após a citação e até o saneamento, 

admite-se a modificação do pedido desde que com a concordância da parte contrária; agora, após o saneamento, não 

será admitida modificação do pedido, pois a lide é estável neste momento. 

Acerca da ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO, esta pode ser verificada pelo juiz liminarmente, ou seja, antes mesmo da 

citação do réu. Nesse momento, caso haja vício sanável, o juiz deve determinar a emenda da inicial. Nesse momento 

processual (antes da citação do réu) é admissível o julgamento da demanda de plano: falamos em indeferimento 

liminar da petição (quando não houver julgamento de mérito) ou improcedência liminar do pedido (quando há 

julgamento de mérito).  
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O indeferimento liminar da petição pode decorrer dos seguintes motivos: Inépcia da petição inicial: a) faltar pedido 

ou causa de pedir; b) pedido indeterminado (exceto se for caso legal de pedido genérico); c) falta de lógica entre 

narração e conclusão; e d) pedidos incompatíveis. Também é causa de indeferimento a manifesta ilegitimidade da 

parte autora ou da demandada ou por conta da falta de interesse processual (verificação das condições da ação). A 

ausência de requisitos da petição também dá ensejo ao indeferimento caso a parte não proceda à correção do vício.  

Agora, a improcedência liminar do pedido (não se fala em procedência liminar, sem o contraditório: veja que se trata 

de cognição exauriente) ocorre nas seguintes situações: pedido contrário a enunciado de súmula do Supremo 

Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; pedido contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal 

Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; pedido em sentido adverso a 

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

contrário a enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local; pedido para o qual se verifica desde logo 

a ocorrência de decadência ou prescrição.  

● AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DE MEDIAÇÃO: Se a petição inicial não for indeferida e se não for caso de 

improcedência liminar, o juiz designará audiência de conciliação e mediação com antecedência mínima de 30 dias, 

devendo ser citado o réu com, pelo menos, 20 dias de antecedência. A audiência, a princípio, é obrigatória, mas ela 

NÃO SERÁ REALIZADA SE UMA DAS SITUAÇÕES A SEGUIR SE VERIFICAR: ambas as partes manifestarem desinteresse 

na composição consensual ou se não for admissível a autocomposição sobre o objeto litigioso. O NÃO 

COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DE MEDIAÇÃO é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e enseja a aplicação de multa no valor de até 2% da vantagem econômica ou valor da causa, montante que é 

revertido à União ou ao Estado.  

● RESPOSTAS DO RÉU: agora vejamos quais são as possíveis atuações do réu. O RÉU PODE: reconhecer a procedência 

do pedido formulado pela parte autora; efetuar requerimento avulso de desmembramento do litisconsórcio 

multitudinário na hipótese do art. 113, §2º, do NCPC; contestar; reconvir; arguir hipótese de impedimento ou de 

suspeição; ou não responder, se tornando revel. 

 Contestação: A contestação é a resposta típica do réu, pela qual ele impugna a pretensão do autor. O instituto é 

regido por dois princípios basilares: PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE e PRINCÍPIO DA IMPGUNAÇÃO ESPECÍFICA DOS 

FATOS. O princípio da eventualidade significa que o réu deve concentrar toda a matéria de defesa na contestação; há 

algumas exceções ao princípio da eventualidade, quais sejam: direito ou fato superveniente, que pode ser alegado por 

mera petição; matéria cognoscível de ofício, que pode ser conhecida a qualquer momento; e quando a lei permitir a 

alegação posterior à contestação. O princípio da impugnação específica dos fatos significa que o réu deve atacar 

ponto a ponto as alegações do autor, sob pena de presunção da veracidade do alegado. No entanto, NÃO GERAM 

PRESUNÇÃO de veracidade: fatos que não for possível confessar; se a petição inicial não estiver acompanhada de 

documentos que a lei considerar essencial; se o fato estiver contraditado pela defesa no seu conjunto; e se a defesa 

for produzida por defensor público, advogado dativo ou curador especial. 

Pois bem, conforme vimos, o réu deve alegar toda a sua defesa em contradição, com algumas exceções. As matérias 

de defesa podem constituir preliminares e principais, sendo que estas últimas envolvem o mérito propriamente. São 

as seguintes as PRELIMINARES DE CONTESTAÇÃO NO NCPC (matérias não abarcadas pelo mérito):  inexistência ou 

nulidade da citação; incompetência absoluta e relativa; incorreção do valor da causa; inépcia da petição inicial; 
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perempção; litispendência; coisa julgada; conexão; incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de 

autorização; convenção de arbitragem; ausência de legitimidade ou de interesse processual; falta de caução ou de 

outra prestação que a lei exige como preliminar; e indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. 

Quanto à forma e ao prazo da contestação, vejamos quais são as regras: em primeiro lugar, os requisitos da 

contestação são semelhantes aos da petição inicial. A peça deve conter, portanto, nome e prenome das partes, sem 

necessidade de qualificação, pois já foi feita na inicial. Deve conter, ainda, endereçamento ao juízo da causa, 

documentos indispensáveis, requerimento de provas, apresentação dos fatos e fundamentos jurídicos da defesa. O 

prazo para contestar é de 15 dias (úteis). REGRAS DE CONTAGEM: 1ª REGRA: houve audiência de conciliação e 

mediação. Nesse caso, o prazo de 15 dias é contado da audiência ou da última sessão de conciliação ou de mediação, 

caso haja várias delas. 2ª REGRA: não houve audiência porque o réu peticionou informando que não deseja participar 

da sessão de conciliação e de mediação. O prazo de contestação será contado do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência. 3ª REGRA: se houver litisconsortes. Se o autor não desejar expressamente a audiência de 

conciliação/mediação, necessário levar em consideração a manifestação dos réus: se ambos não tiverem interesse no 

ato de composição, o prazo contará individualmente para cada um deles a partir do peticionamento da intenção de 

não recorrer; se um deles tiver interesse ou não pedir o cancelamento, o prazo contará, para ambos, a partir da 

audiência, a qual será realizada, pois todos devem desistir para que ela não seja feita. 4ª REGRA: se não houver 

audiência de conciliação e de mediação. Nos casos em que o direito discutido não admitir composição, o réu será 

citado na forma tradicional, por carta ou por mandato, situação em que o prazo irá iniciar a partir da juntada aos Autos 

do mandato de citação. 

 Reconvenção: A reconvenção é uma ação inversa (ação do réu em face do autor), em que o demandado propõe 

contra a parte autora um pedido próprio, que irá ampliar o objeto da demanda. A reconvenção deve cumprir alguns 

requisitos. Veja: o objeto da reconvenção deve ser conexo com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Além 

desse requisito, que é previsto expressamente no Código, a doutrina e o código trazem mais alguns requisitos da 

convenção. Vejamos: existência de uma causa pendente; apresentação da reconvenção no prazo da contestação; o 

juízo da causa principal deve ser também competente para analisar a reconvenção; os procedimentos da ação e da 

reconvenção devem ser compatíveis, uma vez que são processados conjuntamente; e há necessidade de identificação 

de conexão ou correlação com os fundamentos da defesa. 

Revelia: a revelia também é considerada uma forma de defesa. Trata-se de defesa pela não manifestação do réu que 

foi citado. São efeitos da revelia: efeito material: presunção de veracidade das alegações feitas pelo demandante. 

Trata-se de presunção relativa contra a qual é possível a produção de provas. Prazos: em decorrência da revelia, os 

prazos do réu serão informados com a publicação da decisão, conforme expressamente disciplina o art. 346, do NCPC: 

ou seja, não é necessário tentar intimar o réu; preclusão: com a não apresentação da defesa, o réu não poderá mais 

alegar direitos ou fatos, exceto se supervenientes, se envolver questões que podem ser conhecidas de ofícios ou que 

haja expressa autorização legal para que sejam alegadas em outro momento; julgamento antecipado: a revelia traz a 

possibilidade de julgamento antecipado do processo, caso a presunção de veracidade permita imediata decisão.  

Pois bem, há situações em que, apesar da revelia, NÃO SE APLICA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, que são as seguintes: 

quando houver pluralidade de réu e um deles contestar a ação (a contestação de um aproveita a todos); quando a 

demanda envolver direitos indisponíveis; quando a petição inicial estiver desacompanhada de documento que a lei 
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considere indispensável para provar os fatos alegados; e quando as alegações de fato formuladas pelo autores forem 

inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas produzidas nos autos. 

 Providências Preliminares e Saneamento: após a resposta do réu, compete ao juiz fazer o saneamento do processo, 

verificando se é possível julgamento de imediato e, não sendo possível, analisar a existência de algum vício 

procedimental a ser sanado.  

Particularmente, é preciso ressalta as situações em que o autor da ação tem direito a apresentar réplica. São as 

seguintes as hipóteses: alegação de defesa indireta material na contestação, que é quando o réu alega fato novo em 

contestação, fato que seja impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; também há direito a réplica no 

caso de alegação de questões preliminares na contestação, o que constitui defesa indireta processual.  

Vamos abordar mais especificamente sobre o que é fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor: 

lembrando, se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. FATOS CONSTITUTIVOS: são aqueles que dão vida a 

um efeito jurídico e à expectativa de um bem por parte de alguém; FATOS MODIFICATIVOS: são aqueles que não 

negam a válida constituição do direito, mas tem por objetivo alterá-lo; FATOS EXTINTIVOS: são aqueles que fazem 

cessar um efeito jurídico e a consequente expectativa sobre um bem. 

Após a réplica, ou caso essa não seja necessária, o juiz, verificando a existência de irregularidades ou de vícios 

sanáveis, o juiz determinará sua correção em PRAZO NUNCA SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. Cumpridas as 

providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do 

processo ou despacho saneador. 

Vamos analisar primeiro o JULGAMENTO ANTECIPADO, que é forma de abreviar o processo. Cabe julgamento 

antecipado nas seguintes hipóteses: julgamento do mérito TOTAL: quando NÃO houver necessidade de produção de 

outras provas ou quando o réu for revel, se aplicar a presunção de veracidade, e não houver requerimento de prova 

(o réu revel ainda assim tem o direito de requerer produção de prova, conforme o artigo 349 do CPC). O julgamento 

de mérito TOTAL ocasiona o fim da fase de conhecimento, se não houver recurso. O NCPC, inovando nesse ponto, 

estabelece a possibilidade de julgamento PARCIAL do mérito nas seguintes hipóteses: a) parte das alegações se 

mostrar incontroversa (ex: autor pede o pagamento de débito com certa taxa de juros e o réu só se insurge contra a 

taxa de juros requerida, nesse caso, o débito principal é incontroverso); também nas hipóteses de julgamento 

antecipado total que nós vimos logo acima cabe o julgamento parcial se os requisitos se cumprirem apenas em relação 

a parcela do objeto processual.  

Pois bem, se não for o caso de julgamento antecipado ou se este for parcial, o juiz tem o dever de organizar o processo. 

Essa é a fase de saneamento e da organização do processo. Nesse momento, DECIDE-SE: questões processuais 

pendentes, se houver; delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os 

meios de prova admitidos; definir a distribuição do ônus da prova; delimitar as questões de direito relevantes para a 

decisão do mérito; designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. O juiz, por despacho, fixará prazo não 

superior a 15 dias para que as partes indiquem testemunhas: cada parte tem direito a apresentar, no total, 10 

testemunhas, no máximo 3 testemunhas para cada fato.  
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TEMA 02 - EXECUÇÃO 

Execução é o processo judicial cuja finalidade é dar cumprimento a obrigação prevista em título executivo extrajudicial. 

Vamos iniciar com o estudo dos princípios da execução:  

Princípios 

 PRINCÍPIO DA NULLA EXECUTIO SINE TITULO: não existe execução sem título executivo, que no caso é extrajudicial. 

 PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO: a execução – que se realiza em favor do credor – deve se 

valer de todos os atos necessários com a finalidade de satisfazer o crédito. 

 PRINCÍPIO DO MENOR SACRIFÍCIO PARA O DEVEDOR: quando por mais de um meio igualmente vantajoso para o 

credor for possível efetuar a execução, deverá ser feita pelo meio menos gravoso ao executado. 

 PRINCÍPIO DA ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS: o juiz poderá adotar as medidas que entender necessárias 

para o bem do cumprimento da execução. 

 PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE DA EXECUÇÃO: o juiz deve prestar a tutela jurisdicional específica em relação às 

obrigações de fazer, de não fazer e de dar e, apenas excepcionalmente, convertê-la em perdas e danos. 

 PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA: o exequente, independentemente de ser execução definitiva ou 

provisória, tem o dever de reparar todos os dados que, porventura, causar ao executado em razão do processo de 

execução. 

Disposições Gerais 

Nessa seção vamos ver regras gerais da execução. Primeiro, a respeito da APLICABILIDADE DAS REGRAS DE EXECUÇÃO 

PREVISTAS NO CÓDIGO: as regras de execução se aplicam, primordialmente, ao processo de execução de título 

extrajudicial, mas se aplicam também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução e aos atos executivos 

realizados nos procedimentos de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que 

a lei atribua eficácia executiva.  

Quanto aos PODERES DO JUIZ NA EXECUÇÃO, há regra prevendo que o juiz pode, em qualquer momento do processo, 

determinar comparecimento das partes, advertir o executado de que sua conduta pode configurar ato atentatório 

à dignidade da justiça e determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações relacionadas ao 

objeto da execução, assinalando prazo razoável.  
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É importante ressaltar as regras do código a respeito da configuração de ATO DO EXECUTADO ATENTATÓRIO À 

DIGNIDADE DA EXECUÇÃO. São as seguintes as hipóteses elencadas expressamente no Código: fraude à execução; 

oposição maliciosa à execução, empregando ardis e meios artificiosos; dificultar ou embaraçar a realização da 

penhora; resistência injustificada às ordens judiciais; e não indicar os bens passíveis de penhora e valores ou não exigir 

prova de propriedade quando intimado pelo Juiz para fazê-lo. A consequência da prática de ato atentatório à 

dignidade da execução é a aplicação de multa revertida para o exequente não superior a 20%, calculado sobre o valor 

atualizado do débito. 

É possível a DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO, que não implica desistência do direito de executar, mas implica a extinção 

automática da impugnação e dos embargos quando envolver apenas questões processuais, sendo necessária 

concordância do impugnante/embargante quando houver discussão de outros assuntos, caso em que o exequente 

deve pagar custas e honorários. 

Legitimidade 

A LEGITIMIDADE ATIVA para executar é regulada pelo Código. A legitimidade ordinária é do credor, o principal 

interessado no cumprimento da obrigação. São autorizados a suceder o exequente, no entanto, o Ministério Público 

(legitimidade extraordinária), nos casos de atuação prevista em lei, os sucessores, em caso de morte, o cessionário, 

quando houver transferência entre vivos, e o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. A 

legitimidade dos sucessores, do cessionário e do sub-rogado é derivada ou superveniente.  

Já a LEGITIMIDADE PASSIVA é, a ordinária, do devedor que consta do título. Há legitimidade derivada ou 

superveniente dos sucessores, do novo devedor em caso de assunção do débito, o fiador que consta do título, o 

responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito, e o responsável tributário. 

Sobre a CUMULAÇÃO SUBJETIVA NA EXECUÇÃO, admite-se a formação de litisconsórcio no procedimento de 

execução desde que todos os executados tenham legitimidade passiva (ex: execução contra o devedor e contra o 

responsável tributário). É possível também a CUMULAÇÃO OBJETIVA NA EXECUÇÃO, isto é, execução de obrigações 

fundadas em títulos diversos, desde que cumpridas algumas condições: que o executado seja o mesmo, que o mesmo 

juízo seja competente e que o procedimento de execução seja o mesmo.  

Em relação à INTERVENÇÃO DE TERCEIRO, admite-se em processo executivo o incidente de desconsideração de 

personalidade jurídica. 

Competência 

O JUÍZO COMPETENTE PARA A EXECUÇÃO, à escolha do exequente, pode ser o foro do domicílio do executado, foro 

de eleição constante do título ou o foro dos bens executados. Se houver mais de um domicílio, qualquer deles é 
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competente. Se for incerto ou desconhecido o domicílio do executado, é competente o local onde ele se encontre ou 

o domicílio do exequente. Se houver mais de um devedor, o domicílio de qualquer é competente. A execução pode 

ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo 

que nele não mais resida o executado.  

Requisitos 

Nessa Seção vamos tratar dos requisitos necessários para realizar qualquer execução.  

O primeiro requisito é o INADIMPLEMENTO, que é uma situação de fato. O inadimplemento que justifica o processo 

de execução é a não satisfação de obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo. 

Especificamente em caso de título que contenha obrigações bilaterais, o credor somente poderá exigir do devedor 

quando tiver cumprido a sua parte, o que deve ser provado.  

O TÍTULO EXECUTIVO é uma situação jurídica. Eis o CONCEITO de título executivo: é o ato ou fato a que a lei atribui 

eficácia executiva. O ROL DE TÍTULOS EXECUTIVOS É ABERTO pois novos podem ser criados por lei, mas observe que 

há reserva legal. São títulos executivos extrajudiciais, conforme previsão expressa do Código, os seguintes 

documentos: 1) Letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture e cheque (títulos de crédito); 2) Escritura 

pública ou outro documento público assinado pelo devedor; 3) Documento particular assinado pelo devedor e por 

duas testemunhas; 4) Instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela 

Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal; 5) 

Contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução; 

6) Contrato de seguro de vida em caso de morte; 7) Crédito decorrente de foro e laudêmio; 8) Crédito, 

documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas 

e despesas de condomínio; 9) Certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei; 10) Crédito referente às contribuições 

ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia 

geral, desde que documentalmente comprovadas; 11) Certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa 

a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas 

em lei; 12) Todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. 

Características do título executivo 

São características constitutivas do título executivo a certeza, a liquidez e a exigibilidade. Certeza é a resposta às 

seguintes perguntas: se é que é devido mesmo (an debeatur), quem deve (quis debeat) e a quem é devida a prestação 

(cui debeatur), o que é devido (quid debeatur) e quanto é devido (quantum debeatur): a liquidez diz respeito ao objeto 

da prestação, correspondente ao que é devido (gênero) e à quantidade devida. A exigibilidade quer dizer que não há 

condição ou termo suspensivo da obrigação que aguarda realização.  
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Responsabilidade patrimonial 

Pois bem, agora vamos falar da responsabilidade patrimonial do executado, assentando, em primeiro lugar, as 

PREMISSAS dessa responsabilidade: 1ª premissa: a regra geral é que a responsabilidade seja do devedor. É a situação 

na qual o responsável é o próprio devedor. 2ª premissa: a responsabilidade é patrimonial (presente e futuro), embora 

ainda existam alguns resquícios da responsabilização pessoal do devedor (como no caso de prisão civil por dívida 

alimentar). 

Quanto aos BENS PASSÍVEIS DE EXECUÇÃO, a REGRA é que todos os bens do executado estão à disposição da 

execução. Todavia, há, evidentemente, LIMITAÇÕES, que podem ser dos seguintes tipos: limitações lógicas, que é a 

situação em que o produto arrecadado não é suficiente nem mesmo para pagamento das custas de execução 

(execução frustrada); limitações políticas, consistente no reconhecimento de situações de impenhorabilidade, o que 

defende a dignidade mínima da pessoa; e limitação voluntária, a qual é decorrente de negócio jurídico processual: 

quer dizer, exequente e executado podem dispor sobre a não submissão de alguns bens a execução. Essa última 

hipóteses é controvertida na doutrina, no entanto.  

Uma situação bastante comum é a FRAUDE CONTRA CREDORES, que ocorre quando o executado busca se furtar ao 

procedimento executivo para preservar seu patrimônio de modo ilícito. São hipóteses de fraude contra credores: 

alienação ou oneração de bem quando já houver averbação da existência de ação envolvendo direito real ou 

pretensão reipersecutória; alienação ou oneração de bem quando já houver averbação de certidão de que a execução 

foi admitida pelo juiz no registro de imóveis, de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora; alienação ou 

oneração após averbação de hipoteca judiciária ou ato de constrição judicial originário do processo em que fora 

arguida a fraude; alienação ou oneração de bens quando tramitava, contra o credor, ação capaz de reduzi-lo à 

insolvência. Essas hipóteses não são taxativas, existindo outras, desde que previstas em lei.  

Disposições Gerais das Espécies de Execução 

NA PETIÇÃO INICIAL DE EXECUÇÃO, o exequente deve instruir seu pedido com o título e o demonstrativo do débito 

atualizado, bem como prova de que se verificou condição ou termo suspensivo da exigibilidade e de que, no caso 

de obrigação bilateral, o exequente tenha cumprido a sua obrigação. Compete ainda ao exequente indicar a espécie 

de execução de sua preferência, quando for possível por mais de um modo, e a qualificação e bens suscetíveis de 

penhora. Especificamente em relação ao DEMONSTRATIVO DE DÉBITO, deve constar da petição: o índice de correção 

monetária, com termos inicial e final de incidência; a taxa de juros, com termos inicial e final de incidência; a 

periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; e a especificação do desconto obrigatório realizado. 

No caso de EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA (em que há mais de uma prestação possível de extinguir o vínculo 

obrigacional). A regra é que escolha da prestação seja feita pelo devedor (regra que consta do Código Civil), não pelo 
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credor. Excepcionalmente, se o devedor não indicar a prestação escolhida no prazo de 10 dias ou outro prazo 

contratual ou se a escolha couber, conforme convenção, ao credor, a escolha caberá a este último.  

O despacho judicial para a CITAÇÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO, que retroagirá à data da propositura da ação, ainda 

que o despacho emane de juízo incompetente. 

A respeito da NULIDADE DA EXECUÇÃO, isso ocorre nas seguintes hipóteses: quando a obrigação for incerta, ilíquida 

ou inexigível; quando houver irregularidade de citação; ou se não tiver ocorrido termo ou condição da obrigação. A 

nulidade pode ser conhecida de ofício pelo juiz ou a requerimento da parte, o que independe da interposição de 

embargos à execução (matéria conhecível por mera petição ou embargos de pré-executividade).  

Execução por Quantia Certa 

Agora vamos tratar especificamente do procedimento de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. O procedimento pode ser 

sintetizado nas seguintes fases quando não houver pagamento voluntário: 1ª fase é a proposição da execução, o que 

nós estudamos logo acima. A seguir temos a 2ª fase de apreensão (afetação do bem ao processo de execução) de 

bens do executado os quais serão submetidos à 3ª fase de expropriação (transferência forçada da titularidade do 

bem) e de 4ª fase pagamento da obrigação. A finalidade desse procedimento é prover tutela jurisdicional consistente 

em pagar dinheiro. 

A expropriação é, vimos logo acima, a transferência por ordem judicial da titularidade do bem. A expropriação pode 

ocorrer mediante adjudicação (quando então há confusão entre expropriação e pagamento), alienação (em que o 

bem é vendido a terceiro para que se angarie dinheiro para o pagamento da obrigação) e apropriação de frutos e 

rendimentos (em que os frutos do bem é que são propriamente expropriados, permanecendo o bem principal sujeito 

a depósito). 

Vamos reforçar que ADJUDICAÇÃO é passagem dos bens do devedor para o credor como forma de quitação da 

obrigação, nesse caso há confusão entre expropriação e pagamento, já que o bem é transferido à titularidade do 

exequente justamente como meio de pagar o crédito.  

REMIÇÃO é o ato pelo qual o executado paga ou consigna, em pagamento, o montante da execução (valor devido, 

juros, custas e honorários), resgatando o bem penhorado. É admissível ATÉ a adjudicação ou a alienação. 

Uma vez que o processo de execução é um processo autônomo, o executado só passa a participar da relação 

processual com a CITAÇÃO. Já vimos que a PRIMEIRA FASE DA EXECUÇÃO É A SUA PROPOSIÇÃO. Então o juiz, 

verificando a regularidade da inicial, profere despacho FIXANDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% e 

determinando a CITAÇÃO DO EXECUTADO para pagar no prazo de 3 dias. Se o débito for pago integralmente nesse 

prazo tríduo, o valor dos honorários será reduzido pela metade. Além disso, o valor dos honorários pode ser elevado 
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até o patamar de 20% se forem rejeitados embargos à execução eventualmente interpostos, tomando-se em conta o 

trabalho realizado pelo advogado do exequente.  

A partir da ADMISSÃO DA EXECUÇÃO, o exequente tem direito de obter CERTIDÃO A RESPEITO DA TRAMITAÇÃO DO 

PROCESSO EXECUTIVO. Veja: o exequente tem direito ao fornecimento de certidão para que possa averbar à margem 

do registro de bens do executado a pendência de execução. Caso realize a averbação, o exequente deve informar nos 

autos o fato no prazo de 10 dias. A partir da averbação, da alienação ou da oneração a terceiros do bem do qual o 

registro contenha indicação da averbação, presume-se que a alienação foi feita em fraude à execução. Com a penhora 

do valor suficiente para quitar o débito, as averbações devem ser canceladas pelo exequente em relação aos bens 

não penhorados no prazo de 10 dias (se não cumprir, o juiz determina de ofício). 

Outro ato que propicia a execução é o ARRESTO DE BENS DO EXECUTADO, consistente em medida preventiva de 

apreensão judicial de bens do devedor (pré-penhora). Quanto o oficial de justiça não encontrar o executado, ele pode 

arrestar bens suficientes que encontrar para garantir a execução. Após realizar o arresto, o oficial de justiça, nos 10 

dias seguintes, deverá retornar ao endereço por duas vezes em horários distintos a fim de tentar citar o executado 

pessoalmente, mas se houver suspeita de ocultação, o oficial de justiça fará a citação por hora certa; frustradas as 

citações pessoal e por hora certa, o exequente pode requerer citação por edital.  

Agora vamos falar dos principais dos seguintes atos: PENHORA, DEPÓSITO E AVALIAÇÃO. A penhora é o ato que afeta 

certo bem à execução, quer dizer, a penhora submete o bem ao procedimento executório. A PENHORA DEVE COBRIR: 

o valor do principal atualizado, os juros, as custas e os honorários do advogado. 

Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Os BENS INALIENÁVEIS não 

podem ser vendidos ou gravados com ônus real. A inalienabilidade pode decorrer da lei ou de cláusula negocial. Já a 

impenhorabilidade diz respeito à impossibilidade de submissão ao procedimento executivo forçado, apesar de que o 

bem possa ser alienado de modo voluntário. SÃO ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEIS, de acordo com previsão do 

Código: os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; os bens que guarnecem a 

residência, exceto os de “alto valor”; os bens de uso pessoal do executado, exceto os de “alto valor”; os rendimentos 

da pessoa, exceto para pagamento de obrigação alimentícia e valores mensais superiores a 50 salários mínimos; os 

bens necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; o seguro de vida; os materiais necessários para 

obras em andamento, exceto se a obra estiver penhorada; a pequena propriedade rural (conforme a lei e para ser 

usada pela família); os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, 

saúde ou assistência social; a quantia depositada em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos; os recursos 

públicos do fundo partidário recebidos por partido político; e os créditos oriundos de alienação de unidades 

imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. 

Existe ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA dos bens. Essa ordem não é absoluta, mas preferencial, observe. A ordem 

é a seguinte: 1º) dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira; 2º) títulos da dívida 

pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; 3º) títulos e valores mobiliários com 
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cotação em mercado; 4º) veículos de via terrestre; 5º) bens imóveis; 6º) bens móveis em geral; 7º) semoventes; 8º) 

navios e aeronaves; 9º) ações e quotas de sociedades simples e empresárias; 10º) percentual do faturamento de 

empresa devedora; 11º) pedras e metais preciosos; e, finalmente, 12º) direitos aquisitivos derivados de promessa de 

compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 

Em relação ao DEPÓSITO, acontece que o bem penhorado deve permanecer guardado sob as ordens do juízo. O Código 

traz regras a respeito de quem deve exercer o depósito, preferencialmente. Veja o esquema abaixo:  

Dinheiro, crédito, pedras e metais preciosos Banco público 

Móveis, semoventes e imóveis urbanos Depositário judicial (se não houver, fica com o exequente) 

Imóveis rurais e maquinário agrícola Executado (mediante caução) 

* móveis e semoventes podem ficar com o executado se forem de difícil remoção. 

Observe mais algumas regras sobre o assunto: caso não haja depositário judicial, os móveis, os semoventes e os 

imóveis urbanos penhorados ficam sob o encargo do exequente. Os bens móveis ficarão depositados com o executado 

quando forem de difícil remoção. Pedras e metais precisos devem ser depositados com registro do valor estimado de 

resgate. 

Sobre o LUGAR DE REALIZAÇÃO DA PENHORA, vejamos as principais regras do Código: 1ª – no caso de penhora de 

imóveis, ou de veículos, admite-se que ela ocorra por intermédio de termo nos autos, com a indicação aos respectivos 

registros. 2ª – se estiverem fora da circunscrição do juiz da execução e não for possível a realização da penhora por 

termo nos autos, haverá a expedição de carta precatória. 

O Código também trata do ARROMBAMENTO (entrada forçada em imóvel do executado). O arrombamento poderá 

ser determinado judicialmente toda vez que o executado se opuser à abertura do imóvel para a penhora de bens. Se 

isso ocorrer, o oficial de justiça informará ao magistrado que poderá expedir a ordem de arrombamento. De posse 

dessa ordem: dois oficiais de justiça se dirigem ao local para a entrada forçada; o juiz poderá requisitar força policial 

para auxílio dos oficiais; e todos os atos serão lavrados em auto circunstanciado assinado por duas pessoas. 

Há hipóteses de MODIFICAÇÃO DA PENHORA, isso é, modificação do bem que está sujeito ao regime de penhora. O 

pedido de modificação da penhora pode ser formulado pelo executado no prazo de 10 dias contados da intimação da 

penhora. A justificativa do pedido deve ser a menor onerosidade da penhora substituta e a ausência de prejuízos 

ao exequente. Pois bem, o executado deve, no seu pedido, indicar pormenorizadamente o bem substituto e onde ele 

se encontra, bem como provar a propriedade do bem nem promover atitude que possa dificultar ou embaraçar a 

realização da penhora.  

ADMITE-SE TAMBÉM O REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR AMBAS AS PARTES SE: ela NÃO 

obedecer à ordem legal; ela NÃO incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento; 

havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados; havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens 
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já penhorados ou objeto de gravame; incidir sobre bens de baixa liquidez; fracassar a tentativa de alienação judicial 

do bem; ou se o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei. 

Bem, a regra do Código é que só deve ser realizada uma única penhora sobre bens suficiente a saldar o valor do 

depósito, mas há HIPÓTESES EXCEPCIONAIS EM QUE HAVERÁ NOVA PENHORA, que são as seguintes: anulação da 

penhora anterior; quando o fruto da alienação dos bens penhorados não for suficiente; e quando o exequente desistir 

da primeira penhora realizada.  

ADMITE-SE ALIENAÇÃO ANTECIPADA DO BEM PENHORADO (antes do trânsito em julgado de embargos à execução 

eventualmente interpostos) quando se tratar de veículos automotores, de pedras e metais preciosos e de outros 

bens móveis sujeitos à depreciação ou à deterioração e quando houver manifesta vantagem na alienação.  

A seguir trazemos uma tabela a respeito da penhora de alguns bens específicos, conforme regulamentação do NCPC:  

PENHORA DE DIREITO EM DEPÓSITO OU EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 

 Admite-se a indisponibilidade desses valores sem a prévia ciência do executado. 

 Uma vez havido o bloqueio, o juiz tem 24 horas para determinar o cancelamento do valor excessivo. 

 Com a indisponibilidade, o executado será intimado para, no prazo de 5 dias: 

a) Arguir a impenhorabilidade, se for o caso; ou 

b) Alegar e comprovar eventual excesso de execução. 

 O juiz decidirá no prazo de 24 horas. 

 Após, a indisponibilidade converte-se em penhora, sem a necessidade de lavratura de termo.  

 Comunica-se a instituição financeira que, no prazo de 24 horas, irá transferir os valores para a conta vinculada 

ao juízo da execução. 

 Se houver pagamento, o juiz expedirá determinação de imediato cancelamento da indisponibilidade para que 

a instituição bancária cumpra no prazo de 24 horas. 

 Em relação ao bloqueio de valores de partidos políticos, a indisponibilidade poderá ocorrer tão somente em 

relação ao órgão partidário que contraiu a dúvida (órgão nacional, estadual ou local). 

PENHORA DE CRÉDITOS 

 Se o executado tiver algum crédito a receber de terceiro, admite-se a penhora por intimação. Nesse caso, o 

terceiro será intimado para pagar ao exequente (não ao executado) e o executado será intimado para não dispor 

do crédito. 

 A penhora sobre títulos de crédito (letra de câmbio, nota promissória, duplicata ou cheque) se faz com a 

apreensão do documento. 

A) Se não for possível apreender o documento, mas o terceiro confessar que o executado possui direito a um 

crédito, o terceiro somente ficará desonerado na execução se depositar o montante que deve ao executado em 

juízo. 

B) Se o terceiro agir em conluio com o executado será considerado fraude. 
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 A penhora poderá ocorrer sobre o direito que decorrer de eventual ação promovida pelo executado contra 

terceiro. Nesse caso, o exequente: 

A) ficará sub-rogado nos direitos do executado na ação contra terceiro; ou 

B) se preferir, poderá requerer a alienação judicial do direito no prazo de 10 dias. 

 No caso de penhora sobre dívidas de dinheiro a juros, de direito a rendas ou de prestações periódicas, o 

exequente poderá levantar os valores à medida que forem sendo depositados, abatendo-se do crédito as 

importâncias recebidas. 

 No caso de penhora sobre direito à prestação ou à restituição de coisa determinada, o executado será 

intimado para, no vencimento, depositá-la, correndo sobre ela a execução. 

PENHORA DE QUOTAS OU AÇÕES 

 O juiz assinará prazo não superior a 3 meses para que a empresa apresente o balanço, ofereça as quotas aos 

demais sócios (direito de preferência) ou processe a liquidação. 

PENHORA DE EMPRESA, ESTABELECIMENTO OU SEMOVENTES 

 Na penhora de estabelecimento, de semoventes, de plantações e de edifícios em construção, haverá 

nomeação de depositório que apresentará plano de administração no prazo de 10 dias. 

 Na penhora sobre empresa que atue mediante concessão ou autorização, a incidência se dá sobre rendas, 

determinados bens ou sobre todo o patrimônio. 

 Na penhora sobre navio ou aeronave permite-se o uso do bem desde que haja seguro.  

PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO 

 Na hipótese de o executado não ter outros bens, ou forem bens de difícil alienação, ou insuficientes para 

saldar o crédito, admite-se a penhora sobre faturamento da empresa. 

 Será fixado percentual capaz de atender à quitação progressiva da dívida e que, ao mesmo tempo, não afete a 

atividade empresarial. 

 Há nomeação de administrador-depositário. 

PENHORA DE FRUTOS E RENDIMENTOS DE COISA MÓVEL OU IMÓVEL 

 Utiliza-se essa modalidade de penhora quando mais eficiente e menos gravosa para o executado. 

 Será nomeado administrador-depositário que será responsável pela administração dos bens.  

a) Pode ser o executado ou o exequente e, caso não haja acordo, será um administrador profissional.  

b) A administração se submete à aprovação judicial. 

 O executado perde a fruição de seus frutos e utilidades até o pagamento do principal, juros, custas e 

honorários advocatícios. 

 Essa penhora é eficaz contra terceiros a partir da decisão (com averbação, se tratar de bens imóveis).  

A AVALIAÇÃO é o ato por meio do qual se arbitra o valor do bem penhorado. Ou seja, a FINALIDADE é determinar o 

valor do bem. Conceitualmente, é o dimensionamento econômico do bem penhorado. O AVALIADOR, agente que 

realiza o ato, é, em regra, um oficial de justiça, mas, excepcionalmente, pode ser avaliador qualquer pessoa com 
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conhecimentos especializados, desde que a remuneração do agente seja em valor que a execução possa comportar. 

O avaliador ad hoc deve entregar seu laudo no prazo de 10 dias.  

É DESNECESSÁRIA A AVALIAÇÃO, no entanto, quando a estimativa de uma das partes é aceita pela parte contrária, 

quando se tratar de título ou mercadorias com cotação em bolsa, quando os bens forem títulos da dívida pública, 

ações de sociedade e títulos de crédito negociáveis em bolsa e, ainda, quando forem veículos automotores e bens 

cujo preço médio possa ser extraído em pesquisa de mercado 

A ADJUDICAÇÃO é meio de expropriação por meio do qual o bem penhorado é transferido ao exequente como forma 

de pagamento. Ou seja, o CONCEITO de adjudicação é o seguinte: a transferência do bem penhorado ao exequente 

como forma de satisfação do crédito. A realização de adjudicação depende de requerimento do exequente pelo qual 

ele oferece preço que não pode ser inferior ao da avaliação. Após o pedido, o executado é intimado para se 

manifestar e, após, o juiz decide.  

ADMITE-SE A ADJUDICAÇÃO NAS SEGUINTES SITUAÇÕA: coproprietário de bem indivisível, quando há penhora de 

fração ideal; titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins 

de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais; 

proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins 

de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais; credor pignoratício, 

hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens 

com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução; promitente comprador, quando a 

penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada; promitente vendedor, 

quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada; a União, o 

Estado e o Município, no caso de alienação de bem tombado; pelos demais credores concorrentes; pelo cônjuge ou 

companheiro; e pelos descendentes (filhos) ou pelos ascendentes (pais, avós) do executado. 

Se houver mais de uma pessoa interessada na adjudicação, deve-se realizar LICITAÇÃO ENTRE AJUDICANTES. O 

critério de vitória no procedimento é o de maior lance. Se iguais, prevalecem os lances das seguintes pessoas, em 

ordem: 1º - cônjuge/companheiro; 2ª – descendentes; e 3º - ascendentes. 

Havendo interessados e definido o adjudicante, o executado será intimado. Se não se manifestar no prazo de 5 dias, 

o juiz ordenará a lavratura da carta de adjudicação, que deve ser assinada pelo juiz; pelo adjudicatário; pelo chefe de 

secretaria (ou escrivão); e pelo executado, se estiver presente. 

A ALIENAÇÃO é o próximo meio de expropriação do bem. Só ocorre alienação caso frustrada a adjudicação. A 

alienação pode ocorrer por iniciativa particular ou por leilão. 

A alienação por INICIATIVA PARTICULAR é presidida por corretor contratado ou por leiloeiro público credenciado. Ao 

Poder Judiciário compete a fixação de parâmetros para a alienação, como: a forma de publicidade; o preço mínimo; 
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as condições de pagamento; as garantias; e a comissão de corretagem. Será realizada a alienação, preferencialmente, 

o leilão eletrônico em relação ao presencial. São incumbências do leiloeiro público: publicar o edital anunciando o 

leilão; realizar o leilão onde estiverem os bens ou no local em que for designado pelo magistrado; expor bens e 

mercadorias aos possíveis compradores; receber e depositar, no prazo de um dia, o produto da alienação; e prestar 

contas nos 2 dias seguintes ao depósito do leilão executado. 

Quanto ao preço mínimo, reiteremos, este é fixado pelo juiz. 

O edital de alienação conterá todos os requisitos necessários para a identificação dos bens (com referência a eventuais 

ônus), valor de avaliação, local em que se encontram os bens, local onde ocorrerá o leilão (que poderá ser na internet, 

nesse caso, indica-se o site), local, dia e horário do procedimento.  

Analisando os atos da alienação em ordem agora, primeiro temos a escolha e designação do leiloeiro (que é feita pelo 

juiz ou pelo exequente), a fixação de parâmetros do leilão pelo juiz e a elaboração do edital. O edital do leilão deve 

ser publicado com, pelo menos, 5 dias de antecedência do ato, com veiculação na internet e em locais comumente 

divulgados no foro. Se o leilão não ocorrer, haverá transferência da data.  

Algumas pessoas são impedidas de oferecer lance no leilão em razão de conflito de interesses com o executado:  

NÃO PODEM OFERECER LANCE NO LEILÃO 

tutor, curador, testamenteiro, administrador ou 

liquidante 

* em relação aos bens que estejam sob sua 

responsabilidade. 

mandatário * em relação ao bem que administra. 

juiz, MP, DP e servidores * em relação aos bens, cuja execução atuem. 

leiloeiros e prepostos 
* em relação aos bens que estejam sob responsabilidade 

para o leilão. 

advogados * se atuarem em favor de alguma das partes 

Não se aceita lance que ofereça preço vil. Considera-se preço vil aquele de valor inferior ao preço mínimo fixado pelo 

juiz e lançado no edital e, caso o preço mínimo não tenha sido fixado, inferior a 50% do valor da avaliação. 

SE O EXEQUENTE ARREMATAR O BEM DEVERÁ DEPOSITAR A DIFERENÇA, CASO O VALOR DO BEM LEILOADO SEJA 

SUPERIOR AO VALOR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 3 DIAS! 

O PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO PODE SER PARCELADO. O interessado em adquirir o bem penhorado em 

prestações poderá apresentar por escrito, no primeiro leilão, proposta de aquisição por valor não inferior ao da 

avaliação, e, em segundo leilão, a proposta de aquisição do bem deve ser oferecida por valor não considerado vil. 

Nesse caso de parcelamento, de qualquer forma, é necessário pagar 25% do valor à vista e o restante poderá ser 

parcelado até 30 meses, oferecendo-se caução ou hipoteca.  
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No caso de alienação de IMÓVEIS de INCAPAZ, se os lances ofertados no leilão forem inferiores a 80% do valor da 

avaliação do bem, o juiz determinará o adiamento do leilão por prazo não superior a um ano. 

Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, 

acabada e irretratável. NÃO OBSTANTE O FATO DA ARREMATAÇÃO SER IRRETRATÁVEL, ELA PODERÁ SER INVALIDADA, 

se realizada por preço vil ou realizada com outro vício. A arrematação também poderá ser considerada INEFICAZ se 

não houver intimação de terceiros que possuam algum tipo de gravame sobre o bem. Também se fala em arrematação 

RESOLVIDA, se não for pago o preço ou se não prestada a caução. 

É admissível a DESISTÊNCIA PELO ARREMATANTE, DENTRO DO PRAZO DE 10 DIAS, que ocorre: nos casos de 

invalidação e ineficácia, se assim arguir; no caso de não pagamento ou não prestação da caução; e se for citado em 

ação autônoma para discutir a invalidação da arrematação, desde que o faça no prazo da contestação.  

A respeito da SATISFAÇÃO DO CRÉDITO, isso acontece ou através da adjudicação do bem ou mediante a entrega do 

dinheiro obtido no leilão. 

Execução de Título Executivo Extrajudicial contra a Fazenda 
Pública 

Vamos estudar, brevemente, o procedimento de execução de título executivo extrajudicial em face da Fazenda 

Pública. Em primeiro lugar, o CONCEITO DE FAZENDA abrange União, Estados, Municípios, autarquias e fundações. O 

PROCEDIMENTO é o seguinte: a Fazenda Pública será citada para opor embargos (não é citada para pagar) no prazo 

de 30 dias (pode alegar qualquer matéria de interesse da execução). Se rejeitados os embargos ou não opostos, o juiz 

ordenará a requisição do precatório ou a requisição de pequeno valor (RPV). 

Execução de Alimentos 

Agora, vamos estudar o procedimento de execução de título extrajudicial que reconheça obrigação 
alimentícia. Esse procedimento decorre de título executivo extrajudicial consistente na obrigação de pagar 
alimentos não adimplida. 

O procedimento é o seguinte: o executado será citado para pagar no prazo de 3 dias e poderá: adimplir a 
obrigação (gera a extinção do processo); justificar e comprovar a impossibilidade absoluta de efetuar o 
pagamento (se aceita, promove-se a execução por quantia certa; não aceita, se atual o débito, temos a prisão 
civil); manter-se inerte (se atual o débito, procede-se à prisão civil; caso contrário, haverá execução por 
quantia certa). Entende-se por débito atual aquele que tem por causa de pedir o inadimplemento das três 
parcelas vencidas antes do ajuizamento dada execução e das que se vencerem no curso do processo.  

Há possibilidade de pagamento por meio do desconto em folha, o que independe da concordância do 
executado. O não cumprimento por parte do empregador gera crime de desobediência. A concessão de 
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efeito suspensivo aos embargos à execução não obsta a que o exequente levante mensalmente a 
importância da prestação. 

Embargos à Execução 

Os embargos à execução têm natureza de ação. O Código traz regras a respeito do AJUIZAMENTO dos embargos: 

independe de penhora a possibilidade de ajuizamento dos embargos; os embargos têm autuação em apartado 

(vinculação ou apenso), mas o auto deve ser instruído com peças processuais relevantes. O prazo de oposição dos 

embargos é de 15 dias.  

São as seguintes as formas de ajuizamento dos embargos: quando a execução ocorrer no próprio juízo de execução, 

os embargos são ajuizados por petição que é distribuída por dependência. No entanto, se a execução ocorre por meio 

de carta, os embargos devem ser oferecidos perante o próprio juízo deprecado: o próprio juízo deprecado irá processar 

os embargos se as alegações disserem respeito a penhora, avaliação ou alienação; se não forem estas as matérias, o 

processamento dos embargos ocorre no juízo deprecante. 

Sobre a CONTAGEM DO PRAZO para oferecimento dos embargos, vejamos quais são as regras. Considera-se começo 

do prazo de 15 dias da juntada aos autos do comprovante de citação cumprido. Todavia, se o PROCESSO DE 

EXECUÇÃO OCORRE POR CARTA, considera-se o começo do prazo de 15 dias, quando a competência for do juízo 

deprecante, da comunicação nos autos de origem da citação ou, caso não haja tal comunicação, da juntada dos autos 

de precatória no processo de execução; mas se considera o começo do prazo de 15 dias, quando a competência para 

julgar for do juízo deprecado (irregularidade ou vícios na penhora, avaliação ou alienação) a comunicação de 

realização da citação nos autos da carta precatória. 

O Código traz regras a respeito do PARCELAMENTO DA EXECUÇÃO, procedimento que não se aplica ao cumprimento 

de sentença. Para o parcelamento, o executado deve apresentar requerimento em que comprove o depósito de 30% 

do débito atualizado com custas e honorários e requerer o parcelamento do restante em 6 vezes mensais, com 

correção monetária e juros de 1%. A decisão sobre o pedido de parcelamento poderá ser: pelo deferimento, situação 

em que o exequente estará autorizado a fazer o levantamento do depósito de 30%. O executado deverá efetuar o 

pagamento mensal de forma rigorosa sob pena de: A) vencimento imediato das prestações subsequentes e 

continuidade do processo de execução em relação ao valor remanescente e B) multa de 10% sobre o valor das 

prestações não pagas; por outro lado, caso a decisão seja pelo indeferimento, os 30% depositados serão convertidos 

em penhora e a execução prosseguirá pelo restante. 

As MATÉRIAS ARGUÍVEIS em embargos à execução são as seguintes: inexequibilidade do título; inexigibilidade da 

obrigação; penhora incorreta; avaliação errônea; excesso de execução; cumulação indevida de execuções; retenção 

por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; incompetência absoluta 

ou relativa do juízo da execução; e qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de 

conhecimento. Considera-se que há excesso de execução quando: a) o exequente pleiteia quantia superior à do título; 
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b) ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título; c) ela se processa de modo diferente do que foi 

determinado no título; d) o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da 

prestação do executado; e e) exequente não prova que a condição se realizou. 

São HIPÓTESES DE REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS: intempestividade; as mesmas hipóteses de indeferimento da 

petição inicial comuns; improcedência liminar; e quando forem manifestamente protelatórios. O PRAZO PARA 

IMPUGNAÇÃO dos embargos é de 15 dias. 

TEMA 03 - TUTELA PROVISÓRIA 

Classificação doutrinária das tutelas provisórias 

TUTELA DEFINITIVA é aquela obtida com base em cognição exauriente, com profundo debate acerca do objeto da 
decisão, garantindo-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. A TUTELA PROVISÓRIA é aquela em 
que em que não estão presentes todos os requisitos da definitiva. Podemos definir assim: TUTELA PROVISÓRIA é a 
que tem por finalidade antecipar o gozo de determinado direito ou assegurá-lo a fim de que possa ser gozado em 
momento oportuno.  

São as seguintes as CARACTERÍSTICAS DA TUTELA PROVISÓRIA: trata-se de hipótese de COGNIÇÃO SUMÁRIA, em que 
a decisão se assenta em análise superficial do objeto litigioso. A tutela provisória é PRECÁRIA, pois poderá ser revogada 
ou modificada a qualquer tempo. Além disso, não há IMPOSSIBILIDADE DE COISA JULGADA sobre decisão proferida 
em tutela provisória.  

Vamos ver as ESPÉCIES DE TUTELA PROVISÓRIA, CONFORME A DOUTRINA: reconhece-se a existência de tutela 
antecipada, tutela cautelar e tutela de evidência. A tutela antecipada é satisfativa e urgente: além de ser provisória, 
nessa tutela antecipa-se a concessão da prestação jurisdicional à parte em razão de alguma situação urgente (ex: parte 
tem bem da garantia de alienação fiduciária devolvida antes de decisão final sobre o inadimplemento). Já a tutela 
cautelar é provisória e fundada na urgência. A diferença dessa tutela é que nesse caso ela é conservativa. Assim, não 
há concessão da tutela jurisdicional, mas conservação do interesse da parte a fim de que ela possa ser beneficiada 
posteriormente com a tutela jurisdicional (ex: aposição de indisponibilidade sobre o bem requerido). Já a tutela de 
evidência se caracteriza pela provisoriedade e por ser satisfativa. A grande distinção em relação à tutela antecipada 
é que não há urgência. Nesse caso, a cessão antecipada da tutela jurisdicional não se funda na urgência, mas na 
evidência do direito pleiteado pelo autor.  

SÍNTESE das informações gerais: a tutela antecipada é provisória, satisfativa e urgente. A cautelar é provisória, 
conservativa e urgente. Finalmente, a tutela de evidência é provisória e satisfativa. 

Disciplina das tutelas provisórias no NCPC 

O NCPC fala em TUTELA PROVISÓRIA, que se subdivide em tutela de urgência e tutela de evidência. A tutela de 
urgência, por sua vez, se subdivide em tutela antecipada e tutela cautelar.  

Sobre o procedimento, a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter 
antecedente (antes mesmo do processo principal) ou incidental (no decorrer do processo). 
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Vejamos mais algumas REGRAS GERAIS: A tutela provisória divide-se em tutela de urgência (que engloba a tutela 
antecipada e cautelar) e as tutelas de evidência. As tutelas de urgência (tutela antecipada e cautelar) podem ser 
antecedentes ou incidental. As tutelas provisórias incidentais independem do pagamento de custas – as antecedentes 
dependem de pagamento de custas pois dão inicial a processo novo. As tutelas provisórias podem ser revogadas ou 
alteradas a qualquer tempo. As tutelas provisórias conservam a eficácia durante o período de suspensão do processo, 
exceto decisão judicial em sentido contrário. O juiz poderá determinar as medidas necessárias para efetivação de 
tutelas provisórias concedidas, inclusive, os instrumentos previstos para o cumprimento provisório de sentença. As 
decisões que envolvem tutela provisórias devem ser claras e precisas (princípio da cooperação). 

A concessão de tutela provisória depende de REQUERIMENTO: o NCPC não prevê a possibilidade de concessão de 
ofício da tutela provisória. Há uma observação importante sobre a nova sistemática das tutelas provisórias, que diz 
respeito à FUNGIBILIDADE: no NCPC não temos essa regra, tal como disposta no Código anterior. Observe-se que a 
fungibilidade ainda é aplicada de forma específica tão somente para as tutelas de urgência de caráter antecedente, 
com base no parágrafo único do art. 305, conforme veremos adiante. Sobre a LEGITIMIDADE para requerimento da 
tutela provisória, são legitimados o autor, o réu, os terceiros intervenientes e o Ministério Público (como parte ou 
fiscal da ordem jurídica). A seguir vamos ver as tutelas específicas:  

Tutelas de Urgência 

PARA CONFIGURAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, exige-se a presença de “perigo de dano” ou “risco ao resultado útil 
do processo”; plausibilidade do direito; e perigo de irreparabilidade do dano ou de difícil reparação. Sobre a exigência 
de CAUÇÃO, o Código, considerando que a concessão de tutela antecipada implica riscos, eis que a cognição é sumária, 
permite que o magistrado exija a oferta de caução para deferimento da tutela.  

Há, em suma, duas FORMAS de concessão da tutela de urgência: liminarmente, sem a oitiva da parte contrária 
(inauditera altera pars ou in limine); ou com a notificação da parte contrária para apresentar justificação em face do 
requerimento provisório. 

A tutela de urgência de natureza antecipada NÃO será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos 
efeitos da decisão. SÃO MEIOS DE CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR: a realização 
de arrestos, para resguardar futura execução por QUANTIA; o sequestro de bens, para resguardar futura entrega de 
COISA; o arrolamento de bens, garantindo a futura PARTILHA DE BENS; o registro de protesto contra alimentação de 
bem, a fim de EVITAR TRANSFERÊNCIA supostamente indevida de bem sujeito a registro. Esses são os meios típicos 
de cumprimento, o que não exclui QUALQUER outra medida idônea para assegurar o direito 

Acerca da RESPONSABILIDADE do beneficiário da tutela de urgência, temos o seguinte quadro esquemático: 

OBJETIVA 

 Não fornecimento de meios suficientes à citação do requerido no prazo de 5 dias, após a 

concessão da tutela de urgência. 

 Cassação da tutela provisória de urgência. 

SUBJETIVA 
 Sentença desfavorável. 

 Sentença resolutória com mérito, em razão do acolhimento de prescrição ou decadência.  

A seguir vamos estudar cada um dos tipos de tutela de urgência, antecipada ou cautelar:  

● Tutela antecipada requerida em caráter antecedente: A tutela antecipada requerida em caráter 
antecedente é veiculada em ação inicial sumarizada (simplificada) cujo pedido principal é a concessão da tutela 
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antecipada (ou seja, não há ainda o pedido definitivo). São requisitos dessa petição simplificada: informação de que 
se trata de tutela provisória de urgência de natureza antecipada; pretensão de pedido provisório antecipado 
correspondente ao que se obteria por pedido definitivo; exposição do conflito, da lide; fumus boni iuris e periculum in 
mora; e valor da causa. 

É o seguinte o PROCEDIMENTO da tutela antecipada antecedente: 1ª – CONCESSÃO DA TUTELA - Com a concessão da 
tutela, o autor será intimado para complementar a argumentação, juntar novos documentos e confirmar o pedido da 
tutela inicial no prazo de 15 dias. Este aditamento acontece nos próprios autos. Em seguida, cita-se o réu para 
comparecer à audiência de conciliação e mediação. Se frutífera, o termo da autocomposição será homologado e o 
processo extinto com resolução de mérito. Caso não haja autocomposição, o réu sairá intimado da audiência para 
apresentar a contestação no prazo de 15 dias. A partir daí o processo seguirá o curso normal. 2ª – NÃO CONCESSÃO 
DA TUTELA: O autor será intimado para emendar a petição inicial no prazo de 5 dias, a fim de que seja dada 
continuidade à ação na forma regular: caso não haja aditamento, o processo será extinto sem julgamento do mérito. 

 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE

CONCESSÃO

aditar no prazo de 15 dias

citar réu para 
audiência de 
conciliação e 

mediação

em caso de 
autocomposição 

extingue o 
processo com 
julgamento de 

mérito

infrutífera a 
autocomposição

o réu sai intimado 
para contestar em 

15 dias

NÃO CONCESSÃO

emendar no prazo de 5 dias

não emendou

extingue o 
processo sem 
julgamento de 

mérito

emendou

segue o processo
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Um tema importantíssimo a respeito da tutela antecipada antecedente, introduzido pelo NCPC, é a possibilidade de 
ESTABILIZAÇÃO DA LIDE, que ocorre quando não houver interposição de recurso em face da decisão concessiva da 
tutela. A ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA APLICA-SE APENAS À TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA ANTECEDENTE. O 
recurso impede a estabilização. Literalmente, o recurso cabível dessa decisão interlocutória que concede a tutela 
antecipada antecedente é o agravo de instrumento. 

É possível a REVISÃO DE TUTELA ANTECIPADA ESTABILIZADA por meio ação a ser ajuizada a qualquer tempo pelas 
partes. Esse pedido de revisão não é feito nos mesmos autos, mas em autos apartados. Anteriormente à ação de 
revisão pode ser requerido o desarquivamento do processo em que se deu a estabilização para ser usado na instrução. 
A distribuição da ação de revisão se dá por dependência: a ação será distribuída ao mesmo juízo que foi competente 
para a concessão da tutela 

A decisão que concede a tutela antecipada não faz coisa julgada, pois fica sujeita à ação revisional pelo prazo de dois 
anos. Decorrido esse prazo, há a imutabilização da ação. Dito de outra forma, a decisão que era estável torna-se 
imutável. Mesmo assim não há coisa julgada sobre a decisão, eis que se trata de decisão fruto de cognição sumária.  

Tutela cautelar requerida em caráter antecedente. O PEDIDO de tutela cautelar antecedente é feito por 
petição que cumpra os seguintes requisitos: indicação do conflito e do fundamento; exposição do direito 
que se pretende assegurar; e exposição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil ao processo. O 
demandado é citado para contestar, podendo indicar provas. O PRAZO PARA CONTESTAR E INDICAR PROVAS 
é de 5 dias. O PRAZO PARA O MAGISTRADO DECIDIR EM CASO DE NÃO MANIFESTAÇÃO DO REQUERIDO 
também é de 5 dias.  

Concedida a tutela, a parte autora tem o prazo de 30 dias para ajuizar a ação principal, sem necessidade de 
adiantamento de custas processuais, podendo, inclusive, aditar pedidos na forma do §2º, do art. 308, do NCPC. 
Destaca-se a necessidade de que o pedido principal se refira à cautelar (referibilidade). 

O Código prevê situações em que CESSA A EFICÁCIA DA TUTELA CAUTELAR, que são as seguintes: não ajuizamento da 
ação principal no prazo de 30 dias; não efetivação da medida conservativa no prazo de 30 dias; improcedência do 
pedido principal; e extinção do processo sem resolução do mérito. 

Quando ocorrer O INDEFERIMENTO DA TUTELA CAUTELAR, isso não impede o ajuizamento da ação principal, exceto 
no caso de reconhecimento de prescrição ou decadência; ainda, o indeferimento não influencia de qualquer modo no 
julgamento da ação principal.  

Tutela de Evidência 

Lembre-se que a tutela de evidência se contrapõe à tutela de urgência. Podemos CONCEITUAR tutela de evidência da 
seguinte forma: é técnica que serve à tutela provisória, fundada em cognição sumária: a antecipação provisória dos 
efeitos da tutela satisfativa. Aqui surge a chamada tutela provisória de evidência. Nestes casos, a evidência se 
caracteriza com conjugação de dois pressupostos: prova das alegações de fato e probabilidade de acolhimento da 
pretensão processual. 

São as seguintes as HIPÓTESES DE CABIMENTO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA: configuração de abuso do direito de defesa 
ou manifesto propósito protelatório do réu (não cabe liminar); alegações de fato comprovadas apenas com 
documentos e tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (cabe liminar); ação de 
depósito, quando quem está com algum bem em razão de contrato de depósito e não a entrega a quem de direito na 
forma e nos prazos devidos, poderá a parte demandar tutela de evidência com a cominação de multa em caso de não 
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devolução no prazo fixado (cabe liminar); e, por fim, petição instruída com prova documental suficiente dos fatos 
constitutivos sem oposição razoável do réu (não cabe liminar).  

TEMA 04 - PARTES E PROCURADORES 

Pressupostos processuais 

● CONCEITO: Pressupostos processuais são todos os elementos de existência, os requisitos de validade e as condições 
de eficácia do procedimento.  

● CLASSIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS: Os pressupostos de existência se dividem em subjetivos e 
objetivos: quando aos subjetivos, referem-se ao juiz, que deve estar investido de jurisdição, e à parte, a qual deve ter 
capacidade de ser parte; objetivo é o pressuposto relativo à própria existência de demanda.  

Os requisitos de validade também são subjetivos e objetivos: os subjetivos se referem ao juiz, o qual deve ser 
competente e imparcial, a às partes, as quais devem ser dotadas de capacidade processual, capacidade postulatória e 
legitimidade "ad causam"; os requisitos objetivos, por sua vez, são intrínsecos, os que se referem ao respeito ao 
formalismo processual, e extrínsecos, que, por sua vez, são negativos, quando à inexistência de perempção, de 
litispendência, de coisa julgada e de convenção de arbitragem, e positivo, que é o interesse de agir.  

Partes e procuradores 

● CAPACIDADES: a capacidade se divide em três aspectos: capacidade de ser parte, capacidade para estar em juízo e 
capacidade postulatória.  

● CAPACIDADE DE SER PARTE (também conhecida como capacidade processual ou judiciária) remete ao conceito de 
capacidade civil. A princípio, todas as pessoas naturais têm capacidade de ser parte. Eventualmente, entes 
despersonalizados também têm capacidade de ser parte, como o condomínio.  

● CAPACIDADE DE ESTAR EM JUÍZO (de capacidade processual em sentido estrito, ou legitimatio ad processum) 
refere-se ao modo como se exerce a ação e a defesa no curso do processo em relação à prática de atos processuais. 
TODA pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo, mas o incapaz será 
representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei. Mesmo que a parte não tenha 
curador prévio, há duas situações em que o curador especial deve ser designado: quando o incapaz não possuir 
representante ou assistente e quando os interesses do incapaz colidirem com os interesses do representante ou do 
assistente.  O NCPC prevê ainda a designação de curador especial para o réu preso revel e para aqueles que foram 
citados por edital ou por hora certa.  

CAPACIDADE DE ESTAR EM JUÍZO – REGRAS ESPECÍFICAS 

União AGU 

Estados e Distrito Federal procuradores do Estado 

Município Prefeito ou procuradores municipais 
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autarquias e fundações públicas quem tiver essa prerrogativa de acordo com lei específica. 

massa falida administrador judicial 

herança jacente ou vacante curador 

espólio inventariante 

pessoa jurídica quem o ato constitutivo designar ou seus diretores 

sociedade e associações sem personalidade jurídica pessoa que for responsável pela administração dos bens 

pessoa jurídica estrangeira gerente, representante ou administrador da filial no Brasil 

condomínio administrador ou síndico 

Devemos fazer algumas observações sobre esses agentes em juízo:  

Quando o inventariante do espólio for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio 
seja parte. 

A sociedade ou a associação sem personalidade jurídica NÃO poderá opor a irregularidade de sua constituição 
quando demandada. 

O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer 
processo. 

● CAPACIDADES PROCESSUAIS (OU POSTULATÓRIA): é o atributo para que determinada pessoa possa praticar 
validamente atos processuais. É um atributo conferido ao advogado regular perante a OAB e, em situações 
específicas, à própria parte.  

Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e 
designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Se o autor não regularizar a incapacidade processual ou a 
irregularidade de representação, o processo será extinto sem julgamento do mérito. Por outro lado, se o réu não 
regularizar a incapacidade processual ou a irregularidade de representação, ele será revel no processo, considerando-
se que se recusou a manifestar-se validamente no processo. Em se tratando de terceiro interessado no processo, 
poderá ser excluído ou considerado revel. 

Caso o processo esteja na fase recursal, o relator do processo NÃO conhecerá do recurso, se a providência couber ao 
recorrente; cabendo ao recorrido, o relator deve determinar o desentranhamento das contrarrazões.  

● LEGITIMAÇÃO PARA AGIR: Para encerrar a primeira parte, é importante deixar claro que as capacidades que 
estudamos acima não se confundem com a legitimação. 

A pessoa, pela simples existência, tem capacidade de ser parte. Digamos que seja plenamente capaz, não esteja presa 
e tenha sido citada regularmente, logo, terá também capacidade de estar em Juízo. Vamos supor, ainda, que essa 
pessoa tenha constituído advogado de forma regular, que juntou a documentação nos autos de forma que não há 
qualquer vício da capacidade postulatória. Na situação acima, ainda que atendidas as regras relativas à capacidade, 
pode ocorrer de a parte não ter legitimação para agir sozinha no processo. 
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São situações, portanto, que, para além da capacidade, exigem que duas ou mais pessoa atuem juntas no processo 
ou, pelo menos, que ambas as partes (com capacidade de ser parte, de estar em juízo e postulatória) sejam intimadas. 

Essas situações envolvem a denominada legitimação para agir, que está disciplinada nos arts. 73 e 74, do NCPC. 

Conforme o art. 73, os cônjuges somente poderão propor ações que envolvam os bens imóveis do casal 
conjuntamente. Do mesmo modo, quando demandados em lide que envolva bens do casal, ambos os cônjuges devem 
ser citados. Antes de iniciar, é importante registrar que as regras que veremos abaixo aplicam-se tanto aos cônjuges 
(casado por intermédio de contrato solene) como àqueles que convivem em união estável, conforme expõe o §3º do 
art. 73. 

O caput do art. 73 estabelece que os cônjuges somente terão legitimidade para agir se estiverem juntos nas ações 

que envolvam direito real imobiliário, a não ser que o casamento se dê em regime de bens de separação 
absoluta. Mesmo nessas situações, cabe destacar que não é necessário formar litisconsórcio no polo ativo, basta o 
consentimento do cônjuge. Dito de outra forma, a parte poderá agir sozinha desde que tenha obtido o consentimento 
do outro cônjuge e isso reste provado no processo. De acordo com a doutrina24: 

Não é caso de litisconsórcio necessário. Trata-se de norma que tem o objetivo de integrar a 

capacidade processual ativa do cônjuge demandante. Dado consentimento inequívoco, somente o 

cônjuge que ingressa com a ação é parte ativa; o que outorgou o consentimento não é parte na 

causa. Nada impede, porém, a formação do litisconsórcio ativo, que é facultativo. 

Quando estiverem no polo passivo da ação, ambos os cônjuges devem ser citados nas ações que envolverem as 

hipóteses citadas nos incisos do §1º, do art. 73, que são as seguintes: que verse sobre direito real imobiliário, 
SALVO quando casados sob o regime de separação absoluta de bens; resultante de fato que diga respeito 
a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles; fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a 
bem da família; que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel 
de um ou de ambos os cônjuges. 

Para fins de prova... 

LEGITIMAÇÃO PARA AGIR DOS CÔNJUGES 

 

24 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, 18ª edição, Bahia. Editora Jus Podvim, 2016, 2016, p. 324. 
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Para propor ação: 
⚫ devem ingressar juntos quando envolver ação sobre 
direito real imobiliário, exceto se o regime de bens for 
de separação total. 

Quando demandados: 
⚫ devem ser citados quando envolver ação sobre direito 
real imobiliário, exceto se casados em regime de 
separação total de bens. 
⚫ Ambos os cônjuges deverão, necessariamente, ser 
citados nas seguintes hipóteses: 
  Ação que envolva fatos relacionados a ambos os 
cônjuges. 
 Ação referente à dívida contraída por um dos 
cônjuges a bem de família. 
 Ação que tenha por objeto o reconhecimento, a 
constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um 
ou de ambos os cônjuges. 
Por exemplo, ação hipotecária em face de bens do 
casal.  

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

A ação de suprimento de vontade de um dos cônjuges poderá ser proposta em duas situações: negativa de um dos 
cônjuges sem justo motivo; e quando for impossível ao cônjuge conceder o consentimento. 

● DEVERES DAS PARTES E DE SEUS PROCURADORES: as partes devem ser pautar pela boa-fé, auxiliando no regular 
andamento do processo. Para o cumprimento dessa finalidade, o Código fixa alguns deveres das partes, 
particularmente: expor fatos conforme a verdade; não formular pretensão destituída de fundamento; não produzir 
provas inúteis/desnecessárias; informar e atualizar endereços; cumprir as decisões judiciais e não criar embaraços; 
não praticar inovação ilegal no estado de fato ou de bem ou direito litigioso. 

● ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA x LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA é o ato que causa dano ao Poder Judiciário. Nesse caso, a sanção é a 
aplicação de multa de até 20% do valor da causa ou multiplicada por até 10 salários-mínimos, caso seja 
irrisório/inestimável o valor da causa. São hipóteses de ato atentatório à dignidade da Justiça: a) não cumprir decisões 
jurisdicionais; b) criar embaraços à efetivação do processo; e c) inovação ilegal no estado de fato de bem litigiosos. O 
valor da multa é revertido para o fundo de modernização do Poder Judiciário 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ é ato que causa dano à parte contrária. Esse ato é sancionado por multa de 1 a 10% do valor da 
causa ou multiplicada por até 10 salários-mínimos, caso seja irrisório/inestimável o valor da causa. Está em litigância 
de má-fé aquele: a) postular contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade; c) usar o processo 
para atingir objetivo ilegal; d) resistência injustificada ao andamento processual; e) proceder de modo temerário; f) 
provocar incidente manifestamente infundado; e g) recurso manifestamente protelatório. O valor da multa é revertido 
à parte prejudicada pelo dano.  

● DESPESAS, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DAS MULTAS 

 Despesas: REGRA DE PAGAMENTO: quem deve arcar com as despesas é parte sucumbente, a que for vencida na 
ação. Na hipótese de SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, isto é, quando ambas as partes forem vencedores e vencidos, as 
despesas serão distribuídas proporcionalmente, exceto quando houver sucumbência mínima de uma das partes, 
hipótese em que a parte que sucumbiu em praticamente todo o objeto da ação será responsável pela integralidade 
das despesas do processo. Em caso de LITISCONSÓRCIO, os litisconsortes são responsáveis pelas despesas 
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proporcionalmente a seus quinhões. O Código prevê o ADIANTAMENTO das despesas pela parte que der causa ao 
gasto, exceto se esse requerimento for determinado pelo Juiz ou requerido pelo Ministério Público quando atuar na 
condição de fiscal da ordem jurídica, hipótese em que as despesas serão adiantadas pela parte autora. Sobre a 
ABRANGÊNCIA das despesas, estas incluem custas dos atos do processo, indenização para viagem, remuneração do 
assistente técnico e diária de testemunha. A seguir vamos ver mais algumas regras específicas. 

Quando o processo for de JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas pelos 
interessados. Nos JUÍZOS DIVISÓRIOS, se não houver litígio, serão rateadas as despesas proporcionalmente aos 
respectivos quinhões das partes. Sobre o ADIANTAMENTO DE DESPESAS REQUERIDOS PELA FAZENDA, MP E DP, há o 
seu pagamento apenas ao final do processo. No caso de perícia, elas serão realizadas por entidades públicas ou 
adiantadas pelos cofres públicos, se houver previsão orçamentária. Na situação de ATOS ADIADOS OU REPETIÇÃO 
NECESSÁRIA, as despesas extras decorrentes serão pagas por quem der causa. Quando houver ASSISTENTE TÉCNICO, 
as despesas são adiantadas pela parte que o indicou. Já quando for produzida PERÍCIA, a despesa será adiantada pela 
parte que a requereu e, quando determinada pelo magistrado ou requerido por ambas as partes, o custo do 
adiantamento será dividido. Por fim, havendo ASSISTENTE, este é condenado ao pagamento das custas em proporção 
à atividade que houver exercido no processo. 

 Honorário do advogado: A primeira REGRA é que o vencido será o responsável pelo pagamento dos honorários. Os 
honorários SÃO DEVIDOS DE FORMA CUMULATIVA, isto é, há adição de honorários para cada fase processual, 
nomeadamente as seguintes: sentença de mérito, reconvenção, cumprimento (provisório ou definitivo), execução 
(resistida ou não) e recursos. São os seguintes os CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS: a) 
zelo profissional; b) lugar da prestação dos serviços; c) natureza e importância da causa; e d) trabalho realizado e 
tempo dedicado. Já quando aos PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS, este é de 10 a 20% do valor da condenação, do 
proveito econômico obtido com a ação ou sobre o valor da causa. Se a AÇÃO FOR DE VALOR INESTIMÁVEL/IRRISÓRIO, 
caberá ao juiz arbitrar, segundo critérios utilizados para aferir os percentuais. No caso de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
CONTRA PESSOA POR ATO ILÍCITO, para o cálculo do montante da condenação, consideram-se os valores já devidos 
(prestações vencidas) e as primeiras 12 parcelas vincendas. Quando ocorrer a PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, responde 
pelos honorários a parte que deu causa ao processo. Uma novidade importante do NCPC é a previsão de HONORÁRIOS 
EM RECURSO: caberá ao Tribunal majorar o valor dos honorários, sempre observado os percentuais mínimo e máximo 
(em regra, de 10 a 20%). Os honorários são dotados de CUMULATIVIDADE, quer dizer, eles são cumulativos com multas 
e outras sanções aplicáveis. O NCPC resolveu uma disputa que existe no nosso ordenamento quanto à NATUREZA 
JURÍDICA DA VERBA: os honorários têm caráter alimentar com preferência creditória. A respeito do PAGAMENTO, o 
advogado pode requerer que o pagamento seja feito diretamente à sociedade de advogados e, caso não fixado o valor 
em sentença, poderá ingressar com ação autônoma para definição do valor e pagamento. Incidem JUROS 
MORATÓRIOS sobre o valor devido a título de honorários, contando do trânsito em julgado. Por fim, mesmo quando 
houver ATUAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA, são devidos, do mesmo modo, os honorários do advogado. 

 Regras específicas aplicáveis às despesas e aos honorários advocatícios: Vamos ver a seguir regras especiais:  

O Código determina a prestação de CAUÇÃO PELO NÃO RESIDENTE (BRASILEIRO OU ESTRANGEIRO) QUANDO FOR 
PARTE AUTORA (para custas e honorários advocatícios). Não se exige essa caução quando: a) em face de acordo, ou 
de tratado internacional, os Estados signatários dispensarem a exigência; b) nas ações de execução de título 
extrajudicial e no cumprimento de sentenças; c) nas ações de reconvenção. 

Os LITISCONSORTES responderão proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. Nos casos de DESISTÊNCIA, 
DENÚNCIA e RECONHECIMENTO DO PEDIDO, os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou 
reconheceu. Se houver vários, calcula-se o valor proporcionalmente. Ainda, quando ocorrer o RECONHECIMENTO DA 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E CUMPRIMENTO, são reduzidos os honorários pela metade (não se aplica às despesas). 
Firmando-se TRANSAÇÃO, as partes podem estipular quem pagará despesas processuais e, se nada disserem, serão 
divididas em partes iguais. Quando for proferida SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, somente poderá ser 
proposta nova ação se pago ou depositado o valor referente às despesas e aos honorários. Se ocorrer SUCUMBÊNCIA 
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MÍNIMA de uma das partes, os honorários e despesas serão devidos na integralidade pela parte que sucumbir em 
praticamente todo o objeto da demanda. 

 Gratuidade da Justiça: A parte ou terceiro deve requerer na primeira vez que tiver oportunidade de se manifestar 
nos Autos (petição inicial, contestação, ingresso de terceiro ou por petição, se superveniente). Quando o pedido for 
feito por pessoa natural, presume-se a hipossuficiência alegada. A parte contrária pode impugnar e o juiz decidirá a 
respeito de acordo com elementos constantes dos autos. A gratuidade é benefício de caráter pessoal (não extensível 
ao litisconsorte ou sucessor). O recurso formulado por beneficiário de gratuidade dispensa preparo, exceto se esse 
recurso tratar exclusivamente de honorários advocatícios, a não ser que o advogado também seja beneficiário da 
Justiça gratuita. A assistência do beneficiário por advogado não impede a concessão do benefício (ou seja, não se exige 
a assistência da defensoria pública).  

● PROCURADORES: A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos 
Advogados do Brasil. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Em algumas situações 
é admitida, excepcionalmente, a atuação sem mandato de procuração, que são as seguintes: atuação em causa própria 
(art. 103, parágrafo único, do NCPC); para evitar preclusão, decadência ou prescrição; e para praticar ato considerado 
urgente. 

 

PROCURAÇÃO 

... GERAL DE FORO ... ESPECÍFICA 

Habilita o advogado para a prática de todos os 
atos do processo. 

Exige-se menção específica na procuração para: 
 citar 
 confessar 
 reconhecer a procedência do pedido 
 transigir 
 desistir 
 renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação 
 receber 
 dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de 
hipossuficiência econômica. 

 Pode ser assinada digitalmente. 
 Deve conter: nome do advogado, número e endereço. Se o advogado integrar sociedade de advogados será 

necessário indicar o nome, o número e o endereço da sociedade. 
 A procuração constituída na fase de conhecimento será válida para todo o processo, exceto se houver 

alguma restrição estipulada contratualmente. 

 O Código assegura alguns direitos aos advogados, que são os seguintes: examinar processos em cartório; requerer 
vista do processo pelo prazo de 5 dias, quando tiver procuração; e retirar os autos da secretaria quando lhe couber 
falar nos autos. 

 Denúncia do mandato: denúncia é a renúncia unilateral do seu mandato pelo advogado. O advogado que renunciar 
deve: comprovar que comunicou a renúncia à parte e permanecer representando por mais 10 dias a fim de evitar 
prejuízo ao representado. 

● SUCESSÃO DAS PARTES E DOS PROCURADORES: No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 
partes nos casos expressos em lei. 

● ALIENAÇÃO DE COISA LITIGIOSA: não há alteração da legitimidade das partes quando for alienada a coisa litigiosa.  
O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a 
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parte contrária. No entanto, o adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial 
do alienante ou cedente. Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou 
cessionário.  

TEMA 05 - SENTENÇA 

Disposições Gerais 

Antes de tudo, vamos analisar o CONCEITO LEGAL DE SENTENÇA. São, em suma, três as acepções do termo sentença: 

sentença é todo ato que o procedimento especial disciplinar como sentença; é o ato judicial no procedimento comum 

que põe fim à fase cognitiva; e é sentença também o pronunciamento que extingue a execução. Agora vejamos um 

CONCEITO DOUTRINÁRIO DE SENTENÇA: é ato jurídico do qual decorre uma norma jurídica individualizada, ou 

simplesmente norma individual, que se diferencia das demais normas jurídicas (leis, por exemplo) em razão da 

possibilidade de tornar-se indiscutível pela coisa julgada.  

É tradicional a distinção entre SENTENÇA TERMINATIVA E DEFINITIVA. SENTENÇA TERMINATIVA é aquela proferida 

sem análise do mérito (art. 485, do NCPC): ou seja, por algum vício anterior ao mérito o processo é extinto sem a sua 

análise. Por sua vez, SENTENÇA DEFINITIVA é aquela em que há análise do mérito (art. 487, do NCPC). A seguir vamos 

analisar com mais vagar cada uma dessas espécies.  

Primeiro, em relação à SENTENÇA TERMINATIVA, são as seguintes as HIPÓTESES em que ela deve ser proferida: 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL; NEGLIGÊNCIA DAS PARTES (AMBAS); ABANDONO DA CAUSA (PELO AUTOR); AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS COMO REQUISITO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DO PROCESSO; AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE OU DE INTERESSE 

PROCESSUAL; DESISTÊNCIA DA AÇÃO; INTRANSMISSIBILIDADE DA AÇÃO; E NOS DEMAIS CASOS PRESCRITOS NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.  

Lembre-se, particularmente em relação aos pressupostos processuais, que estes são pressupostos de existência e de 

validade. Os de existência referem-se à investidura jurisdicional do magistrado, à capacidade de ser parte e à existência 

de uma demanda. Já os requisitos de validade dizem respeito à competência e imparcialidade do juiz, à capacidade 

processual, postulatória e à legitimidade "ad causam" das partes, no plano objetivo, o respeito ao formalismo 

processual e à inexistência de perempção, litispendência, coisa julgada ou convenção de arbitragem impeditivo do 

processo, assim como à existência de interesse de agir.  

Proferida a sentença, cabe o recurso de APELAÇÃO para tentar reformar o resultado em Tribunal. Particularmente em 

relação à sentença terminativa, que causa o encerramento da fase de conhecimento sem resolução do mérito, o prazo 

de apelação é o comum, de 15 dias, e cabe a retratação por parte do juiz sentenciante no prazo de 5 dias. Além disso, 

é imprescindível saber que a sentença que põe fim à fase de conhecimento sem análise do mérito não impede que a 

parte possa novamente propor a mesma demanda. PARA REPROPOSITURA DE NOVA AÇÃO EM FACE DE 

PRONUNCIAMENTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a parte interessada deve, no entanto, comprovar a correção do 

vício que levou à sentença e o depósito das custas e dos honorários da sentença resolutiva.  

Quando o autor deixa de dar andamento regular ao processo por três vezes ocorre a PEREMPÇÃO, quando então o 

autor estará impedido de apresentar nova ação, apesar de que o direito correspondente não seja extinto. Vejamos os 
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requisitos: três abandonos da causa (deixar de dar andamento ao processo por mais de 30 dias quando lhe competia 

dar andamento ou cumprir diligências determinadas pelo juiz); implica a impossibilidade de discutir o mesmo objeto 

contra as mesmas partes; não impede que o objeto seja utilizado como matéria de defesa (ou seja, o direito não é 

extinto em razão da perempção). Com isso terminamos o resumo das sentenças terminativas.  

Agora vamos ver as HIPÓTESES DE SENTENÇA DEFINITIVA: ACOLHIMENTO OU REJEIÇÃO DO PEDIDO; DECIDIR PELA PRESCRIÇÃO 

OU PELA DECADÊNCIA; RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO; TRANSAÇÃO; e RENÚNCIA À PRETENSÃO FORMULADA. Em 

todas essas hipóteses há decisão acerca do mérito do processo.  

Quanto aos ELEMENTOS E EFEITOS DA SENTENÇA, vamos ver quais são: o relatório é um sumário do andamento 

processual até o momento da sentença. Do relatório devem constar os seguintes dados: nome das partes; 

identificação do caso; resumo do pedido e da contestação; e registro das principais ocorrências no processo. A 

fundamentação é o ponto central da sentença, pois é o local em que o magistrado analisa o problema jurídico posto 

pelas partes. Por fim, o dispositivo constitui o fecho da sentença, onde o juiz decide a respeito dos pedidos.  

O Novo Código tem regras sobre a necessidade de fundamentação das fundamentações. NÃO se considera 

fundamentada a sentença quando: apenas indicar, reproduzir ou parafrasear o ato normativo sem relacioná-lo com 

as questões a serem decididas; empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar a incidência no caso 

concreto; invocar motivos genéricos, que possam justificar qualquer outra decisão no processo; não enfrentar todos 

os argumentos apresentados pelas partes capazes de contrariar a tese adotada pelo julgador; apenas fizer referência 

a determinado precedente ou súmula, sem demonstrar que o caso concreto se amolda aos fundamentos do julgado 

ou súmula. 

Agora vamos ver uma classificação importante a respeito da sentença. A primeira regra é que a SENTENÇA DEVE SER 

LÍQUIDA. A sentença líquida deve indicar: a extensão da obrigação (quantum debeatur); o índice de correção 

monetária; a taxa de juros; e a periodicidade de capitalização dos juros. Em algumas situações excepcionais o Código 

admite que a sentença seja ilíquida, que são as seguintes: quando não for possível definir o montante devido e quando 

for necessária prova para apurar o montante devido. 

De acordo com o princípio da adstrição, O MAGISTRADO DEVE DECIDIR DE ACORDO COM O PEDIDO FORMULADO 

PELAS PARTES. Quando esse dever é inobservado, ocorre uma das seguintes situações: sentença infra petita, que 

ocorre quando o juiz não aprecia um dos pedidos formulados ("esquece"); sentença extra petita, que ocorre quando 

o juiz aprecia um pedido fora daquilo que foi demandado ("inventa"); sentença ultra petita, que ocorre quando o juiz 

decide para além daquilo que foi demandado ("além").  

Remessa Necessária 

Remessa necessária é um instituto importante do nosso sistema processual. O CONCEITO de remessa necessária é o 

seguinte: constitui condição de eficácia da sentença e um óbice para a formação da coisa julgada. NÃO se trata de 

recurso, uma vez que independe da manifestação de irresignação da parte prejudicada pela sentença. As HIPÓTESES 

de remessa necessária são as seguintes: sentenças proferidas contra a Administração Pública direta, autarquia e 

fundacional; e sentenças que julgarem procedentes embargos à execução fiscal.  
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Quer dizer, a regra é a remessa necessária das condenações CONTRÁRIAS à Fazenda Pública. Mas há EXCEÇÕES em 

que não se aplica a remessa necessária, dependendo do valor da condenação. Veja quais são as situações em que não 

se aplica a remessa: condenação contrária à União (+ autarquias/fundações) inferior a 1000 salários-mínimos; 

condenação contrária ao Estado, DF ou município de capital inferior a 500 salários-mínimos; condenação contrária ao 

município (exceto o de capital) inferior a 100 salários-mínimos; e condenação contrária à Fazenda Pública quando 

fundamentada em súmula de tribunal superior, acórdão do STF/STJ em julgamento de recursos repetitivos, 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, 

entendimento pacificado administrativamente em parecer ou súmula administrativa. 

Julgamento das Ações Relativas às Prestações de Fazer, de Não 
Fazer e de Entregar Coisa 

O Código traz algumas regras específicas sobre as decisões que condenam à obrigação de fazer, não fazer e de entregar 

coisa.  

NAS PRESTAÇÕES DE FAZER OU DE NÃO FAZER: a sentença irá determinar providência específica ou assegurar o resultado 

prático pretendido, o que caracteriza a tutela específica. Além da possibilidade de tutela específica de fazer ou não 

fazer temos a tutela inibitória e de remoção de ilícito cuja finalidade, como o próprio nome indica, é de inibir 

determinada prática, repetição ou continuidade de ilícito. A tutela de remoção de ilícito, por sua vez, tem a finalidade 

de eliminar eventual situação de ilicitude ou de remover os efeitos concretos que derivam de determinada situação 

ilícita. Aqui, a prática ilícita implica a produção de efeitos concretos continuados. 

QUANTO ÀS PRESTAÇÕES DE ENTREGAR COISA, SOMENTE haverá conversão da tutela específica (entrega do bem) em perdas 

e danos em duas hipóteses: quando o autor assim requerer no processo; ou se a prestação específica ou o resultado 

prático equivalente se tornar impossível. 

Coisa Julgada 

A coisa julgada é o efeito incidente sobre a decisão judicial que a torna imutável e indiscutível. 

A doutrina, tradicionalmente, distingue a COISA JULGADA FORMAL DA MATERIAL: a coisa julgada formal corresponde 

à preclusão temporal que não permite mais a discussão da decisão num processo específico. Por outro lado, a coisa 

julgada material é uma qualidade da sentença que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita 

a recurso. A sentença de mérito tem força de lei nos limites daquilo que foi decido e em relação às questões 

expressamente decididas pelo juiz. Assim, é possível que tenhamos questões que dizem respeito ao mérito de 

determinado processo, mas que não foram decididas expressamente e, em razão disso, não são qualificadas pela coisa 

julgada material. Apenas fará coisa julgada material aquilo que constar do dispositivo da sentença.  

A respeito da extensão da coisa julgada, o novo Código trouxe disposições inovadoras. Em primeiro lugar, faz coisa 

julgada o dispositivo, inclusive as questões prejudiciais, se necessárias para o julgamento do mérito, com efetivo 

contraditório e competente o magistrado (em razão da matéria e da pessoa). No entanto, NÃO FAZEM coisa julgada 

os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva, e a verdade dos fatos. 
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Uma vez formada a coisa julgada, é VEDADO à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo 

respeito se operou a preclusão. Lembre-se dos tipos de PRECLUSÃO: temporal - perda da prerrogativa de praticar ato 

processual em face do tempo; lógica - perda da prerrogativa de praticar ato processual pela prática de ato 

incompatível; e consumativa - perda da prerrogativa de praticar ato processual pelo exercício da referida faculdade. 

Liquidação de Sentença 

Nessa Seção vamos estudar o procedimento de Liquidação de sentença. Vamos ver o CONCEITO de liquidação: é um 
incidente processual que tem por finalidade apurar quantias ilíquidas fixadas na sentença (apuração do quantum 
debeatur).  

Há várias espécies de liquidação. Vejamos cada uma delas: LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO é aquela em que há 
apuração do valor devido pelo arbitramento do juiz ou por perícia (pode ocorrer o arbitramento por convenção das 
partes ou quando o exigir a natureza do objeto da condenação); LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS acontece quando a 
apuração do valor devido transcorre pelo procedimento comum (é utilizada quando for necessário provar fatos novos); 
LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULOS, por fim, é quando a apuração do valor devido se dá por simples cálculo aritmético.  

TEMA 06 - COMPETÊNCIA 

Interna 

As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, RESSALVADO às partes o 
direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei. 

A competência se fixa no momento do registro ou da distribuição da petição. Fixada a competência, esta é perpétua, 
com duas exceções: supressão do órgão judiciário e alteração da competência absoluta.  

Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as 
modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, SALVO quando suprimirem órgão judiciário 
ou alterarem a competência absoluta. 

Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas 
neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas 
constituições dos Estados. 

⚫ CLASSIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

 competência de foro X competência do Juízo 

COMPETÊNCIA DO FORO (TERRITORIAL) COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

O foro deve ser compreendido como o local em que o 
magistrado exerce sua competência. 

Uma vez definido o local, deve-se perquirir qual é o Juízo 
competente, ou seja, qual, dentre os vários juízes do 
foro, é concretamente competente. 
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 competência originária X competência derivada 

COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA COMPETÊNCIA DERIVADA 

Define o órgão jurisdicional para conhecer o processo 
pela primeira vez. 

Estabelece a reponsabilidade de julgar recursos a partir 
da decisão do órgão originariamente competente. 

 competência relativa X competência absoluta 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA COMPETÊNCIA RELATIVA 

Estabelece regras de competência a partir do interesse 
público. 

Fixa regras de competência a partir do interesse 
particular. 

⚫ CRITÉRIOS 

➢ Objetivo: de acordo com esse critério, distinguimos a competência em razão da matéria, em razão da pessoa; 
e em razão do valor. 

➢ Funcional: aqui se distingue a competência de acordo com a atividade exercida no processo (exemplo: juiz 
federal responsável pela execução de decisão originária do STJ).   

➢ Territorial: distinguimos competência de acordo com o território sob jurisdição. 

⚫ COMPETÊNCIA OBJETIVA 

 competência em razão da pessoa leva em consideração a qualidade das partes. Exemplo: competência da justiça 
federal em razão da presença da união.  

 competência em razão da matéria leva em consideração a causa de pedir.  

 competência em razão do valor da causa leva em consideração o valor do pedido.  

⚫ CRITÉRIO TERRITORIAL 

 Servirão para definir, dentro da competência da justiça comum estadual ou federal, onde a demanda será 
proposta. 

⚫ CRITÉRIO FUNCIONAL  

 competência originária e recursal; 

 competência de acordo com a fase do processo (cognição, cautelar ou execução); 

 competência em razão de assunção de competência, instituto próprio do NCPC, que está previsto no art. 
947; 

 competência decorrente de arguição de inconstitucionalidade em controle difuso, disciplinada no NCPC, no 
art. 948. 

⚫ JUSTIÇAS CÍVEIS: são cíveis as competências não penais 
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Justiça Eleitoral: a definição da competência da Justiça Eleitoral é feita pela causa de pedir (os fundamentos de fato e 
de direito), abrangendo o que envolver o sufrágio (eleições, plebiscito e referendos) e questões político-partidárias.  

Justiça do Trabalho: novamente com base na causa de pedir, será da competência da Justiça do Trabalho os processos 
que envolverem as relações de trabalho. 

⚫ JUSTIÇA FEDERAL: a competência da Justiça Federal é assentada em dois elementos da ação: em razão das partes 
no processo ou em razão da causa de pedir. 

 PARTE: ações que tenha como parte a União, autarquias federais e empresas públicas federais. Exceções: matéria 
trabalhista, matéria eleitoral, falência e recuperação judicial e acidente de trabalho típico, quando o INSS é parte.  

 CAUSA DE PEDIR: causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada 
ou residente no País; causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo 
internacional; crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União 
ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da 
Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a 
execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; causas relativas a 
direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo; crimes contra a organização do trabalho e, nos casos 
determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira; habeas corpus, em matéria 
criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente 
sujeitos a outra jurisdição; mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os 
casos de competência dos tribunais federais; crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a 
competência da Justiça Militar; crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta 
rogatória, após o "exequatur", e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, 
inclusive a respectiva opção, e à naturalização; e a disputa sobre direitos indígenas.  

⚫ JUSTIÇA COMUM: A competência da justiça estadual é determinada por exclusão. Se não for da competência das 
“justiças especiais” ou da Justiça Federal, será atribuída ao poder judiciário comum estadual. 

⚫ COMPETÊNCIA TERRITORIAL NO NCPC 

Ações de direito pessoal ou direito real sobre bens móveis. REGRA - foro do domicílio do réu. Situações específicas: 
havendo mais de um domicílio, qualquer deles é competente; se o domicílio é incerto ou desconhecido, é competente 
o local onde encontrado o réu ou o domicílio do autor; se o réu não tem domicílio ou residência no Brasil, é competente 
o domicílio do autor; se houver dois ou mais réus com domicílios diferentes, qualquer deles é competente, à escolha 
do autor.  

Execuções Fiscais: são competentes o foro de domicílio do réu, o da sua residência ou o lugar onde ele for encontrado. 

Ações fundadas em direito real sobre imóveis DEVEM SER AJUIZADAS NO FORO DA SITUAÇAO DA COISA. Essa regra 
se aplica a ações em que discute direito de propriedade, de vizinhança, de servidão, de divisão, demarcação de terras 
e de nunciação de obra nova e possessória. Caso não se discuta qualquer desses assuntos, não se aplica a regra de 
competência do foro da situação da coisa e sim a regra de competência relativa, sendo competente o domicílio do réu 
ou o foro de eleição.  

Ações relativas à sucessão causa mortis. Primeira regra: é competente o último domicílio do falecido. Se não havia 
domicílio certo, é competente o local da situação dos bens imóveis do espólio. Se houver bens em vários locais, a ação 
pode ser ajuizada em qualquer dos foros correspondentes. Por fim, se não houver nem domicílio certo nem bens 
imóveis, a ação pode ser ajuizada em qualquer local em que se encontrem os bens móveis do espólio.  
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Ação contra réu Ausente - foro do seu último domicílio 

Ações contra incapaz - foro do domicílio do representante ou do assistente. 

Competência para julgar ações envolvendo a união, os estados-membros e o distrito federal. Quando esses entes 
forem autores, é competente o domicílio do réu. Quando réus, é competente o foro do domicílio do autor, o local do 
ato ou fato, o foro da situação da coisa ou, ainda, o Distrito Federal ou capital do Estado.  

Ação de divórcio separação, anulação de casamento e reconhecimento de união estável. É competente o domicílio 
do responsável pelo incapaz, se houver; não havendo, é competente o foro do último domicílio do casal; se residirem 
em domicílios distintos do domicílio do casal, a competência será do foro do domicílio do réu. 

Ação de alimentos: de domicílio ou residência do alimentando. 

Ação em que a ré for pessoa jurídica: foro do lugar onde está a sede. 

Ação relativa às obrigações que a pessoa jurídica contraiu: local onde está a agência ou sucursal. 

Ação contra ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica: local onde exerce suas atividades. 

Ação em que se lhe exigir o cumprimento: local onde a obrigação deve ser satisfeita. 

Ação que verse sobre direito previsto o estatuto: local de residência do idoso. 

Ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício: local da serventia notarial ou de registro. 

Ação de reparação de dano ou cujo réu administrador ou gestor de negócios alheios: foro do lugar do ato ou do fato. 

Ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves: foro do domicílio 
do autor do local do fato. 

⚫ MÉTODO PARA IDENTIFICAR O JUÍZO COMPETENTE: Primeiro, devemos verificar se a justiça brasileira é 
competente para julgar as causas (arts. 21 a 23 do NCPC). A seguir, investigamos se é caso de competência originária 
de Tribunal ou de órgão jurisdicional atípico (Senado Federal – art. 52, I e II, da CF; Câmara dos Deputados – art. 51, 
da CF; Assembleia Legislativa estadual para julgar governador de Estado). Não sendo o caso, verifica-se se a questão é 
afeta à justiça especial (eleitoral, trabalhista ou militar) ou à justiça comum. Competente a justiça comum, verifica-se 
se é competência da justiça federal (arts. 108 e 109, da CF), pois, não sendo, será residualmente da estadual; sendo 
da justiça estadual, deve-se buscar o foro competente, segundo os critérios do CPC (competência absoluta e relativa, 
material, funcional, valor da causa e territorial); finalmente, determinado o foro competente, verifica-se o juízo 
competente, de acordo com o sistema do CPC (prevenção, p. ex.) e as normas de organização judiciária. 

⚫ MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA: No caso de modificação de competência, um Juiz que não era originariamente 
competente passará a o ser. Só existe essa possibilidade quando se trata de competência relativa.  

⚫ PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: Nas hipóteses de competência relativa, caso a parte proponha a ação em juízo 
incompetente, mas a parte adversa não se oponha à competência do órgão, ocorre a prorrogação a perpétuo da 
competência desse órgão que era originalmente incompetente. Há aqui duas exceções, nas quais se firma a 
competência de outro órgão jurisdicional: são as hipóteses de supressão do órgão judiciário e alteração de 
competência absoluta, conforme parte final do artigo 43 do NCPC.  
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Temos ainda mais uma exceção à regra de prorrogação da competência: conexão (art. 55, do NCPC) e a continência 
(arts. 56 e 67, ambos do NCPC).  

Conexão ocorre quando, em dois processos, forem comuns o pedido ou a causa de pedir. O CPC estende a regra de 
conexão a duas situações específicas: quando houver identidade da relação material, ainda que o pedido ou a causa 
de pedir não sejam idênticos, porém, semelhantes e quando houver execuções fundadas no mesmo título executivo. 
A consequência da conexão é a reunião dos processos, exceto se um já tiver sido julgado.  

Na continência, há identidade entre as partes, causa de pedir, mas o pedido de uma é mais amplo que o da outra. 

E qual será o Juiz competente para julgar as ações conexas ou contingentes? O juízo prevento, ou seja, define-se a 
competência pela propositura da ação, isto é, no momento em que houver registro ou distribuição da petição inicial. 

Também constitui exceção à prorrogação de competência a situação de incidente de deslocamento de competência 
(art. 109, §5º, da CF), em que se transfere a competência da Justiça estadual para a federal.  

Admite-se que as partes firmam foro de eleição para fixação da competência. A escolha do foro deve constar de 
instrumento escrito e se referir expressamente a determinado negócio jurídico específico. A previsão de foro 
contratual se transmite aos herdeiros e sucessores dos contratantes. O juiz, ao tomar conhecimento da cláusula, pode 
fazer o controle da sua validade: se a cláusula for abusiva, o juiz a pode reputar ineficaz, com determinação de remessa 
dos autos ao foro que reputar competente; as partes podem alegar a abusividade da cláusula em contestação, sob 
pena de preclusão. De todo modo, ocorre também a modificação da competência por intermédio do foro de eleição. 
Para eleição do foro devem ser observadas algumas regras que constam do art. 63, do NCPC. 

⚫ INCOMPETÊNCIA 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA COMPETÊNCIA RELATIVA 

Estabelece regras de competência a partir do interesse 
público. 

Fixa regras de competência a partir do interesse 
particular.  

A incompetência absoluta deve ser alegada em 
preliminar de contestação. Contudo, a incompetência 
poderá ser alegada a qualquer tempo, por qualquer das 
partes. 

Deve ser alegada pelo réu em preliminar de contestação, 
sob pena de precluir e, em decorrência disso, prorrogar 
a competência. 

Agora, a incompetência relativa será feita em preliminar 
em contestação, NÃO existindo mais a exceção de 
incompetência. 

Pode ser reconhecida de ofício. NÃO pode ser reconhecida de ofício. 

NÃO pode ser alterada por vontade das partes. As partes têm a prerrogativa de eleger o foro. 

NÃO admite conexão e continência. Admite conexão e continência. 

NÃO pode ser alterada por conexão ou continência. Pode ser modificada por conexão ou continência. 

Abrange as regras e a fixação da competência material, 
em razão da pessoa e funcional. 

Abrange as regras de competência territorial e 
competência sobre o valor da causa. 

Se houver violação à regra de competência absoluta, são preservados os atos decisórios, pois, embora não haja 
competência, há jurisdição, e os atos são preservados até a análise ser feita pelo juiz efetivamente competente. 
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Se a ação transitar em julgado é cabível a ação rescisória. NÃO cabe ação rescisória, pois há prorrogação da 
competência. 

Alteração superveniente da competência implica o 
deslocamento da causa para outro juízo. 

Mudança superveniente de competência relativa não 
produz efeitos. 

⚫ CONFLITO DE COMPETÊNCIA: conflito negativo ocorre quando ambos os juízes se reputam incompetentes para o 
julgamento do processo. Conflito positivo é quando mais de um juiz se considera competente para o julgamento.  

Cooperação Nacional 

Os órgãos jurisdicionais devem atuar em cooperação recíproca na condução da atividade jurisdicional, 
independentemente da instância ou se é da justiça estadual ou federal. 

TEMA 07 - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 

A seguir vamos estudar o cumprimento de sentença, que é a fase processual em que são executadas as determinações 
contidas na decisão.  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Em primeiro lugar, é importante dar o CONCEITO de cumprimento de sentença, e que é a fase de realização material 
do que foi previsto na sentença. A fase de cumprimento tem início mediante requerimento do credor.  

Após o requerimento, ocorre a intimação do devedor. Sobre a intimação, ela ocorre da seguinte forma: no Diário da 
Justiça na pessoa do advogado da parte ré; por carta com AR quando o réu for representado pela Defensoria Pública 
ou quando não tiver procurador constituído no processo, a não ser na hipótese de réu revel, cuja intimação ocorre 
por edital; por meio eletrônico em relação às empresas que são obrigadas a manter cadastro perante os órgãos 
judiciários;  ou, por fim, por edital, quando o réu for citado por edital (desconhecido ou incerto o citando, quando 
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando) no processo de conhecimento e permaneceu 
revel ao longo do procedimento. 

TÍTULO EXECUTIVOS JUDICIAIS: o cumprimento de sentença é realizado em relação aos títulos executivos judiciais 
enquanto para os títulos extrajudiciais é feito o processo de execução. Vamos focar aqui nos títulos judiciais:  

As decisões judiciais, de um modo geral, são consideradas títulos executivos judiciais. Também são títulos judiciais as 
decisões homologatórias de autocomposição. Esses acordos de homologação podem ser executados no bojo do 
processo (autocomposição judicial) ou independentemente da existência do processo (autocomposição extrajudicial). 
O formal e a certidão de partilha também são considerados títulos executivos judiciais, pois são documentos que 
decorrem da sentença de inventário. O crédito de auxiliar da justiça referente às despesas do processo (custas, 
emolumentos ou honorários), concedido na sentença, são títulos executivos judiciais. Do mesmo modo, a sentença 
arbitral poderá ser levada ao Poder Judiciário a fim de que seja efetivada judicialmente. É importante destacar que 
essa sentença produz título executivo judicial! As decisões estrangeiras possuem, também, natureza de título 
executivo judicial: tanto as sentenças como as decisões interlocutórias podem ser consideradas título executivo 
judicial, cumpridos os seguintes requisitos: homologação da sentença pelo STJ ou concessão de exequatur em relação 
às decisões interlocutórias, também pelo STJ.  
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A respeito da COMPETÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, vejamos como ela é fixada. São três hipóteses 
de competência para o cumprimento de sentença e uma regra de flexibilização. I – caso se trate de processo que esteja 
tramitando originariamente no tribunal, será o próprio tribunal o órgão competente para o cumprimento (o Tribunal 
pode delegar a execução de atos executivos aos juízes de 1º grau); II – caso se trate de processo que tramita no 
primeiro grau de jurisdição, a competência será, em regra, do órgão que sentenciou o processo; III – caso se trate de 
processo cujo título executivo se formou no juízo penal, arbitral, no estrangeiro ou em tribunal marítimo, o 
cumprimento de sentença tramitará no juízo competente para analisar a matéria cível, caso o processo fosse ajuizado 
diretamente no juízo cível. 

Em relação às duas últimas hipóteses, em que o processo tramita em 1º grau, há a possibilidade de que o cumprimento 
da sentença seja promovido: no domicílio do executado; no juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à 
execução; ou no juízo do local onde deve ser cumprida a obrigação de fazer ou de não fazer.  

Vamos falar agora de um ato específico que pode ser realizado pelo credor, o PROTESTO: protesto é uma técnica 
extrajudicial adotada para induzir o pagamento de determinada prestação. O protesto é realizado perante cartório de 
protestos. Pois bem, o NCPC prevê a possibilidade de protesto da decisão judicial: da prolação da sentença transitada 
em julgado o exequente (credor) poderá requerer ao juiz a intimação do executado (devedor) para efetuar o 
cumprimento da sentença no prazo de 15 dias. Decorrido esse prazo sem o pagamento, temos a possibilidade de 
utilização do protesto da sentença judicial. Ou seja, se não houver pagamento voluntário no prazo de 15 dias, é 
possível o protesto da decisão. A realização do protesto independe de ordem judicial.  

O cumprimento de sentença pode ser provisório ou definitivo. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA QUE 
RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. São as seguintes as PREMISSAS PARA O 
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO: que exista sentença condenatória de pagar quantia certa sujeita a recurso desprovido 
de efeito suspensivo. 

O cumprimento provisório tem algumas REGRAS ESPECÍFICAS, que nós vamos estudar a seguir: a responsabilidade 
pelo cumprimento provisório de sentença é do exequente, de forma que, se reformada ou anulada a sentença, ainda 
que parcialmente, será objetivamente (responsabilidade objetiva) responsável por reparar eventuais danos. O 
cumprimento provisório de sentença perde o efeito caso haja decisão posterior que modifique ou anule a sentença.  

Eventual levantamento de dinheiro, transferência da posse, ou outro direito real sobre bem do executado em 
cumprimento provisório de sentença exige caução por parte do exequente, mas a caução pode ser dispensada se: o 
crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; o credor demonstrar situação de necessidade;  
ou pender o agravo contra decisão do Presidente do Tribunal que não conhece do RExt (Recurso Extraordinário) e do 
REsp (Recurso Especial) e a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com a súmula da 
jurisprudência do STF ou do STJ ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. 

O executado tem prazo de 15 dias para cumprir espontaneamente a decisão condenatória. Assim, passado esse prazo, 
incidem multa e verba honorária. Essa cominação aplica-se tanto à execução definitiva como ao cumprimento 
provisório de sentença. 

Já o CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR 
QUANTIA CERTA acontece nas seguintes hipóteses: houver condenação transitada em julgado com fixação de quantia 
certa; houver condenação transitada em julgado ilíquida, mas cujo incidente de liquidação já findou; e quando, embora 
não transitado globalmente o processo, houver parcela da condenação incontroversa.  

Se o condenado não efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, o juiz determinará a expedição de mandado de penhora 
e a avaliação dos bens do executado a fim de quitar o valor devido. 
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A PETIÇÃO QUE DÁ INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO, 
DEVE CONTER: o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica do exequente e do executado; o índice de correção monetária adotado; os juros aplicados e as 
respectivas taxas; o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; a periodicidade da 
capitalização dos juros, se for o caso; a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; e a indicação 
dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. 

Ao executado é lícito impugnar o cumprimento de sentença. Na IMPUGNAÇÃO, PODEM SER ALEGADOS OS SEGUINTES 
FATOS: falta ou nulidade da citação; ilegitimidade da parte; inexigibilidade do título ou obrigação; penhora incorreta 
ou avaliação errônea; excesso de execução ou cumulação indevida de execução; incompetência absoluta ou relativa 
do juízo da execução; e causa modificativa ou extintiva da obrigação.  

No caso de alegação de excesso de execução, deverá o executado, ao impugnar, informar o valor que entende correto, 
mediante apresentação de um demonstrativo descriminado e atualizado dos valores. Caso contrário e esse seja o 
único fundamento da impugnação, a peça deve ser liminarmente rejeitada.  

Sobre o efeito da impugnação, ela não possui, em regra, efeito suspensivo. Isso significa dizer que uma vez protocolada 
a petição de impugnação ao cumprimento de sentença, o prosseguirá. Nesse contexto, a apresentação da impugnação 
não impede a prática de atos executivos, inclusive atos de expropriação de bens do executado. Admite-se que, no 
caso concreto, o magistrado conceda efeito suspensivo à impugnação, o que depende dos seguintes requisitos: 1º – 
requerimento do executado; 2º - oferecimento de garantia por intermédio de penhora, caução ou depósito; e 3º - 
execução capaz de gerar grave dano de difícil ou incerta reparação. 

Ultrapassada a fase de impugnação, ainda há um último mecanismo jurídico posto à disposição do executado, pois 
PODEM SER ALEGADOS, MESMO APÓS O PRAZO PARA A IMPUGNAÇÃO: fatos supervenientes no prazo de 15 dias a 
contar da ciência e a validade e adequação da penhora no prazo de 15 dias a contar da realização da penhora 

Poderá ser deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença a inexigibilidade do título ou da obrigação. Em 
relação a essas situações, temos quatro §§ no art. 525. De acordo com esses dispositivos, constitui situação de 
inexigibilidade, caso a obrigação contida em título executivo judicial esteja fundada em lei ou em ato normativo 
declarado inconstitucional ou incompatível com a CF por decisão do STF prévia à decisão, independentemente dessa 
declaração se dar em controle abstrato ou difuso, o Código prevê que a obrigação será inexigível. Se a decisão do STF 
for posterior à decisão, não cabe impugnação, mas é possível o oferecimento de AÇÃO RESCISÓRIA.  

Terminamos as regras sobre o cumprimento definitivo de sentença que reconhece obrigação de pagar. Vejamos agora 
o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS: Uma 
vez determinado pelo juiz o pagamento de verba alimentícia, o réu tem três possibilidades: 1ª – realizar o pagamento 
no prazo de 3 dias; 2ª – justificar a impossibilidade de pagamento no prazo de 3 dias: nesse caso, o juiz irá avaliar a 
escusa, deferindo ou não a impossibilidade de pagamento; 3ª – nada fazer. 

Em caso de NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE PAGAMENO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, o juiz, de ofício, deve 
determinar a realização de protesto e a prisão civil. A prisão civil será decretada, em regime fechado, pelo prazo de 1 
a 3 meses, o que não eximirá o executado do cumprimento da prestação alimentícia. Se o réu estiver preso e, durante 
o período recluso, houver o pagamento, será suspensa a prisão civil. 

Prosseguindo a análise ao CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE 
PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA. Primeiro, observe que às condenações contra a Fazenda Pública 
não se aplicam a multa de 10% em caso de não pagamento espontâneo no prazo de 15 dias. PODEM SER ALEGADOS 
EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO ESTADO: falta ou nulidade da citação; ilegitimidade da 
parte; inexigibilidade do título ou obrigação; excesso de execução ou cumulação indevida de execução; incompetência 
absoluta ou relativa do juízo da execução; e causa modificativa ou extintiva da obrigação. 
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A respeito do PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA, a Fazenda tem o privilégio de realizar o 
pagamento por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV): se o valor do débito for igual ou inferior ao 
definido por lei do Ente executado como pequeno valor (60 salários-mínimos para a União), o pagamento ocorre 
através de RPV, a qual deve ser paga no prazo de 60 dias; no entanto, se o valor do débito for superior ao definido 
pelo Ente como pequeno valor, o pagamento se dá por meio de precatório, observada a previsão orçamentária. Com 
isso terminamos a análise dos diversos procedimentos de cumprimento de obrigação de pagar quantia certa.  

Vamos analisar agora o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 
OU DE NÃO FAZER. No caso de obrigações de fazer ou não fazer, a condenação será para a prática da tutela específica 
(ou seja, fazer ou não fazer) ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Se necessário, o juiz poderá 
determinar a expedição de mandado de busca e apreensão para cumprimento da obrigação, devendo ser cumprido 
por dois oficiais de justiça: o não atendimento à determinação judicial no mandado de busca e apreensão implica 
litigância de má fé.  

Para assegurar o cumprimento das obrigações de fazer e não fazer, o juiz deve fixar astreintes, que é uma multa 
pecuniária pelo não cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. Pode ser aplicada em qualquer momento do 
procedimento (fase de conhecimento ou execução). O magistrado deverá fixar a multa em valor compatível, suficiente 
e por prazo razoável a fim de compelir o devedor a cumprir a obrigação. O valor da multa não é definitivo, mas pode 
ser alterado, com aumento ou redução da multa, ou excluído, caso se torne insuficiente, ou excessivo, ou se houver 
cumprimento parcial ou suficiente da obrigação. 

Finalmente, o último procedimento é o referente a CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE 
DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA: quando se tratar de bem móvel expede-se o mandado de busca e apreensão 
para, conforme o nome já nos indica, apreender o bem imóvel e entregá-lo a quem é de direito; tratando-se de bem 
imóvel, haverá expedição de mandado de imissão na posse do réu a fim de reparar o esbulho na posse. O esbulho é 
o ato por meio do qual a pessoa é privada de bem do qual seja proprietário ou tenha a posse. Com isso terminamos o 
estudo da fase de cumprimento de sentença. 

TEMA 08 - ORDEM DOS PROCESSOS NO TRIBUNAL 

Precedentes 

A tramitação dos processos em Tribunal tem algumas especificidades que justificam a existência de regras 

especializadas. Um aspecto bastante ressaltado pelo novo Código em relação aos processos nos Tribunais é quanto à 

formação e respeito a precedentes. Vamos fornecer algumas NOÇÕES INICIAIS sobre o assunto: com o sistema de 

precedentes, não se pretende tornar nosso sistema um sistema de comom law, mas conferir estabilidade, 

previsibilidade e padronização para o julgamento dos processos perante o tribunal. Assim, veja alguns conceitos 

importantes para o sistema de precedentes: 
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Especificamente em relação à edição de Súmulas, OS TRIBUNAIS DEVEM OBSERVAR NA EDIÇÃO DAS SÚMULAS: a 

regulamentação contida nos regimentos internos e as circunstâncias fáticas dos precedentes que motivam a criação 

do entendimento (quer dizer, a súmula deve se restringir a dispor sobre as circunstâncias exatas dos precedentes).  

O NCPC estatui o deve dos Tribunais de manter a sua jurisprudência estável, íntegra e coerente: estável envolve a 

consolidação de entendimentos, que não podem ser modificados sem justificativas plausíveis; íntegra quer dizer o 

respeito às decisões anteriores que envolvem a mesma matéria jurídica; coerente reflete a ideia de isonomia de 

entendimento em relação a casos semelhantes ou que abordem teses jurídicas semelhantes.  

São considerados PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS os que se formam nas seguintes situações: decisões do STF em 

controle concentrado de constitucionalidade; enunciados de Súmula Vinculante; acórdão em incidente de assunção 

de competência e resolução de demandas repetitivas em recursos extraordinário ou especial; enunciados do STF em 

matéria constitucional do STJ em matéria infraconstitucional; e orientação do plenário do órgão em relação a 

julgadores vinculados. 

A respeito do conteúdo dos precedentes obrigatórios, é essencial distinguir o que se conhece como  RATIO DECIDENDI 

DE OBITER DICTA: RATIO DECIDENDI são as razões de decidir vinculativas, é este o conteúdo que constitui o núcleo 

do precedente; OBITER DICTA, por outro lado, são os fundamentos prescindíveis, não essenciais, do julgamento: quer 

dizer os obter dicta são pronunciamentos que constam da decisão mas que não alteram o resultado do julgamento. 

Sobre a aplicação dos precedentes, a vinculação não é absoluta. Os Tribunais podem realizar as técnicas conhecidas 

como DISTINGUISHING E OVERRULLING. DISTINGUISHING (distinção) ocorre quando o Tribunal demonstra a distinção 

do caso concreto em relação aos entendimentos citados; já o OVERRRULLING (superação) é a não aplicação do 

precedente citado sob o argumento de que aquele precedente está superado, momento em que é firmado novo 

entendimento a respeito. 

Observemos mais algumas regras sobre o assunto dos precedentes: ao decidir, os juízes e os tribunais não podem 

proferir decisões surpresas: pelo contrário, devem seguir uma fundamentação adequada e racional. A superação de 

tese jurídica poderá ser precedida de audiência pública e da admissão do amicus curiae no processo a fim de que haja 

amplo debate acerca da superação do entendimento. Quando houver superação de entendimento, em razão dos 

PRECEDENTE

decisões anteriores 
utilizados como 
justificativa de 

entendimento anterior

JURISPRUDÊNCIA

resultado de várias 
decisões judicias no 

mesmo sentido sobre 
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efeitos que essa decisão poderá gerar, admite-se a modulação dos efeitos, a fim de que sejam considerados a partir 

de determinado lapso de tempo, tendo em vista o interesse social ou a segurança jurídica. Para a superação de teses, 

devem ser observados os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e da isonomia. Por fim, os 

Tribunais devem dar publicidade a seus precedentes. 

O último ponto a se observar acerca dos precedentes são os JULGAMENTOS REPETITIVOS. Considera-se como de casos 

repetitivos a decisão proferida em incidentes de resolução de demandas repetitivas e os recursos especial e 

extraordinário repetitivos. Veja como o incidente de assunção de competência não é considerado como julgamento 

repetitivo. 

Vamos estudar agora o procedimento interno aos Tribunais propriamente, o que é conhecido como ORDEM DOS 

PROCESSOS NO TRIBUNAL. Todos os autos que adentrarem o Tribunal serão registrados no protocolo no dia de sua 

entrada, cabendo à secretaria ordená-los, com imediata distribuição. Em relação à distribuição, temos três parâmetros 

que devem ser observados: alternatividade (distribuição de forma alternada entre os membros); sorteio eletrônico 

(distribuição aleatória de forma eletrônica dos processos entre os membros); e publicidade (divulgação da 

distribuição). Após protocolo e distribuição o processo será imediatamente encaminhado ao gabinete do relator para 

que prepare o voto no prazo de 30 dias. 

O Relator é responsável por presidir o andamento processual. Suas ATRIBUIÇÕES são as seguintes: o relator é 

responsável por dirigir e ordenar o processo até a decisão final do tribunal; o relator poderá apreciar em sede de 

decisão monocrática a análise de pedidos de tutelas provisórias, de urgência ou de evidência; o relator é responsável 

pela análise de admissibilidade do processo perante o tribunal.   Assim, o relator poderá não conhecer (decisão sem 

julgamento de mérito) o processo nas seguintes situações: recurso inadmissível; recurso prejudicado; ou recurso que 

não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O relator poderá negar provimento ao 

recurso (decisão com julgamento de mérito), sem envio do processo para o órgão colegiado, caso O RECURSO seja 

contrário: a Súmula do STF, do STJ ou do tribunal a que está vinculado; a acórdão do STF ou do STJem recursos 

repetitivos; ou a entendimento fixado em IRDR ou IAC. Ademais, o relator poderá dar provimento ao recurso (com 

julgamento de mérito), sem mesmo enviá-lo para o órgão colegiado, quando A DECISÃO RECORRIDA estiver 

contrária: à Súmula do STF, do STJ ou do tribunal a que está vinculado; ao acórdão do STF ou do STJ em recursos 

repetitivos; ou ao entendimento fixado em IRDR ou IAC. O relator poderá decidir incidente de desconsideração de 

personalidade jurídica, umas das hipóteses admitidas de intervenção de terceiros no NCPC. O relator determinará 

a intimação do Ministério Público, quando envolver situação na qual o parquet deve atuar como fiscal da ordem 

jurídica. Por fim, temos um dispositivo de redação aberta, que prevê a possibilidade de o relator tomar outras 

decisões que estiverem fixadas no regimento interno do Tribunal. 

Quanto à ORDEM DE JULGAMENTO DOS PROCESSOS, o Código estabelece uma ordem de preferências, que é a 

seguinte: 1º: processos em que houver requerimento de sustentação oral; 2º: processos em que houver requerimento 
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de preferência (até o início da sessão); 3º: processos iniciados na sessão anterior e adiados para a sessão seguinte; 4º: 

demais processos. 

A SUSTENTAÇÃO ORAL é a exposição da causa pelos advogados perante os juízes na sessão de julgamento. Não são 

todos os processos que admitem sustentação oral, mas apenas os seguintes, conforme previsão do Código: apelação; 

recurso ordinário; recurso especial; recurso extraordinário; embargos de divergência; ação rescisória; mandado de 

segurança; reclamação; agravo de instrumento contra decisão em tutela provisória; outras hipóteses conforme o 

Regimento Interno. O prazo de sustentação é de 15 minutos. 

Vejamos uma LINHA DO TEMPO DA ORDEM DOS PROCESSOS NO TRIBUNAL para termos uma noção global do 

andamento interno: 1) o primeiro ato é o Protocolo do processo, que é o registro interno; 2) o segundo é a Distribuição, 

definindo-se a competência interna para presidir o processo; 3) após a distribuição, temos a imediata Conclusão ao 

relator; 4) conclusos os autos, o relator deve elaborar Voto e relatório no prazo de 30 dias (prazo impróprio); 5) após 

a feitura do voto, ocorre o Envio ao Presidente para designação de dia para julgamento e, finalmente, ocorrer o 6) 

Julgamento. 

O NCPC trouxe importante regra de julgamento, que é a possibilidade de PROSSEGUIMENTO DA VOTAÇÃO QUANDO 

NÃO SE ATINGIR VOTAÇÃO UNÂNIME: isso é, se o resultado for não unânime, novos julgadores serão convocados a 

compor o julgamento em número suficiente para que seja possível a reversão do resultado. Esse instituto se aplica à 

apelação, à ação rescisória e ao agravo de instrumento contra decisão que julga parcialmente o mérito. Apenas 

nessas situações há o prosseguimento, que não se aplica a outros instrumentos jurídicos, como: o IAC, IRDR, a 

remessa necessária e ainda quando o julgamento for realizado pelo plenário ou corte especial do Tribunal.  

Incidente de assunção de competência 

Vamos ver agora um incidente específicos dos Tribunais, que é a assunção de competência. O objetivo do incidente é 

levar o julgamento a outro órgão colegiado maior, formando-se precedente vinculante sobre os juízes de 1º grau e 

sobre os órgãos fracionários do Tribunal. A assunção de competência é destinada ao julgamento de processos que 

envolvem questões relevantes sem repetição em múltiplos processos. O incidente pode ser provocado pelo relator 

do processo, de ofício ou a requerimento de parte, Ministério Público ou Defensoria Pública, ao verificar que se trata 

de relevante questão de direito, que possa trazer grande repercussão social e sem repetição em múltiplos processos. 

Incidente de arguição de inconstitucionalidade 

O incidente de arguição de inconstitucionalidade é mecanismo de controle que ocorre incidentalmente no 

caso concreto, não de forma abstrata por intermédio das ações constitucionais. No caso do controle incidental, 

arguida a inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo, será instaurado o incidente, para o qual 

se observa o seguinte procedimento: 1º - o Ministério Público é ouvido, após o que 2º - a questão  é submetida 
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à turma ou câmara para rejeição ou acolhimento do incidente. 3º - Se rejeitado o incidente, o julgamento 

prosseguirá normalmente, terminando o incidente; mas, caso haja admissão do incidente, para que seja 

observada a regra constitucional de reserva de plenário, o incidente é submetido a julgamento perante o 

plenário ou órgão especial do Tribunal. Ainda para a situação de acolhimento do incidente, 4º - o Presidente 

irá designar data para sua análise, 5º - admitindo-se, no julgamento do incidente, manifestação da pessoa de 

direito público que editou o ato questionado; manifestação por escrito dos legitimados para propor ações 

concentradas de constitucionalidade (Presidente da República, Mesa do Senado Federal, Mesa da Câmara dos 

Deputados, Mesa da Assembleia Legislativa, Governador, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da 

OAB, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe 

de âmbito nacional); e também manifestação de outros órgãos ou entidades por decisão irrecorrível do 

relator. 

Conflito de competência 

Conflito de competência é um processo de competência específica dos Tribunais e que é utilizado quando há disputa 

a respeito da competência ou incompetência para o julgamento de determinado processo. Têm legitimidade ativa 

para arguir o conflito de competência: a parte; o Ministério Público; ou o próprio juiz. Observe-se que a parte que 

tenha arguido incompetência relativa não poderá posteriormente suscitar conflito de competência.  

A depender de quem propõe o incidente, a forma é diferente: se for o juiz que incita o conflito, este é iniciado por 

meio de ofício do Juiz ao Tribunal. Se instaurados pelas partes ou pelo MP, o conflito é suscitado por petição.  

Distribuído o conflito de competência no Tribunal, o relator determinará a oitiva dos juízes envolvidos no conflito e, 

após, o Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica.  

Pois bem, o conflito de competência pode ser ou positivo ou negativo. É positivo o conflito em que dois juízes se 

reputam competentes para a mesma causa: no caso de conflito positivo, inevitavelmente o processo está em curso 

perante um dos juízes, portanto o relator pode, de ofício ou a requerimento, o sobrestamento do processo até a 

resolução do conflito, designando um dos juízes conflitantes para resolver questões urgentes. Já no conflito negativo 

há dois juízes que se reputam incompetentes para a causa: nessa situação, o processo está suspenso enquanto se 

aguarda o julgamento do conflito, de modo que o relator pode designar um dos juízes conflitantes para resolver 

medidas urgentes.  

Homologação de decisão estrangeira e da concessão do 
exequatur à carta rogatória 

Homologação de decisão estrangeira e concessão de exequatur são matérias de competência constitucional do STJ. A 

FINALIDADE desses processos é permitir a execução de decisões estrangeiras dentro do nosso território. NÃO será 
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utilizado o procedimento de homologação de sentença estrangeira caso haja, entre o Brasil e o país estrangeiro, 

tratado internacional específico.  

Em primeiro lugar, é preciso distinguir a homologação do exequatur: a SENTENÇA ESTRANGEIRA depende de 

homologação perante o STJ, já a CARTA ROGATÓRIA deve ser objeto de concessão de exequatur pelo STJ.  

Vejamos as REGRAS ESPECÍFICAS sobre esses procedimentos: admite-se a homologação parcial de decisão estrangeira 

e também se admite o deferimento de tutelas provisórias de urgência ou execução provisórias em procedimentos de 

homologação de decisão estrangeira. As sentenças estrangeiras de divórcio consensual independem de homologação 

e, caso haja impugnação perante os tribunais judiciais brasileiros, podem ter a validade analisada por qualquer 

magistrado. 

Agora, são REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA: que a decisão tenha sido 

proferida por autoridade competente; que tenha havido citação regular; que a decisão tenha eficácia no país em que 

a decisão foi lançada; que a decisão esteja acompanhada de tradução oficial (exceto caso de dispensa por tratado); e 

é vedada a homologação de decisão que constitua ofensa à ordem pública. 

Ação rescisória 

Ação rescisória é um MEIO AUTÔNOMO DE IMPUGNAÇÃO que busca desconstituir a coisa julgada formada sobre 

decisão transitada em julgada e obter novo julgamento. Na ação rescisória são exercidos três juízos, quer dizer, são 

analisadas três questões, três capítulos da decisão: 1º temos o juízo de admissibilidade, que consiste na verificação 

do cabimento da ação rescisória; se for positiva a admissibilidade, então temos o 2º juízo rescindente, em que se 

discute a desconstituição da coisa julgada; caso também o juízo rescindente seja positivo, passamos ao 3º juízo 

rescisório, que é o novo julgamento da questão de fundo.  

As HIPÓTESES DE CABIMENTO são excepcionais e taxativas, eis que se privilegia a coisa julgada já formada. São as 

seguintes as hipóteses de cabimento: sentença de mérito do juiz for proferida por força de prevaricação, concussão 

ou corrupção do juiz; sentença de mérito por Juiz impedido ou absolutamente incompetente; sentença de mérito 

resultar de dolo, coação da parte vencedores ou de simulação entre as partes; sentença de mérito ofender à coisa 

julgada; sentença de mérito violar manifestamente norma jurídica; sentença de mérito fundada em prova 

comprovadamente falsa (em processo penal ou na própria ação rescisória); prova nova capaz de assegurar 

provimento favorável que, à época do processo originário, o autor ignorava ou não pode usar; sentença de mérito 

fundada em erro de fato verificável dos próprios autos originários.  

Outra ação que desconstitui decisão judicial é a AÇÃO ANULATÓRIA, que não se confunde com a rescisória. A ação 

anulatória é admissível para se desconstituir as sentenças homologatórias de acordo nas hipóteses de anulação 

previstas na legislação (acordo fruto de coação, por exemplo). As hipóteses de anulação do acordo não estão previstas 

no CPC, mas no Código Civil, principalmente.   
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São LEGITIMADOS PARA PROPOR A AÇÃO RESCISÓRIA: parte no processo originário; sucessor da parte a título 

universal ou singular; terceiro juridicamente interessado; Ministério Público, quando: a) não foi ouvido no processo 

quando obrigatória a intervenção; b) a sentença é efeito de simulação ou colusão das partes; ou quando c) for caso de 

atuação do Ministério Público na qualidade de fiscal da ordem jurídica; é legitimada também a pessoa que não 

participou do processo em que era obrigatória a sua intervenção.  

A ação rescisória é voltada para a desconstituição de DECISÕES DE MÉRITO, mas cabe ação rescisória contra DECISÃO 

TERMINATIVA quando a decisão anterior impeça nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso 

correspondente.  

Existe PRAZO DECADENCIAL PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA, QUE É DE 2 ANOS. Quando ao termo inicial 

desse prazo, a regra é que inicia a contagem a partir do trânsito em julgado, exceto se for situação de descoberta ou 

acesso a nova prova ou conhecimento da simulação ou colusão pela parte interessada, quando então o prazo inicial 

do prazo decadencial é o momento da obtenção do acesso à nova prova ou da descoberta da simulação ou colusão, 

respectivamente. 

Vejamos agora o PROCEDIMENTO da ação rescisória: o primeiro ato é o 1) Ajuizamento com oferta de depósito no 

montante de 5% do valor da causa seguido do 2) Registro e distribuição a um relator (a ação rescisória sempre tramita 

em Tribunal). A seguir temo a 3) Admissibilidade da ação e análise de pedido de tutela provisória (se for o caso). Se 

não for o caso de indeferimento ou improcedência liminar, o relator determina a 4) Citação do réu para contestar no 

prazo fixado pelo relator, fixado entre 15 e 30 dias. Após a resposta, o relator elabora o 5) Relatório, o qual deve ter 

6) cópias remetidas aos demais julgadores. Se necessário, é possível a 7) Instrução probatória com possibilidade de 

expedição de carta de ordem (para que juiz de 1º grau realize ato processual) com prazo de cumprimento de 1 a 3 

meses. Se houver instrução probatória, deve-se abrir prazo para 8) Alegações finais no prazo sucessivo de 10 dias para 

autor e réu, nessa ordem. Sobre o 9) Julgamento da ação rescisória, temos algumas consequências importantes: 9.1) 

se a ação for unanimemente declarada inadmissível ou improcedente, reverte-se o depósito de 5% ao réu a título de 

multa, ou, 9.2) se dado provimento, procede-se novo julgamento. Se a ação for procedente ou a decisão de inadmissão 

ou rejeição não for unânime, o depósito é restituído ao autor.  

Reclamação 

Hoje há predomínio da doutrina no sentido de que a RECLAMAÇÃO é uma espécie de ação. As HIPÓTESES DE 

CABIMENTO são as seguintes: 1) Admite-se o uso da reclamação para preservar a competência do tribunal; 2) Admite-

se o uso da reclamação para garantir a autoridade das decisões do tribunal; 3) Admite-se a reclamação, em sede 

constitucional, para garantir a observância de Súmulas Vinculantes e de decisões do STF proferidas em controle 

abstrato de constitucionalidade; 4) Admite-se a reclamação constitucional para garantir a observância de acórdão 

proferido em IRDR ou em IAC. 
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Ainda que esteja caracterizada uma das hipóteses acima, a reclamação é INADMISSÍVEL QUANDO a decisão 

questionada já tiver transitado em julgado ou quando houver outro expediente passível de utilização perante as 

vias ordinárias (a reclamação é subsidiária).  

O PROCEDIMENTO DA RECLAMAÇÃO é o seguinte: 1) Primeiro temos a formulação da reclamação, seguida do2) 

Despacho inicial a respeito da admissibilidade. O relator, posteriormente, deve 3) Requisitar informações no prazo de 

10 dias à autoridade questionada, devendo determinar a 4) Suspensão do processo ou ato impugnado para evitar 

dano irreparável e a 5) Citação do beneficiário da decisão reclamada para contestar no prazo de 15 dias. Após a 

resposta, temos a oferta de 6) Parecer do Ministério Público e, subsequentemente, 7) Julgamento. 

TEMA 09 - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS 

Introdução 

Toda vez que o terceiro for atingido direta ou reflexamente pela decisão proferida em processo alheio, ele se tornará 
parte legítima para ingressar no processo. Trata-se, portanto, de um fato jurídico processual que implica a 
modificação de processo que já existe. Terceiro é quem não pede e não tem pedidos formulados contra si. Desse 
modo, é parte quem pede ou quem tem pedido formulado contra si. Há três formas de se tornar parte em determinado 
processo: a) tomando a iniciativa de instaurá-lo; b) sendo chamado a juízo para ver-se processar; c) intervindo em 
processo já existente entre outras pessoas. 

Com o Novo CPC, a nomeação à autoria deixa de existir, dando lugar à técnica da correção da legitimidade passiva, 
disciplinada nos arts. 338 e 339, ambos do NCPC, que será estudada em outra oportunidade. Além disso, a oposição 
não consta mais como intervenção de terceiro típica, tornando-se um procedimento especial, previsto no art. 682 a 
686, do NCPC. A oposição em termos gerais é o instituto por intermédio do qual o terceiro reclama o bem ou o direito 
disputado em processo alheio. No entanto, foram acrescentadas duas novas hipótese de intervenção de terceiros: o 
amicus curiae e a desconsideração de personalidade jurídica. 

Classificação 

 INTERVENÇÕES DE TERCEIRO TÍPICAS: são as seguintes as formas de intervenção com regulamentação expressa: 
assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, amicus curiae e incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica.  

 INTERVENÇÃO DE TERCEIROS ESPONTÂNEA OU PROVOCADA: podemos distinguir as formas de intervenção em 
espontâneas ou provocadas. Veja o esquema a seguir:  

INTERVENÇÃO DE TERCEIROS ESPONTÂNEA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS PROVOCADA 

assistência 
denunciação da lide 

chamamento ao processo 
incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

amicus curiae 
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 INTERVENÇÃO DE TERCEIRO POR INSERÇÃO OU POR AÇÃO. A intervenção de terceiros por inserção é aquela que 
ocorre dentro da mesma relação jurídica processual primitiva. No outro caso, a intervenção de terceiro se dá por 
intermédio do ajuizamento de uma ação pelo terceiro ou contra ele.  

Agora vamos ver cada uma das formas de intervenção de terceiro:  

Assistência 

● HIPÓTESES DE CABIMENTO. Cabe assistência, de acordo com o Código, quando terceiro tenha interesse jurídico em 
que uma das partes processuais seja a vencedora da demanda. O assistente receberá o processo no estado em que se 
encontrar.  

Há hipóteses de assistência em decorrência da intervenção anódina, que é a intervenção da União nas causas em que 
figurarem, no polo ativo ou passivo da demanda, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista ou 
empresas públicas federais, quando for proprietária ou acionista majoritária. 

● ESPÉCIES 

ASSISTÊNCIA 

SIMPLES LITISCONSORCIAL 

A parte ingressa em juízo para auxiliar uma das partes por 
possuir interesse jurídico no deslinde da demanda. 

Sempre que a sentença influir na relação jurídica 
entre ele e o adversário do assistido. 

Relação jurídica do terceiro assistente apenas com o assistido. 
Relação jurídica do terceiro assistente com ambas 
as partes na ação. 

O assistente é um coadjuvante no processo (atividade 
subordinada). 

O assistente recebe tratamento de parte. 

● PROCEDIMENTO: uma vez pleiteado o ingresso do assistente na ação, o magistrado poderá: rejeitar liminarmente 
o ingresso; ou, se não for o caso de rejeição de plano, o magistrado deverá intimar as partes para que, no prazo de 15 
dias, apresentem impugnação, após o que decidirá.  

Denunciação da lide 

Constitui uma demanda, pois ela envolve o direito de ação. Essa demanda se caracteriza por ser: a) incidente; b) 
regressiva; c) eventual; e d) antecipada. 

● Hipóteses de denunciação da lide: é possível a denunciação 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; também 
cabe denunciação àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de 
quem for vencido no processo. 

● Procedimento e formação: Feita a denunciação pelo AUTOR, o denunciado poderá assumir a posição de 
litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação 
do réu. Já se é feita a denunciação pelo RÉU, podem ocorrer uma série de situações: se o denunciado contestar o 
pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e 
denunciado; se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente 
oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva; finalmente, se o denunciado confessar 
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os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal 
reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. 

Chamamento ao processo 

● HIPÓTESES: Admite-se o chamamento do afiançado quando o fiador for demandado; admite-se o chamamento ao 
processo dos demais fiadores quando a ação for proposta apenas contra um deles; e admite-se o chamamento ao 
processo dos demais devedores solidários quando o credor ingressar contra um deles apenas. 

● PROCEDIMENTO: a partir da citação do réu, este pode chamar ao processo o afiançado, os demais fiadores ou 
devedores solidários no prazo de 30 dias, caso residam na mesma comarca, seção ou subseção, ou no prazo de 2 
meses, se residirem em comarca, seção ou subseção distinta ou estiverem em lugar incerto ou não sabido. A principal 
finalidade do chamamento ao processo é permitir a formação do título executivo contra os demais devedores 
solidários, evitando a necessidade de se propor nova ação. 

Incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

● FORMA: ação e incidente. A desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerida já na petição inicial ou 
por meio de incidente de desconsideração.  

● LEGITIMIDADE: será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no 
processo. 

● PROCEDIMENTO: a desconsideração pode ser invocada em qualquer fase processual: fase de conhecimento, de 
cumprimento de sentença ou de execução de título extrajudicial. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica 
será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.  

● EFEITOS DO JULGAMENTO: acolhido o pedido de desconsideração, de alienação ou de oneração de bens, havida 
em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. 

Amicus Curiae 

● CONCEITO: terceiro que, espontaneamente, a pedido da parte ou por provocação do órgão jurisdicional, intervém 
no processo para fornecer subsídios que possam aprimorar a qualidade da decisão. AUTORIZA-SE O AMICUS CURIE 
QUANDO ENVOLVER: se tratar de matéria relevante, de tema específico ou quando existir repercussão social da 
controvérsia. A atuação do amicus curiae não se confunde com a do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, 
pois a figura interventiva não tem qualquer interesse no julgamento da ação. O amicus curiae atua como um órgão 
meramente opinativo e não tem tantos poderes quanto o MP. O amicus curiae também não se confunde com o 
assistente, pois esse tem interesse no resultado do julgamento, tendo poderes mais amplos que a figura interventiva. 
Os poderes do amicus curiae serão fixados pelo magistrado na decisão que determina o ingresso. Desse modo, em 
regra, o amicus curiae irá se manifestar sobre os fatos discutidos no processo.  

O Código estabelece expressamente alguns poderes do amicus curiae: ele poderá opor embargos de declaração e 
interpor recurso em face de decisão que julgue os incidentes de resolução de demandas repetitivas. Outras 
possibilidades recursais somente serão admitidas se o juiz permitir.  



 

 

   
242 
449 

TEMA 10 - LITISCONSÓRCIO 

● CONCEITO: Litisconsórcio acontece quando, no mesmo polo do processo, existe uma pluralidade de partes ligadas 
por uma afinidade de interesses.  

Sobre a CLASSIFICAÇÃO, temos que há classificação quanto ao polo processual: litisconsórcio ativo no polo passivo, 
litisconsórcio passivo no passivo e misto quando o litisconsórcio for nos dois polos. Quanto ao momento, o 
litisconsórcio pode ser inicial, quando formado já na petição inicial, e ulterior, quando decorrer de fato posterior. Em 
relação aos efeitos, o litisconsórcio é simples, quando a decisão não for necessariamente idêntica em relação aos 
litisconsortes, e unitário, quando a decisão for necessariamente idêntica.  

 

Quanto à obrigatoriedade de formação do litisconsórcio, este é facultativo ou necessário. O litisconsórcio facultativo 
pode surgir nas seguintes situações: quando entre as partes houver comunhão de direitos ou de obrigações 
relativamente à lide; entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; ou quando ocorrer 
afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Já o litisconsórcio obrigatório se forma quando, por 
disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de 
todos que devam ser litisconsortes. 

● LITISCONSÓRCIO MULTITUDINÁRIO é o litisconsórcio formado por um número excepcionalmente grande de 
litigantes, sempre que, em razão de sua formação, possa ocorrer o comprometimento da defesa, ou do cumprimento 
de sentença, ou a rápida solução do litígio. Por motivos atinentes à paridade de armas e à efetividade do processo, 
portanto, é possível desmembrar o litisconsórcio  

● EFEITO DA SENTENÇA QUE NÃO OBSERVA REGRAS DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO: A sentença será nula se for 
caso de litisconsórcio unitário, ou seja, se a decisão devesse ser uniforme para todos aqueles que deveriam ter 
integrado o polo da ação. Agora, se o litisconsórcio for necessário, mas simples, a sentença será ineficaz em relação 
àqueles que não integraram a lide. Dito de outra forma, a sentença não produzirá efeitos em relação a essas outras 
partes. 

● REGIME JURÍDICO DO LITISCONSÓRCIO 

 Benéficos Prejudiciais 

Litisconsórcio 
Simples 

Como a decisão pode ser diferente para cada 
um dos litisconsortes, os atos benéficos não 

beneficiarão os demais litisconsortes. 

Como a decisão pode ser diferente para cada 
um dos litisconsortes, os atos benéficos não 

prejudicarão os demais litisconsortes. 

LITISCONSÓRCIO 
SIMPLES

possibilidade de que a decisão seja diferente 
para os litisconsortes no mesmo polo

LITISCONSÓRCIO 
UNITÁRIO 

obrigatoriedade de que a decisão seja a 
mesma para os litisconsortes no mesmo polo
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Litisconsórcio 
Unitário 

Sim, os atos benéficos estendem-se a todos. 
Não, inclusive quanto ao praticante do ato 

prejudicial. Nesse caso, dependerá da 
concordância de todos os litisconsortes. 

TEMA 11 - RECURSOS 

Teoria Geral dos Recursos 

Agora vamos falar dos recursos, que são o meio mais tradicional de se modificar uma decisão judicial num mesmo 

processo. Primeiro vamos tratar da teoria geral dos recursos.  

● PRESSUPOSTOS RECURSAIS: são requisitos formais dos recursos, analisados no juízo de admissibilidade do recurso, 

que implicam, caso algum deles esteja ausente, a não admissão do recurso. Os pressupostos são divididos em 

intrínsecos e extrínsecos.  

São intrínsecos os seguintes requisitos: cabimento/adequação, quer dizer, se o ato impugnado é suscetível de ataque 

por recurso; legitimidade, que é da parte vencida, do terceiro prejudicado e do MP, como parte ou na qualidade de 

fiscal da ordem jurídica (o amicus curiae pode ingressar apenas com embargos de declaração e IRDR); o interesse, que 

é a demonstração da necessidade de ajuizamento do recurso e a adequação do expediente recursal escolhidos; e, 

último requisito intrínseco, é a inexistência de fato impeditivo, que é a ausência de proibição de falar nos autos e de 

desistência, bem como inexistência de fato extintivo, que é a renúncia ou aquiescência à decisão.  

Os requisitos extrínsecos são os seguintes: tempestividade recursal, sendo que o prazo geral é de 15 dias; regularidade 

formal, que consiste no cumprimento de exigências formais de admissibilidade do recurso; e, o último requisito 

extrínseco, é o preparo recursal, que é o pagamento das custas processuais incidentes sobre aquela espécie recursal, 

e a respectiva comprovação no ato de interposição recursal. 

Disposições Gerais 

Pois bem, agora vamos ver o CONCEITO de recurso: recurso é um remédio voluntário e idôneo, apto a ensejar, dentro 

do mesmo processo, a reforma, a invalidação, a integração ou o esclarecimento da decisão judicial que se impugna.  

As ESPÉCIES de recurso são taxativas. São os seguintes os tipos recursais: apelação; agravo de instrumento; agravo 

interno; embargos de declaração; recurso ordinário; recurso especial ou extraordinário; agravo em recurso especial 

ou extraordinário; e embargos de divergência.  

Os EFEITOS recursais são os seguintes: 
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EFEITO DEVOLUTIVO, consistente na devolução ao conhecimento do tribunal toda a matéria efetivamente impugnada 

pela parte em seu recurso (tantum devolutum quantum appellatum). Quanto à EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLTIVO, 

depende da delimitação do objeto do recurso pela parte recorrente (horizontal) e, quanto à PROFUNDIDADE DO 

EFEITO DEVOLUTIVO, a regra é que há possibilidade de reanálise de todas as questões suscitadas (relacionadas ao 

capítulo impugnado) ou que sejam de ordem pública (vertical).  

EFEITO TRANSLATIVO: esse é o efeito que viabiliza a análise a qualquer tempo de matérias cognoscíveis de ofício, ainda 

que não tenham sido analisadas pelo juiz ou alegadas pela parte. 

EFEITO SUSPENSIVO: é uma forma de evitar a produção de efeitos da decisão atacada enquanto estiver pendente o 

julgamento do recurso. O efeito suspensivo pode ser: ope legis quando decorrente de previsão na legislação, ou ope 

judicis, quando concedido pelo relator, o que é possível nas hipóteses em que houver risco de dano grave, de difícil 

ou impossível reparação E a demonstração de probabilidade de provimento do recurso. 

EFEITO SUBSTITUTIVO: esse efeito consiste em que o julgamento do recurso substituirá a decisão anterior. 

EFEITO OBSTATIVO: o recurso impede o trânsito em julgado da decisão recorrida. 

EFEITO REGRESSIVO: esse é um efeito específico para algumas situações em que há possibilidade de o juiz prolator da 

decisão recorrida (sentença ou interlocutória) “voltar atrás” e modificar a sentença, retratando-se. 

EFEITO EXPANSIVO: o recurso terá efeito para além dos limites do recorrente (subjetivo) e de outros atos processuais ao 

longo do processo (objetivo). Esse efeito ocorre em caso de litisconsórcio unitário, por exemplo.  

Sobre a LEGITIMIDADE RECURSAL, esta é da parte vencida, do terceiro prejudicado e do Ministério Público (como 

parte ou como fiscal da ordem jurídica). 

Agora cabe falar a respeito do RECURSO ADESIVO. Recurso adesivo é uma forma de interposição recursal no qual a 

parte que não interpôs recurso próprio vem a interpor um de modo adesivo no prazo de contrarrazões. Não são todas 

as espécies de recurso que admitem interposição de modo adesivo: apenas na apelação e nos recursos especial e 

extraordinário cabe recurso adesivo. O recurso adesivo deve ser dirigido ao órgão perante o qual o recurso 

independente foi interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder. O recurso adesivo não será conhecido 

se houver desistência do recurso principal ou se ele for considerado inadmissível (hipóteses de rejeição sem análise 

do mérito). 

Cabe DESISTÊNCIA recursal, o que constitui uma causa extintiva do recurso. A desistência independe de aceitação do 

recorrido e o juiz, recebendo a desistência, deve proferir sentença homologatória do fato.  
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Cabe também RENÚNCIA do direito de recorrer (não do recurso, o que só pode ser objeto de desistência). A renúncia 

é causa extintiva do direito de recorrer. Assim como a desistência, independe de aceitação do recorrido. A renúncia 

tem efeito automática e não depende de homologação pode sentença  

RECORRE-SE DE SENTENÇAS E DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS.  

Sobre a CONTAGEM DO PRAZO PARA RECORRER, temos diversas regras. Vejamos: se a decisão for proferida em 

audiência, considera-se intimada a parte no ato, iniciando-se desde logo o prazo recursal; se as partes forem intimadas 

por carta registrada, considera-se o dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do aviso de recebimento; se 

as partes forem intimadas por oficial de justiça, considera-se dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do 

mandado cumprido; se as partes forem intimadas por ato do escrivão ou do chefe de secretaria, considera-se intimada 

na data de ocorrência da citação ou da intimação; se as partes forem intimadas por edital, considera-se dia do começo 

do prazo o dia útil seguinte ao fim do prazo marcado no edital; se as partes forem intimadas de forma eletrônica, 

considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término 

do prazo para que a consulta ocorra; finalmente, se partes forem intimadas por cumprimento de carta (precatória, de 

ordem ou rogatória), considera-se o dia do começo do prazo a data de juntada da carta aos autos de origem 

devidamente cumprida. 

A respeito do PREPARO, este é o pagamento que deve ser feito pela parte para que seu recurso possa tramitar. O 

preparo inclui custas do recurso e valor de porte e de remessa (esse último não tem se o recurso for eletrônico). São 

dispensados de preparo o MP e a Administração Pública. No caso de insuficiência ou ausência de preparo, há duas 

situações: NÃO PAGAMENTO DO PREPARO NO PRAZO, quando a parte será intimada para pagar o preparo em dobro, 

sob pena de deserção, e no caso de PAGAMENTO A MENOR a parte será intimada para complementar o preparo no 

prazo de 5 dias, sob pena de deserção. A não admissão do recurso por falta de preparo poderá ser relevada quando a 

parte demonstrar a impossibilidade de efetuar o preparo (reconhecido esse justo motivo, a parte será intimada para, 

no prazo de 5 cinco dias, efetuar o preparo). Além disso, o Código prevê expressamente que o equívoco no 

preenchimento da guia também não gerará deserção (sanar o vício, no prazo de 5 dias, em caso de dúvida). Os 

seguintes recursos independem de preparo: embargos de declaração; agravo em recurso extraordinário e especial; 

embargos infringentes na lei de execução fiscal e os recursos do ECA, além de outras situações previstas em lei.  

Apelação 

Apelação é o recurso por excelência. Seu CONCEITO é o seguinte: apelação é o recurso que se interpõe das sentenças 

dos juízes de primeiro grau de jurisdição para levar a causa ao reexame dos tribunais de segundo grau, visando à 

obtenção de uma reforma total ou parcial da decisão impugnada, ou mesmo a sua invalidação. Pois bem, apelação 

CABE em face de sentenças: não cabe apelação de decisão interlocutória, mesmo que julgue parte do mérito (essa 

decisão de julgamento parcial é recorrível por agravo de instrumento).  
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Em algumas situações cabe JUÍZO DE RETRATABILIDADE (possibilidade de retratação da decisão por parte do juiz). Só 

cabe juízo de retratação nas seguintes situações: indeferimento de inicial; improcedência liminar do pedido; e 

sentenças terminativas. 

O PRAZO de apelação é de 15 dias. ADMITE-SE INTERPOSIÇÃO NA FORMA ADESIVA. 

COM A CHEGADA NO TRIBUNAL, O RELATOR pode decidir monocraticamente (nas hipóteses que nós estudamos 

quando do exame dos poderes do relator) ou elaborar voto. Quando houver decisão monocrática, cabe agravo interno 

para levar o exame a colegiado.  

A apelação, regra geral, É DOTADA DE EFEITO SUSPENSIVO LEGAL (ope legis). Para algumas matérias não há efeito 

suspensivo, quando então a sentença produz efeitos imediatamente após a sua publicação. São as seguintes as 

hipóteses sem efeito suspensivo: homologação de divisão ou demarcação de terras; condenação em alimentos; 

extinção do processo sem resolução de mérito; improcedência dos embargos à execução; procedência de pedido de 

instituição de arbitragem; confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória; e decretação de interdição. 

Quanto ao EFEITO DEVOLUTIVO, são devolvidas à análise do Tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no 

processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado (profundidade). 

Há um efeito importante da apelação, que é a possibilidade de JULGAMENTO DESDE LOGO DA CAUSA “MADURA”. 

Quando acontece esse efeito, o Tribunal pode julgar uma matéria sobre a qual não tenha havido manifestação do Juiz 

de origem: quer dizer, a decisão não se manifesta sobre o ponto que será julgado pelo Tribunal, ou seja, não se cumpre 

o efeito devolutivo. Acontece essa situação quando a decisão recorrida: extinguiu o processo sem julgamento de 

mérito, quando a decisão recorrida tem sua nulidade decretada por incongruência com a causa de pedir; quando a 

decisão é omissa a respeito de parcela da causa e também quando a sentença for declarada nula por ausência de 

fundamentação.  

Agravo de Instrumento 

Agravo de instrumento é recurso que gera a produção de outros autos, outro instrumento. Seu CONCEITO é o seguinte: 

agravo de instrumento é o recurso adequado para atacar decisões interlocutórias proferidas no curso do processo. 

O NCPC inovou bastante a respeito desse recurso. As matérias sobre as quais é possível a interposição de agravo de 

instrumento hoje são taxativas (taxatividade mitigada, de acordo com jurisprudência do STJ). O artigo 1.015 prevê as 

matérias em que é possível a interposição de agravo, que são as seguintes: tutela provisória; mérito parcial do 

processo; rejeição da alegação de convenção de arbitragem; incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 

rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; exibição ou posse de 

documento ou coisa; exclusão de litisconsorte; rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; admissão ou 

inadmissão de intervenção de terceiros; concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à 
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execução; redistribuição do ônus da prova; decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou 

de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário; outros casos expressamente 

referidos em lei. DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ, OUTRAS HIPÓTESES DE RISCO AO RESULTADO DO 

PROCESSO, APESAR DE NÃO TÍPICAS, AUTORIZAM A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.  

O agravo de instrumento ocasiona a FORMAÇÃO DE INSTRUMENTO. Para que seja adequado o julgamento do recurso, 

algumas pessoas devem instruir os autos. Nessa toada, algumas peças são obrigatórias nos autos do recurso. São as 

seguintes cópias que devem constar: petição inicial, contestação; petição que ensejou a decisão agravada (ex: pedido 

de tutela provisória); decisão agravada e respectiva certidão de intimação das partes da decisão agravada ou outro 

documento que comprove a tempestividade e as procurações outorgadas aos advogados das partes. Caso qualquer 

dessas peças não exista, o advogado do agravante deve prestar declaração acerca da inexistência. Facultativamente, 

outras peças úteis podem ser juntadas. Observe que NÃO HÁ PRECLUSÃO CONSUMATIVA PELA NÃO JUNTADA DE 

ALGUM DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS: a parte deve ser intimada para se manifestar e complementar os 

documentos.  

Quanto à INTERPOSIÇÃO do agravo de instrumento, é responsabilidade do advogado formar o instrumento, que deve 

ser apresentado diretamente no tribunal competente para julgamento. Após a interposição, o advogado deve 

informar ao juízo "a quo" a respeito da interposição: há uma obrigatoriedade de informar o juízo de origem da 

interposição do agravo, mas a inadmissibilidade do recurso por falta de comunicação depende de provocação da 

parte agravada. Pois bem, desse dever de informação perante o juízo de primeiro grau podem surgir três situações: 

1ª hipótese: uma das partes agrava diretamente no tribunal e comunica o juízo na origem. Nesse caso, se presentes 

os requisitos, o agravo será admitido. Nada poderá fazer a parte contra quem se agravou. 2ª hipótese: uma das partes 

agrava diretamente no tribunal, não comunica o juízo na origem e a parte agravada nada alega. Nesse caso, devido 

à inércia do agravado, o recurso de agravo de instrumento será admitido (se presentes os demais requisitos). 3ª 

hipótese: uma das partes agrava diretamente no tribunal, não comunica o juízo na origem e a parte agravada prova 

a não comunicação no prazo de 3 dias. Nesse caso, o recurso de agravo de instrumento não será admitido. 

A respeito do CONHECIMENTO DO AGRAVO, esse juízo será NEGATIVO quando o recurso for inadmissível, prejudicado 

ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ocorre IMPROCEDÊNCIA LIMINAR 

quando o recurso for contrário a: a) à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal; b) ao acórdão proferido pelo STF 

ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos; ou c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de 

demandas repetitivas ou de assunção de competência. É POSITIVO o juízo de admissibilidade quando: se não verificar 

uma das hipóteses acima, então o relator terá prazo de 5 dias para: atribuir efeito suspensivo ao recurso; analisar 

eventual requerimento de antecipação de tutela; determinar a intimação do agravado para apresentar a contraminuta 

no prazo de 15 dias; e determinar a intimação do Ministério Público para que, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, 

se manifeste no prazo de 15 dias. 
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Agravo Interno 

Agravo interno é um recurso interno ao Tribunal. Eis o CONCEITO: expediente recursal utilizado para se insurgir contra 

decisões monocráticas do relator de processos que tramitam em tribunais.  O PRAZO RECURSAL é de 15 dias. 

ADMITE-SE JUÍZO DE RETRATAÇÃO: o relator pode reconsiderar sua decisão individual. Há imposição de MULTA EM 

CASO DE AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. Para que se aplique a multa, a decisão deve ser 

considerada manifestamente inadmissível por todo o colegiado (unânime). O valor é de 1 a 5% sobre o valor 

atualizado da causa que reverte em favor da parte agravada. O pagamento da multa é condicionante para 

interposição de outros recursos. 

Embargos de Declaração 

Embargos de Declaração são embargos que complementam o conteúdo da decisão embargada. Os embargos não tem 

por finalidade cassar ou reformar a decisão proferida (se bem que possam ter esse efeito infringente em algumas 

hipóteses). Pretende-se, com os embargos de declaração, esclarecer, integrar, corrigir e completar a decisão 

prolatada. O PRAZO dos embargos de declaração é especial: 5 dias. Cabem embargos de declaração em face das 

sentenças e das decisões interlocutórias para: esclarecer obscuridade, quando faltar clareza na redação da decisão, 

afetando a compreensão da ideia exposta; eliminar contradição, quando há duas ou mais proposições ou enunciados 

inconciliáveis na sentença; ou para suprir omissão, que se verifica quando não há análise de algum dos pedidos 

formulados. Considera-se também omissa a decisão que: deixar de se manifestar em relação a teses trazidas por uma 

das partes em julgados de casos repetitivos ou de incidentes de assunção de competência; ou por falta de 

fundamentação, que: apenas indicar, reproduzir ou parafrasear o ato normativo sem relacioná-lo com as questões a 

serem decididas; empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar a incidência no caso concreto; invocar 

motivos genéricos, que possam justificar qualquer outra decisão no processo; não enfrentar todos os argumentos 

apresentados pelas partes capazes de contrariar a tese adotada pelo julgador; apenas fizer referência a determinado 

precedente ou súmula, sem demonstrar que o caso concreto se amolda aos fundamentos do julgado ou súmula; ou 

pelo contrário, deixar de seguir súmula, jurisprudência ou precedentes invocados pela parte sem demonstrar a 

inaplicabilidade ao caso concreto ou a superação do entendimento anteriormente adotado. Finalmente, também 

cabem os declaratórios com a finalidade de corrigir erro material. 

Os embargos declaratórios ocasionam a INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL: opostos os embargos de declaração, o 

prazo para interposição de outros recursos é INTERROMPIDO e, após o julgamento, o prazo será integralmente 

devolvido à parte para apresentação do recurso.  

É de 5 DIAS o prazo para opor os embargos de declaração, para a parte contrária se manifestar quanto aos embargos 

opostos (se infringentes) e também para o magistrado julgar os embargos. 
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A DECISÃO dos embargos será colegiada, quando impugnada decisão de tribunal, ou monocrática, quando impugnada 

decisão de juízo ou no caso de decisão monocrática no tribunal. 

Uma observação importante a respeito dos declaratórios é a sua utilização para fins de PREQUESTIONAMENTO. 

Para que o recurso especial ou extraordinário seja conhecido, deve constar pré-análise e julgamento prévio pelos 

tribunais de segunda instância da matéria que se pretende recorrer: a mera interposição dos embargos de declaração 

já é suficiente para pré-questionar a matéria, independentemente de rejeição dos embargos pelo tribunal de 

segundo grau. 

Os embargos não são dotados de EFEITO SUSPENSIVO automático, mas a parte recorrente poderá requerer tal efeito 

se ao juiz competente (ope judicis), devendo, para obter sucesso, demonstrar a probabilidade de provimento do 

recurso; ou a relevância da fundamentação, quando houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 

É comum a utilização dos embargos para apenas protelar o resultado do processo. No caso de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS, na 1ª interposição, cabe aplicação de multa de até 2%; na 2ª interposição a multa 

será elevada a até 10% e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, 

o que não se aplica à Fazenda e aos beneficiários de gratuidade; a multa tem seu montante calculado sobre o valor 

atualizado da causa e reverte em favor da parte contrária. 

No caso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ATÍPICOS, que são aqueles que tem pretensão de se obter efeitos 

modificativos ou com efeitos infringentes. Pois bem, o CONCEITO aplicável é o seguinte: ao efetuar o esclarecimento, 

a complementação ou a correção de erro material em sede de embargos de declaração, há a possibilidade de que 

decorra alguma alteração no bojo daquilo que foi decidido, hipótese excepcional em que os embargos terão efeitos 

infringentes. Quando o pedido dos embargos puder implicar em modificação da decisão, o órgão julgador pode 

conhecer os embargos como agravo interno, quando então se deve ampliar o CONTRADITÓRIO: o embargado deve 

ser intimado para complementar suas razões (no prazo de 15 dias) e a parte contrária para se manifestar (prazo de 5 

dias). 

DIREITO PENAL 

TEMA 01 - TEORIA DA PENA 

Definição 

Pena é toda sanção imposta pelo Estado, mediante a ação penal, a quem pratica uma infração penal, como 
retribuição ao ato ilícito praticado e com o fim de evitar novos delitos. 

Pode consistir em privação de liberdade, restrição de direitos ou ainda numa sanção pecuniária imposta 
como decorrência da prática de uma infração penal (crime ou contravenção). 
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Pelo princípio da humanidade ou da dignidade da pessoa humana, não haverá pena de morte, penas cruéis, 
castigos corporais, trabalhos forçados, banimento e nem sanções perpétuas (art. 5º, inc. XIX, CF). 

Funções da Pena 

Há inúmeras teorias delimitadoras das funções a serem desempenhadas pelas penas no ordenamento 
jurídico penal, entre elas, podemos destacar as seguintes. 

A) Teorias absolutas 

A pena tem função exclusivamente retributiva, ou seja, de compensar o mal causado pelo crime, sendo 
apenas uma forma de castigo, uma reação à prática de uma infração penal, portanto sua duração deve 
corresponder fundamentalmente à gravidade do delito. 

Nas teorias absolutas a função da pena (retributiva) está completamente desvinculada de qualquer efeito 
social futuro e a aplicação da pena decorre de uma necessidade ética e de justiça por ser a negação do delito 
é a afirmação do Direito. 

B) Teorias relativas 

A pena se fundamenta exclusivamente na necessidade de evitar a prática futura de delitos, traduzindo assim 
apenas a função de prevenção, que pode ser: 

- Prevenção geral 

Dirige-se a toda a sociedade e aos possíveis e potenciais delinquentes visando assim evitar a futura prática 
de crimes. 

Essa prevenção geral pode ser:  

– Negativa: prevenção por intimidação, faz com que potenciais criminosos não queiram cometer crimes, 
traduzindo um conceito de exemplaridade (“o crime não compensa). 

– Positiva: visa a demonstração da inviolabilidade do direito (Claus Roxin) ou ainda busca a fidelidade e o 
respeito às normas, e a afirmação da estabilidade do direito, tendo como consequência de sua violação, a 
sanção penal. 

- Prevenção Especial: 

Atua diretamente na pessoa do delinquente pela aplicação e execução da pena, visando evitar que este volte 
a cometer crimes. 

Essa prevenção especial pode ser: 

– Negativa: neutralização do indivíduo através do cárcere, por tirar o indivíduo da sociedade, impossibilita 
que ele pratique novos crimes (pena privativa de liberdade). 
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– Positiva: visa a ressocialização, ou seja, fazer com que o condenado não volte a cometer novos crimes. 

Teorias unitárias ou ecléticas: 

Unifica as teorias absolutas e relativas, portanto, concilia a retribuição com os fins de prevenção geral e 
especial tendo sido dotada no Brasil (art. 59 do CP) de acordo com as 3 etapas pelas a quais passa uma pena: 

– Prevenção geral negativa: na cominação abstrata da pena no tipo. 

– Prevenção geral positiva e retribuição: na aplicação da pena concreta através da dosimetria. 

-- Prevenção especial positiva e negativa: na etapa de execução, cumprimento das penas. 

Espécies de Penas (Art. 32 do CP) 

Penas privativas de liberdade 

O nosso ordenamento, através do Código Penal e da Lei de Execução Penal, adotou o sistema penitenciário 
progressivo (modelo inglês) em que o detento deve passar por regimes progressivamente menos severos 
de cumprimento da pena, desde que, em regra, cumpra pelo menos parte da pena no regime em que se 
encontra para poder progredir (Art. 112 da LEP). 

Importante lembrar que na segunda progressão, ou seja, para passar regime semiaberto para o aberto deve-
se incidir o percentual sobre o saldo restante de pena que falta cumprir e não sobre o valor inicial de pena  

 

Não podemos deixar de lembrar que caso o indivíduo tenha sido condenado a penas superiores a 40 anos, 
embora vá cumprir apenas 40 anos, de acordo com o Art. 75 do Código Penal, o valor da progressão incide 
sobre o total de pena aplicada, de acordo com a Súmula 715 do STF. 

Quanto aos crimes hediondos, após a declaração de inconstitucionalidade do regime integralmente fechado 
pelo STF (HC 82959/ 06), essa modalidade de crimes passou a admitir progressão de regimes, 
independentemente de quando o crime hediondo tenha ocorrido, antes ou depois do habeas corpus. 

A progressão de regimes em crimes hediondos não é obrigatória, mas apenas permitida, e para que ocorra 
deverá atender aos requisitos normais para a progressão, como, por exemplo, o bom comportamento e o 
regular cumprimento da pena pelo condenado, sendo que, conforme já dissemos, mesmo em crimes 
hediondos praticados antes da declaração de inconstitucionalidade poderá haver progressão de regimes. 

Quanto a este tema, merece destaque a Súmula vinculante nº 26 do STF que diz: 

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou 
equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 
8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, 
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os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de 
modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 

Antes das mudanças promovidas pelo pacote anticrime, a Lei nº 11.464/2007 previu que o regime de 
cumprimento de pena para os crimes hediondos fosse o inicialmente fechado, e foram estabelecidos valores 
específicos para a progressão, quais foram de 2/5 para criminosos primários e de 3/5 para os reincidentes 
em quaisquer crimes dolosos, sendo que, algumas alterações nesses parâmetros ocorreram com a edição 
da Lei 13.964/19, o pacote anticrime que estudaremos em sequência. 

Como dissemos, dentre as mudanças promovidas pelo pacote anticrime, as mais sensíveis foram operadas 
na lei de execução penal no que tange a mudança dos requisitos para a progressão de regime, em seus 
percentuais e requisitos, instituindo-se uma série de novas regras para obtenção do benefício prisional, 
previstas no Art. 112 da LEP, da seguinte forma: 

“Art.112 LEP - A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a 
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso 
tiver cumprido ao menos: 

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido 
cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; 

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem 
violência à pessoa ou grave ameaça; 

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido 
cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com 
violência à pessoa ou grave ameaça; 

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime 
hediondo ou equiparado, se for primário; 

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for 
primário, vedado o livramento condicional; 

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa 
estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; 

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime 
hediondo ou equiparado; 

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou 
equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 

Além das mudanças promovidas nos percentuais de cumprimento necessários para a progressão de regime, 
o parágrafo 1º do Art. 112 da LEP passou a prever que, em todos os casos, o apenado só terá direito à 
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progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, 
respeitadas as normas que vedam a progressão. 

Também foi alterada a redação do parágrafo 2º do mesmo artigo que passou a exigir que a decisão do juiz 
que determinar a progressão de regime deverá ser sempre motivada e precedida de manifestação do 
Ministério Público e do defensor, e que este procedimento também deverá ser adotado na concessão de 
livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 

Por fim, não vamos esquecer que foi inserido o parágrafo 5º no Art. 112 da LEP agora prevendo 
expressamente que  não se considera hediondo ou equiparado a hediondo , para os fins deste artigo, o crime 
de tráfico de drogas privilegiado, previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, e ainda criou-se o 
parágrafo 6º, estabelecendo que o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de 
liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em 
que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente, posição esta que já 
vinha sendo adotada, já era até sumulada pelo STJ (sum.534) e, por isso, não foi nenhuma novidade pra 
gente! 

Atualmente o STF já firmou o entendimento de que o regime inicialmente fechado previsto em Lei para 
crimes hediondos não é obrigatório, sendo possível se estipular um regime inicial menos severo (p.ex. semi-
aberto ou aberto) de acordo com a análise de cada situação concreta. 

Outro detalhe muito importante quanto à progressão de regimes é que em crimes contra administração 
pública a progressão fica condicionada à reparação do dano ou restituição da coisa, obviamente se esta for 
possível (Art. 33, §4º, CP). 

Regimes de cumprimento de pena (art. 33 do CP) 

Nosso ordenamento trabalha com três regimes de cumprimento de pena, são eles: 

– Fechado: a pena será cumprida em estabelecimento de segurança máxima ou média, como penitenciária 
(Art. 33, §1º, “a” CP). 

– Semiaberto: a pena será cumprida em colônia agrícola ou estabelecimento similar (Art. 33, §1º, “b” CP). 

– Aberto: pena será cumprida em casa de albergado, fundamentando-se este regime no senso de disciplina 
do condenado, que como regra trabalha fora durante o dia e se recolhe à noite e nos dias de folga (Art. 33, 
§1º, “c” CP). 

Modalidades de pena privativa de liberdade 

Há duas grandes modalidades de pena privativa de liberdade previstas abstratamente nos tipos penais, de 
acordo com sua maior ou menor gravidade, são elas: 

a) Reclusão: prevista para crimes mais graves, sendo que admite os três regimes de cumprimento de 
pena, quais sejam, o fechado, semiaberto ou aberto. 
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b) Detenção: prevista para crimes menos graves, sendo que não admite o regime fechado, mas somente 
o regime semiaberto e o regime aberto. 

OBS.:  

1) A única hipótese em que se admite uma detenção sendo cumprida em regime fechado ocorre 
quando há a transferência do condenado que estava em regime semiaberto ou aberto para 
regime fechado, em face do descumprimento das regras dos regimes menos rigorosos (regressão 
de regime). 

2) Devemos lembrar ainda que em um concurso material (art. 69), cumpre-se primeiro a reclusão e 
depois a detenção, já que somente a reclusão admite que o agente inicie o cumprimento da pena 
em regime fechado. 

Regime inicial de pena (art. 33, §2º, CP) 

O juiz na sentença condenatória estabelecerá qual o regime inicial de cumprimento da pena privativa de 
liberdade a que o condenado deverá se submeter, de acordo com certos requisitos e características, o regime 
inicial deverá ser: 

A) Regime fechado 

– Ao reincidente condenado à reclusão independentemente da pena concreta aplicada. 

– Ao condenado à reclusão cuja pena aplicada seja superior a oito anos (Art. 33, §2º, “a”). 

– Para quaisquer crimes hediondos ou equiparados, independentemente do valor da pena aplicada (Lei nº 
11.464/2007) – há divergência no STF  

OBS.:  

Importante lembrar que o trabalho externo, fora da penitenciária, será admitido, mas excepcionalmente e 
apenas em obras públicas (Art. 34, §3º, CP). 

B) Regime semiaberto 

– Ao não reincidente condenado a penas superiores a 4 anos e inferiores ou iguais a 8 anos (Art. 33, §2º, “b”, 
CP). 

OBS.:  

Importante lembrar que é admissível aplicar o regime semiaberto para reincidentes condenados a pena igual 
ou inferior a 4 anos se favoráveis às circunstâncias (Súmula 269 do STJ). 

Na verdade, se propõe um equilíbrio entre as regras que impõem regime fechado para qualquer hipótese de 
reincidência e regime aberto para penas iguais ou menores que 4 anos. 
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- No regime semiaberto, o trabalho externo é admitido, assim como a frequência a cursos de instrução ou 
cursos de ensino formal, sendo que a frequência a estes cursos também deve ser considerada para efeitos 
de remição da pena, ou seja, para abater certo tempo da pena (Súmula 341 do STJ), e agora também de 
acordo com os Art. 126 e 127 da LEP. 

- De acordo com a maioria da doutrina e jurisprudência no caso de haver uma pena de detenção e o agente 
ser reincidente deve prevalecer o regime semiaberto ou aberto, já que penas de detenção são incompatíveis 
com regime inicial fechado (Art. 33, caput). 

C) Regime aberto 

– Ao não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos (Art. 33, §2º, “c”, CP). 

Em face da ausência de estabelecimentos adequados, qual seja a chamada casa de albergado, o regime 
aberto poderá ser cumprido em prisão domiciliar (STJ). 

É fundamental lembrar que como o trabalho é condição essencial para a concessão do regime aberto, não 
irá gerar remição da pena. 

Porém, de acordo com a alteração do Art. 126 da LEP feita pela Lei nº 12.433/2011, o estudo e a frequência 
a cursos de formação poderá gerar a remição, e nesse caso até mesmo presos em regime aberto, ou em 
livramento condicional, poderão se beneficiar da redução da pena. 

OBS.: 

a) Na prisão simples (contravenções), o regime será o semiaberto ou o aberto 
b) em concurso de crimes fixação do regime inicial será feita após, e de acordo, com a unificação das 

penas. 

  

D) Regime especial 

Não é modalidade autônoma de regime de pena, mas apenas uma forma diferenciada de se executar a pena 
para mulheres, que irão cumprir pena em estabelecimento próprio, e de acordo com direitos e deveres 
inerentes à sua condição pessoal (art. 37 do CP). 

Toda penitenciária feminina deve ser dotada de seção para gestante, berçários (art. 83, §2º, LEP), e creche 
para o filho da presa que for desamparado (art. 89 da LEP). 

Súmulas do STF referentes a Penas Privativas de Liberdade:  

– Súm. 716: admite-se a progressão e estipulação de regime menos severo que o fechado mesmo antes do 
trânsito em julgado da condenação. 
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Isso pode ocorrer quando o acusado fica preso após a sentença condenatória de primeira 
instância. 

– Súm. 717: a progressão pode acontecer mesmo quando o réu ainda estiver em prisão especial (processual) 
antes do trânsito em julgado. 

– Súm. 718: a opinião do magistrado sobre a gravidade em abstrato do crime não pode motivar regime mais 
severo do que o permitido pela pena aplicada. 

– Súm. 719: a imposição de regime mais severo do que a pena aplicada permite e exige motivação idônea 
do magistrado, sendo que de acordo com a Súm. 717 (supra) não basta a gravidade em abstrato do crime 
praticado para isso. 

Aspectos relevantes no cumprimento de pena privativa de liberdade 

 - Regressão de regime (Art. 118 da LEP) 

O preso poderá regredir para regime mais severo do qual se encontra quando: 

a) Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave após o trânsito em julgado da sentença 
condenatória; 

b) Sofrer condenação a crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torne 
incabível o regime menos rigoroso (Art.111 da LEP). 

 - Regime disciplinar diferenciado – RDD (art. 52 da LEP – Lei nº 10.792/2003) 

Características: 

a) Duração máxima de 360 dias, podendo ser repetido se houver nova falta grave. 
b) Recolhimento em cela individual. 
c) Visitas semanais de apenas 2 pessoas por 2 horas. 
d) Saída da cela somente por 2 horas diárias (banho de sol). 

Há muitas críticas em relação a essa modalidade de regime de cumprimento de pena por atentar contra a 
dignidade da pessoa humana, sendo considerado por alguns como inconstitucional. Porém, o STF não 
declarou a inconstitucionalidade do RDD que continua a ser aplicado normalmente para certos casos mais 
graves. 

- Limite máximo de cumprimento 

O limite máximo de cumprimento de pena admitido em nosso ordenamento é de 40 anos (Art.75 do CP – 
ALTERADO PELO PACOTE ANTICRIME), porém caso haja outra condenação, por fato posterior far-se-á nova 
unificação, desprezando o tempo já cumprido, para efeito de um novo limite máximo de 30 anos. 

Por exemplo: condenado a 60 anos: a pena será unificada em 40 anos, e se após cumprir 10 anos cometer 
outro crime e for condenado a mais 25 anos, deve-se somar o saldo restante (30 anos), com a nova pena (25 
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anos), e unificar o valor total (55 anos) para um novo limite de 40 anos, que serão aplicados, independente 
dos outros 10 anos, que já haviam sido cumpridos. 

- Trabalho prisional 

É um direito (Art. 41 da LEP) e também dever (Art.31 da LEP) do preso, sendo remunerado e fazendo este 
jus a certos benefícios da previdência social. 

O efetivo trabalho gera a remição da pena, ou seja, o abatimento de tempo da pena em face do número de 
dias de trabalho realizado. 

A) Remição: é a abreviação da pena através do trabalho prisional sendo que para cada dia 3 dias de 
trabalho será abatido 1 dia da pena, porém não se aplica ao regime aberto, ao preso em livramento 
condicional e nem em relação a penas restritivas de direitos. 

OBS.:  

1) A partir da Lei nº 12.433/2011, que alterou a LEP, estudo e frequência escolar passaram a ser 
admitidos para remição da pena na razão de a cada 12 horas abater 1 dia da pena.  

2) No que tange à frequência a cursos e a atividade escolar a nova redação da LEP passou a considerar 
também ser aplicável a remição para regimes abertos e para presos em livramento condicional, não 
havendo referência nesse sentido para o trabalho realizado em regime aberto (Art. 127, §6º, LEP). 

3) O condenado que for punido por falta grave perde 1/3 do tempo remido começando a contagem a 
partir da data da infração disciplinar (Art. 127 da LEP – Redação dada pela Lei nº 12.433/2011). 

4) Ocorrendo acidente que impeça o preso trabalhar ele continua a fazer jus à remição (Art. 126, §4º, 
LEP). 

5) Caso o Estado não forneça infraestrutura para o trabalho há dois posicionamentos: 
 

a) A remição seria um direito do preso e deve ser concedida mesmo sem que ele esteja efetivamente 
trabalhando, se isso ocorre por culpa do Estado. (Minoritária) 
 

b) Sem o trabalho, o preso não faz jus à remição, pois ela é mera expectativa de direito, sendo o efetivo 
trabalho necessário para se abater a pena. (Majoritária) 

 - Detração (art. 42 do CP) 

Impõe que seja computado na pena definitiva e na medida de segurança (no prazo mínimo), o tempo de 
prisão provisória (processual) em que o agente esteve preso no Brasil ou no estrangeiro. 

Havendo absolvição em processo que o agente ficou preso provisoriamente há duas hipóteses: 

a) É possível que haja a detração para a pena de outros crimes praticados antes da absolvição, quando 
ocorram processos simultâneos. 
 

b) Não haverá detração se os novos crimes ocorrerem depois da absolvição do fato pelo qual o agente 
ficou preso provisoriamente, pois não se pode gerar um “crédito de pena” para fatos futuros. 
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Dosimetria das penas privativas de liberdade 

O Código Penal adotou o Sistema trifásico (Nelson Hungria) – Art. 68 do CP 

1ª fase: 

Fixação da pena base entre o mínimo e o máximo previstos em Lei para o crime, de acordo somente com as 
circunstâncias judiciais (Art. 59 do CP).  

Circunstâncias qualificadoras também devem ser avaliadas no momento de fixação da pena base (1ª fase) 
já que estabelecem na própria lei novos valores mínimos e máximos de pena abstrata (ex.: Art. 121, §2º CP 
– pena 12 a 30 anos). 

2ª fase: 

Aplicação das circunstâncias agravantes e atenuantes de pena (Arts. 61 / 62 / 65 / 66 do CP) para elevar ou 
reduzir a pena base da primeira fase, não havendo valor certo para isso, mas respeitando o mínimo e o 
máximo de pena previstos na lei para o crime. 

3ª fase: 

Aplicação das causas de aumento e de diminuição de pena previstas nas partes geral e especial do Código 
Penal, e podendo ultrapassar os limites mínimo e máximo de pena previstos na lei para o crime, pois essas 
causas possuem valor certo e determinado para aumentar ou diminuir a pena (por exemplo: +1/3 / -1/2 / 
dobro / triplo / etc.). 

I) Principais circunstâncias agravantes e atenuantes: 

A) Reincidência (Art. 61, Inc. I, CP) 

Principal circunstancia agravante da pena, decorre da prática de novo crime pelo agente, depois de 
transitada em julgado a sentença, que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior 
(Art. 63 do CP). 

Há duas formas de reincidência: 

– Reincidência real: prática de nova infração após cumprir total ou parcialmente a pena imposta. 

– Reincidência ficta: prática de novo crime após o trânsito em julgado da sentença por crime praticado 
anteriormente. 

Não haverá reincidência se entre a data do término do cumprimento da pena ou de sua extinção (sursis ou 
livramento condicional) e o novo crime se passarem mais de 5 anos (Art. 64 do CP). 

Será considerado criminoso primário aquele que for condenado pela primeira vez (nesse caso também não 
terá antecedentes), bem como aquele que for condenado sem ser reincidente, ou seja, praticar o novo crime 
após o prazo de 5 anos (tecnicamente primário), embora nesse caso possua maus antecedentes. 
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OBS:  

- Não se aplica a reincidência: 

Contravenção + crime = não é reincidente (Art. 7º da LCP – Dec.-Lei nº 3.688/41). 

Porém, de acordo com a Lei de Contravenções Penais e com o Código Penal (LCP) haverá reincidência nas 
seguintes hipóteses: 

– crime + crime 

– contravenção + contravenção 

– crime + contravenção 

De acordo com a Súmula 241 STJ, a reincidência não poderá ser considerada ao mesmo tempo como 
agravante e como maus antecedentes (circunstância judicial – Art. 59 do CP). 

Porém, é majoritário o entendimento de que nada impede que isso ocorra se houver mais de um crime com 
sentença transitada em julgado anterior, e o agente for considerado reincidente em relação a um e com 
maus antecedentes em relação ao outro (STF). 

Por fim, é importante lembrar que não se considera para efeitos de reincidência a prática de crimes militares 
próprios e de crimes políticos (Art. 64, parágrafo único). 

B) Atenuante da idade do autor (Art. 65, inc. I, CP): 

Esta é a principal circunstancia atenuante e será aplicada: 

– Se o agente é maior de 18 e menor de 21 anos na data da prática do crime (menoridade relativa) 

– Se o agente é maior de 70 anos na data da sentença. 

OBS.:  

Essa circunstância atenuante não sofreu alterações com o novo Código Civil (2002), que passou a considerar 
como plenamente capazes para atos da vida cível os maiores de 18 anos. 

C) Agravantes no concurso de pessoas (Art. 62 do CP) 

Também irá se agravar o crime para o agente que atuar em concurso com outras pessoas, nas seguintes 
hipóteses: 

a) Quem promove ou organiza a cooperação no crime (autor intelectual) 
 

b) Quem coage (resistível/irresistível) ou induz (partícipe) outrem à prática de crime  
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c) Quem instiga ou determina alguém sujeito à sua autoridade ou não punível por condição pessoal 
para que cometa crime (ex.: escusas absolutórias – art.181 do CP / – inimputáveis)  
 

d) Quem executa o crime ou dele participa mediante paga ou promessa de recompensa (somente quem 
recebe, pois quem paga entra no item referente a quem promove ou organiza). 
 

D) Atenuante genérica (Art. 66 do CP) 

O juiz poderá reduzir a pena sempre que considerar que há circunstâncias relevantes para isso, mesmo que 
não haja nada previsto em lei. 

A importância da atenuante genérica é que o juiz terá discricionariedade para decidir se cabe reduzir a pena 
ou não em determinadas hipóteses, já que as atenuantes expressamente previstas em lei (Art. 65 do CP) são 
obrigatórias e sempre que presentes deverão reduzir a pena. 

Atualmente a atenuante genérica ou inominada (Art. 66 do CP) pode ser vista como positivação e forma de 
se aplicar a instigante Teoria da co-culpabilidade do Estado, pela qual o Estado deve assumir certa parcela 
de culpa em determinados crimes, quando cometidos devido à omissões deste próprio Estado, quanto a 
seus deveres constitucionais para com os cidadãos (Ex: aborto econômico / crimes praticados devido a 
situação de abandono e miséria absoluta). 

Penas Restritivas de Direitos 

São penas substitutivas da privação da liberdade e por isso autônomas, e não acessórias, sendo inadmissível 
sua cumulação com penas privativas de liberdade. 

As penas restritivas de direitos não possuem, em regra, previsão abstrata, logo, o juiz, primeiro, fixa a pena 
privativa de liberdade através da dosimetria concreta e depois procede à conversão em restritiva de direitos, 
se preenchidos certos requisitos. 

A Lei nº 9.714/98 modificou o art. 43 do Código Penal e ampliou o rol de penas restritivas de direitos, 
alterando também as regras para sua aplicação. 

As penas restritivas de direitos previstas em nosso ordenamento (Art. 43 do CP) são: 

– prestação pecuniária; 

– prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas; 

– perda de bens e valores; 

– limitação de final de semana; 

– interdições temporárias de direitos; 

Também são consideradas penas substitutivas da pena privativa de liberdade, e aplicadas da mesma forma 
que as penas restritivas de direitos: 
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– multa substitutiva (art. 60, §2º); 

– prestação de outra natureza (art. 45, §2º). 

Hipóteses e requisitos para conversão da privação de liberdade em restrição de direitos (Art. 44 
do CP): 

A) Crimes culposos: qualquer que seja pena (Art. 44, inc. I). 
 

B) Crimes dolosos, desde que: (requisitos cumulativos) 

- Sem violência ou grave ameaça à pessoa. 

- Com pena concreta de até 4 anos (Art. 44, inc. I, CP). 

- Não havendo reincidência em crimes dolosos (Art. 44, inc. II). 

- Crimes de menor potencial ofensivo (pena máxima de até 2 anos – Lei nº 9.099/95) mesmo 
que praticados com violência ou grave ameaça (ex.: lesão corporal leve / ameaça). 

OBS.:  

1) Importante lembrar que embora a regra geral diga que havendo reincidência em crime doloso 
não se deve fazer a conversão, se a reincidência em crimes dolosos não for pelo mesmo crime 
(reincidência específica), o juiz poderá fazer a conversão (art. 44, §3º, CP). 

2) Para que haja a conversão além dos requisitos objetivos acima mencionados será necessário que 
culpabilidade, os antecedentes e a conduta social sejam favoráveis à substituição (art. 44, inc. III, 
CP). 

3) Prestação de serviços, interdição temporária e limitação de final de semana possuem a mesma 
duração da pena privativa de liberdade concreta, nas demais não há como fazer essa correlação 
(ex.: prestação pecuniária). 

Por fim, resta lembrar que na condenação cuja pena privativa de liberdade for igual ou inferior a um ano, a 
substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos, porém se a condenação for à 
pena superior a um ano e até quatro anos, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por uma 
pena restritiva de direitos e multa, ou por duas restritivas de direitos (Art. 44, §2º, CP). 

Conversão (reversão) da restritiva de direitos em privativa de liberdade (Art. 44, §4º, CP) 

a) Obrigatória: descumprimento de restrição. 
b) Facultativa: nova condenação à privativa de liberdade (art. 44, §5º, CP). 

Havendo a conversão (reversão) será deduzido da privativa de liberdade o tempo de restrição de direitos já 
cumprido (Art. 44, §4º), sendo que na prestação de serviços, a comunidade (Art. 46 do CP) cada hora de 
serviço prestado equivale a um dia de pena. 
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Pena de Multa 

É sanção penal de caráter pecuniário, patrimonial, que consiste no pagamento ao fundo penitenciário de 
certa quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa (Art. 49 do CP). 

Trata-se de verdadeira pena, sanção penal oriunda de crime e por isso é pessoal e individualizada, não 
ultrapassando a pessoa do autor (princípio da intranscendência e da individualização das penas). 

A pena de multa não paga torna-se dívida de valor e não pode ser convertida em pena privativa de liberdade 
(Art. 51 CP c/c art. 5º, inc. LXVII, CF) inclusive em sede de juizado especial (revogado o art. 85 da Lei nº 
9.099/95). 

A multa produto da prática de crime é uma pena e não deve ter ideia de indenização, como acontece com a 
multa administrativa ou fiscal, que tem feição reparadora e compensatória de dano. 

Critério de fixação da pena de multa (dias-multa) 

1ª etapa: estipula-se o número de dias-multa entre 10 e 360 dias e leva-se em conta somente a 
gravidade do fato e a culpabilidade do agente. 

2ª etapa: determina-se o valor da unidade dias-multa de 1/30 do salário mínimo até 5 vezes o salário 
mínimo (Art. 49, §1º, CP) e leva-se em conta a capacidade econômica do réu; 

3ª etapa: multiplica-se o número de dias-multa pelo valor da unidade, sendo que de acordo com a 
situação econômica do réu (Art. 60 do CP) o valor da multa pode ser aumentado de até o triplo se o 
juiz achar necessário, desde que já tenha sido estabelecido na segunda etapa o valor da unidade no 
máximo legal (Art. 60, §1º, CP). 

Pagamento da pena de multa 

Deverá ser efetuado dentro de dez dias após o trânsito em julgado da sentença (Art. 50 do CP) e o valor 
pode ser parcelado a requerimento do condenado (Art. 50, §1º, CP), sendo que o pagamento pode ser 
descontado mensalmente do salário do condenado quando (Art. 50, §2º, CP): 

a) a multa for aplicada isoladamente; 

b) a multa for aplicada cumulativamente com restrição de direitos; 

c) for concedido sursis. 

Obs.: 

a) O desconto sobre o salário não pode incidir sobre recurso indispensável ao sustento do réu e sua 
família (Art. 50, §2º, CP). 

b) Súm. 693, STF: não cabe habeas corpus em condenação somente a pena de multa, ou em processo 
por crime cuja única pena prevista seja a multa. 
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Multa substitutiva 

A multa pode substituir a pena privativa de liberdade igual ou inferior a um ano (Art. 44, §2º, CP) desde 
que preenchidos os requisitos do Art. 44 do CP (sem violência ou grave ameaça/culpabilidade, antecedentes 
favoráveis, etc.). 

Entende-se majoritariamente que mesmo nesse caso (substitutiva) a multa não paga torna-se dívida de valor 
não podendo ser convertida em pena privativa de liberdade ou em restritiva de direito. 

Não podemos deixar de lembrar que é possível haver cumulação de multas entre uma multa substitutiva 
(até 1 ano) e a multa cumulativamente prevista no tipo (ex.: Furto – pena: 1 a 4 anos e multa – converte a 
pena em multa e aplica também a multa abstratamente prevista), porém a cumulação de multas não é 
possível se for em sede de Lei Penal Extravagante (Súm. 171 do STJ). 

Prescrição da pena de multa 

Prescrição da pretensão executória deve se dar em dois anos (Art.114 do CP) embora as causas interruptivas 
e suspensivas sejam regradas pela Lei de execução fiscal e pelo CTN. (Art.51 CP) 

Execução da pena de multa (pacote anticrime) 

A partir da Lei 9.268/96 o Art. 51 do Código Penal passou a prever a pena de multa como dívida de valor 
para com a Fazenda Pública, gerando o entendimento de que sua execução deveria ser feita pela 
procuradoria da Fazenda Pública, e não pelo ministério público. 

Porém, em 2018, o STF alterou este entendimento e decidiu que a legitimidade para a execução da pena de 
multa deveria ser do Ministério Público, e apenas subsidiariamente competir à Fazenda Pública, gerando 
grande divergência na doutrina e jurisprudência, inclusive no âmbito do STJ. 

Sendo assim, a nova Lei 13.964/2019, deu fim a essa discussão alterando a redação do Art. 51 do CP, que 
passou a prever expressamente a competência para cobrar a pena de multa como sendo do Juízo da 
Execução Penal, e, portanto, do ministério público, da seguinte forma:  

“Art. 51 CP - Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada 
perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas 
relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas 
interruptivas e suspensivas da prescrição.” 

TEMA 02 - ITER CRIMINIS  

Conceito:  

São as 4 etapas de realização do crime doloso.  

1ª) Cogitação:  
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É pensar, imaginar, elaborar mentalmente a prática de algo. E sendo uma etapa psíquica que não afeta bem 
jurídico alheio e, em face do princípio da lesividade, é absolutamente impunível.  

2ª) Preparação ou atos preparatórios:  

É etapa concreta, no mundo fático, que visa propiciar, instrumentalizar propiciar a realização do crime, 
porém, por não ultrapassar a esfera do próprio agente é, via de regra, impunível.  

OBS: Há exceções em que o legislador opta por criminalizar autonomamente atos que seriam de mera 
preparação impunível, fazendo com que esses atos passem a configurar crimes de forma autônoma. (Ex.: 
Art. 288 e 291, CP.)  

3ª) Atos executórios ou execução:  

Ocorre quando o agente dá início a realização do crime, passando a interferir na esfera do bem jurídico 
alheio e permitindo a intervenção do Direito Penal pelo menos através da tentativa (Art. 14 Inc. II e par. 
único)  

De acordo com a maioria da doutrina, nosso ordenamento adotou o critério objetivo individual para delimitar 
o início de execução, e possibilitar a intervenção penal punindo o crime. 

Para este critério os atos executórios começam no momento imediatamente anterior a concreta realização 
do verbo núcleo do Tipo penal, quando o agente começa a se mover manifestando seu plano criminoso 
(dolo), passando a interferir na esfera do bem jurídico alheio. 

4ª) Consumação:  

Ocorre quando o crime está completo, quando o agente realiza tudo aquilo que o Tipo penal proibiu, sendo 
que isto ocorre de 3 formas:  

a) Com a concreta produção, materialização do resultado previsto no mundo fático. (Crimes materiais. 
Ex.: Art 121 CP - homicídio - com o resultado morte.)  

b) Com a completa realização da conduta formalmente proibida, independentemente da produção do 
resultado previsto. (Crimes formais – ex.: extorsão mediante seqüestro – Art. 159, CP- não há 
necessidade de obter a vantagem do resgate).  

c) Com a completa realização da mera conduta proibida, já que não há se quer previsão de resultados. 
(Crimes de mera conduta – Art. 135 e 330 do CP).  

Tentativa (Art. 14 II, par. único CP)  

Ocorre quando o agente inicia a execução, mas não chega à consumação por motivos alheios à sua vontade 
gerando assim um crime incompleto, que por isso terá sua pena diminuída de 1/3 a 2/3.  

 Art. 14 - Diz-se o crime:  

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à 
vontade do agente.  
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Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena 
correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.  

A) Espécies de tentativa:  

Grupo 1:  

1) Inacabada ou imperfeita: é aquela em que o agente inicia a execução e por motivos alheios a sua 
vontade não consegue completar os atos executórios que ficam inacabados, ou seja, ainda havia atos 
a realizar.  

2) Acabada ou perfeita (crime falho): ocorre quando o agente completa todos os atos executórios não 
havendo mais nada a realizar, porém por motivos alheios a sua vontade não chega a consumação.  

Grupo 2: 

1) Tentativa “branca” ou incruenta: é aquela que não gera qualquer lesão a vítima, ao bem jurídico, ou 
seja, não produz “derramamento de sangue”.   

2) Tentativa cruenta ou “vermelha”: é aquela que produz resultado concreto na vítima, embora esse 
resultado não gere consumação.  

Desistência voluntária (Art. 15, CP): 

Art. 15, CP. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede 
que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. 

Ocorre quando o agente inicia os atos executórios e durante a sua realização, desiste de prosseguir e 
abandona a prática dos atos em curso.  

Desta forma não há consumação e afasta-se a tentativa (tentativa abandonada), já que não há “motivos 
alheios”, mas sim uma escolha voluntária de abandonar a execução, tornando o fato iniciado atípico, porém, 
nada impede que ele possa responder por outros crimes que já tenham ocorrido.  

A desistência voluntária e o arrependimento eficaz são chamados de “ponte de ouro” do Direito Penal, já 
que permitem ao agente voltar a legalidade depois de terem iniciado a realização de um crime. 

Ex: o agente quebra a janela de um carro, e quando esta subtraindo o rádio resolve parar e ir embora já que 
achou que o modelo do rádio não valia a pena. Neste caso, responde apenas pelo crime de Dano (Art. 163 
CP)  

Para diferenciar em um caso concreto uma situação de Desistência Voluntária de uma Tentativa, utiliza-se a 
famosa Fórmula de Frank:  

“Se posso prosseguir e não quero, haverá desistência, mas se quero prosseguir e não posso, 
haverá tentativa.” 
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Arrependimento Eficaz (Art. 15 CP)    

Ocorre quando o agente inicia e completa todos os atos executórios não havendo mais nada a realizar, 
porém, por sua própria escolha atua eficazmente e impede a consumação, evitando a produção do 
resultado.  

Neste caso, afasta-se a tentativa (não há motivos alheios) e o fato iniciado torna-se atípico, podendo se 
imputar ao agente apenas outros crimes que eventualmente tenham ocorrido.  

Ex: o agente ministra veneno em seu desafeto, e após este ter tomado o veneno resolve que não quer mais 
que este morra e ministra um antidoto ou leva a vítima a um hospital onde está é salva. Não responde pela 
tentativa de homicídio, podendo responder por eventuais lesões corporais que a vítima tenha sofrido. 

Para diferenciar a desistência voluntária do arrependimento eficaz utiliza-se a seguinte frase:  

“Eu desisto apenas do que estou fazendo e me arrependo somente do que já fiz.” 

Arrependimento posterior (Art. 16 CP) 

Art. 16, CP. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o 
dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário 
do agente, a pena será reduzida de um a dois terços. 

É aquele posterior à consumação, quando o agente repara o dano ou restitui a coisa, para receber diminuição 
de pena de um terço a dois terços desde que preenchidos os seguintes requisitos: 

a)  Crime sem violência ou grave ameaça a pessoa  

b) A reparação deve ser feita até o recebimento da denúncia.  

Embora haja divergência, entende-se que a reparação parcial não impossibilita a aplicação do 
arrependimento posterior, desde que seja razoável (mínimo de 50%), obviamente gerando uma diminuição 
menor que o máximo de 2/3, que será usado apenas para a reparação integral. 

Crime Impossível (Art. 17 CP)   

Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta 
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. 

É aquele impossível de se consumar, já que diante da situação concreta a lesão do bem jurídico tutelado 
naquele tipo específico é absolutamente impossível de ocorrer, embora o agente atue com dolo. Isso ocorre 
pois o meio utilizado para gerar o resultado é absolutamente ineficaz (ex. matar com arma desmuniciada) 
ou ainda quando o objeto atingido é absolutamente improprio de sofrer o resultado pretendido (ex. Matar 
o morto).  
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No Crime impossível é impossível de se gerar resultado pretendido pelo agente, ou seja, diante da situação 
concreta a consumação jamais se produzirá, a lesão ao bem jurídico é impossível, e o agente atua em 
situação conhecida como tentativa inidônea, tentativa ineficaz ou tentativa imprópria para gerar o resultado, 
e por isso essa “tentativa” terá como consequência tornar o fato atípico.  

OBS1: De acordo com o STJ a tentativa de furto em lojas com sistema de segurança, vigilância e câmeras será 
punida normalmente não gerando crime impossível, já que, por menor que seja, sempre existe uma chance 
do crime se consumar.    

OBS2: De acordo com o STF, o flagrante preparado também chamado de delito de ensaio configura crime 
impossível, afastando a tentativa e tornando o fato atípico. (sum. 145 STF)  

TEMA 03 - PUNIBILIDADE 

Punibilidade é a possibilidade jurídica de se aplicar uma sanção penal a alguém, em face da prática de um 
fato típico, ilícito e culpável. 

Condições Objetivas de Punibilidade 

Condições objetivas de punibilidade são hipóteses previstas em lei que condicionam a aplicação da pena, 
porém não integram o conceito de crime (fato típico, ilícito e culpável), embora muitas vezes apareçam 
previstas junto do próprio tipo penal. Podemos dizer que são condições exteriores a conduta típica, apenas 
condicionam a punição do crime. 

O implemento da condição objetiva de punibilidade é irrelevante para consumação do crime, que se dará 
independentemente de sua ocorrência, porém sem a condição, embora o crime esteja completo, não será 
possível se aplicar a pena ao autor do fato. 

São exemplos de condição objetiva de punibilidade: 

a) A sentença declaratória de falência nos crimes falimentares. 
 

b) O prejuízo superveniente no crime de introdução ou abandono de animais em propriedade alheia 
(Art. 164 do CP). 

Obs: 

a) Importante lembrar que não se confunde condição objetiva de punibilidade com as condições de 
procedibilidade, que são impedimentos ao início da ação penal, ou a sua continuação (ex.: 
representação/queixa). 
 

b) Por possuírem caráter objetivo, ligado ao fato praticado, as condições objetivas de punibilidade se 
comunicam a todos os participantes (coautores/partícipes) do crime. Logo, se a condição não for 
implementada não haverá punição para o crime como um todo. 
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Escusas Absolutórias 

As escusas absolutórias são causas que fazem com que não se aplique a pena a certos agentes, em face de 
um determinado crime praticado, por expressa determinação legal. 

Portanto, independentemente da prática de um fato típico, ilícito e culpável não se aplicará a pena a 
determinados agentes por razões de conveniência e oportunidade, ou política criminal. 

São causas pessoais de isenção ou exclusão de pena e por serem pessoais, em relação a certos agentes, não 
se comunicam aos demais participantes do crime (coautores ou partícipes). 

São exemplos de escusa absolutória: 

a) Imunidade penal absoluta nos crimes contra patrimônio, praticados em prejuízo do cônjuge, 
ascendente, descendente (Art.181/183 do CP) 
 

b) No crime de favorecimento pessoal (Art.348, §2º, CP), não se aplica a pena se este for praticado por 
ascendente, descendente, cônjuges ou irmãos do procurado. 

Podemos apontar as seguintes diferenças entre as escusas absolutórias e as condições objetivas de 
punibilidade: 

A) As escusas absolutórias estão previstas abstratamente como características que são certas e 
anteriores à própria prática e consumação do crime, enquanto as condições de punibilidade 
decorrem exatamente da sua prática e consumação, sendo, portanto, posteriores ao fato e incertas. 
 

B) As condições objetivas de punibilidade são de caráter objetivo, ligadas ao fato e, portanto, 
comunicam-se aos coautores e aos partícipes. Já as escusas absolutórias são de caráter subjetivo, 
ligadas a certos agentes e, por isso, não se comunicam aos demais participantes do crime. 

Obs: 

- Fórmula para identificação dos institutos: 

a) Condições objetivas: “só se pune quando, só se pune se...” 

b) Escusas absolutórias: “não se pune quem...” 

TEMA 04 – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE 

Conceito:  

É a relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o resultado causado no mundo fático, sendo que, 
é necessário que haja este nexo de causalidade para que se possa atribuir um resultado concreto a alguém. 
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Porém, de acordo com a estrutura finalista da ação, adotada pelo CP, nada impede que haja crime na 
ausência do nexo de causalidade, como ocorre em certas hipóteses de tentativa, ou em certos crimes em 
que não há resultado concreto sequer previsto no Tipo. (ex: omissão de socorro – Art. 135 CP). 

O Código Penal em seu Art. 13 adotou a Teoria da equivalência das condições, ou da equivalência dos 
antecedentes, também chamada de Teoria da conditio sine qua non, para determinar o que é causa de um 
certo resultado, e assim estabelecer se há ou não nexo de causalidade entre a conduta e o resultado típico  
produzido no mundo fático.  

De acordo com a referida teoria (Art. 13 CP):  

“Causa será toda condição essencial, necessária, sem a qual o resultado não se produziria 
da forma como se produziu. Sendo que, havendo vários fatores essenciais para um 
resultado se produzir eles se equivalem, e todos serão vistos como causa de um resultado.”  

Método da eliminação hipotética 

Para determinar se a conduta do agente é ou não condição essencial para um resultado, e portanto, se é ou 
não causa, estipulando assim se esse resultado pode ser atribuído ao agente, utiliza-se o método da 
eliminação hipotética.  

Elimina-se mentalmente, hipoteticamente a conduta do agente e, caso o resultado mude, deixe de ocorrer 
da forma como aconteceu, a conduta eliminada será considerada como causa e poderá ser atribuído ao 
agente o resultado produzido.  

Porém, se ao eliminar a conduta do agente o resultado permanecer idêntico, esta não será causa e, portanto, 
não poderá ser atribuído o resultado ao agente, que so responderá pelos atos realizados (p.ex. Tentativa)  

 

O Art. 13 §1º CP prevê como única exceção ao método da eliminação hipotética e à Teoria da conditio sine 
qua non quando houver um fator, uma condição superveniente (posterior) à conduta do agente, e que, por 
si só, tenha dado causa ao resultado, não havendo um desdobramento natural da conduta por ele realizada, 
e por isso, o sujeito só responderá por aquilo que fez, mas não pelo resultado ocorrido. (ex: agente dispara 
pra matar mas a vítima lesionada vem a morrer em decorrência de um incêndio no hospital ou de um 
acidente de ambulância – Responde apenas pela Tentativa de Homicídio). 

TEMA 05 – TEORIA DO ERRO 

No que tange as espécies de Erro, nosso ordenamento adotou a partir  da Teoria Normativa Pura da 
Culpabilidade a vertente chamada Teoria Limitada da Culpabilidade, através da qual há três erros essenciais 
que se relacionam com os elementos integrantes do conceito de crime, quais sejam: erro de tipo 
incriminador (Art. 20), o erro de tipo permissivo (Art. 20,§1º) e o erro de proibição (Art. 21). 
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Além disso, há, também, os chamados erros acidentais, que são relacionados a falhas no momento de 
realização da conduta típica, são eles: o erro sobre a pessoa (Art. 20,§3º), o erro de execução ou aberratio 
ictus (Art. 73) e, ainda, o aberratio criminis (Art. 74). 

Grupo 1 - Erros Essenciais.  

Erro de tipo incriminador (Art. 20 caput CP) 

Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas 
permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. (Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)      

É aquele que incide nos elementos objetivos que compõe o tipo penal, ou seja, quando o agente se equivoca 
a respeito da situação fática que está realizando ao cometer o crime, logo, age acreditando estar fazendo 
outra coisa.  

O erro de Tipo Incriminador irá sempre afastar o dolo, permitindo que o agente responda pela forma culposa 
se o erro for evitável, produto de falta de cuidado, ou, ainda, afastar também a culpa se o erro for inevitável, 
tornando o fato atípico.  

ERRO DE TIPO 

INCRIMINADOR (Art. 20 

caput CP) 

Inevitável, Invencível, Escusável – dolo/culpa  → Fato Atípico 

Evitável, Vencível, Inescusável – dolo/culpa→ responde pelo crime culposo (se 

houver) 

Erro de Tipo Permissivo (Art. 20, §1º CP) 

Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas 
permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. (Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11.7.1984) 

Descriminantes putativas (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

§ 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe 
situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando 
o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo.(Redação dada pela Lei nº 
7.209, de 11.7.1984) 

É aquele que incide sobre elementos integrantes de um tipo penal autorizador, permissivo, ou seja, uma 
excludente de ilicitude (ex: agressão na legítima defesa) gerando a chamada descriminante putativa. 

Este erro, de acordo com a Teoria Limitada da Culpabilidade adotada, terá a mesma conseqüência do erro 
de tipo comum, sempre afastar o dolo,e poderá punir a forma culposa do crime se o erro for evitável, 
produto de falta de cuidado, ou  afastar também a culpa se o erro for inevitável, excluindo o crime e 
isentando o agente de pena. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
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Nas hipóteses de erro de tipo permissivo evitável o agente responderá pela forma culposa do crime através 
da chamada culpa imprópria, já que, nesta situação há dolo na conduta (o agente quer atingir o suposto 
agressor), mas este Dolo será afastado para se punir, “impropriamente”, a forma culposa do crime.  

ERRO DE TIPO 

PERMISSIVO 

(Art. 20,§1º) 

- Excludentes de Ilicitude 

Ex: Legítima defesa 

putativa (agressão) 

Inevitável, Invencível, Escusável – dolo/culpa  → Isento de pena 

Evitável, Vencível, Inescusável – dolo/culpa → responde pelo crime culposo 

(se houver)  

Chama-se de Culpa imprópria (tem dolo).  

Obs: pode gerar Tentativa de crime “culposo”. 

Obs:  

A Culpa Imprópria produto do erro de tipo permissivo é a única hipótese no Direito Penal em que se admite 
falar em tentativa de crime “culposo”.  

Isto ocorre quando, acreditando estar agindo em legítima defesa o agente, com dolo de matar o suposto 
agressor, erra o disparo e este sobrevive, havendo assim uma tentativa de homicídio doloso, mas afastando-
se o dolo em razão do erro de tipo permissivo e punindo, assim, a tentativa de homicídio na forma culposa.  

Erro de proibição (Art. 21 CP) 

Erro sobre a ilicitude do fato 

Art. 21 - O desconhecimento da lei e inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se 
inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminui-Ia de um sexto a um terço. 

Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a 
consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir 
esse consciência. 

Ocorre quando o agente não conhece o caráter ilícito, proibido do seu comportamento, ou seja, erra a 
respeito da proibição daquilo que faz, atua sem o conhecimento da ilicitude de seus atos. 

Como o potencial conhecimento da ilicitude é um elemento da culpabilidade, fundamental para o juízo de 
reprovação, as consequências do erro de proibição, que incide neste elemento serão, afastar a culpabilidade 
e o crime isentando de pena (erro inevitável) ou, ainda, reduzir a pena de 1/6 a 1/3 (erro evitável) 

Ex: holandês que usa drogas no Brasil. Eutanásia em familiar. Filha fica com as verbas previdenciárias da mãe 
após a morte desta. Alguns crimes ambientais.  

ERRO DE PROIBIÇÃO 

Art. 21 

Potencial conhecimento 

da ilicitude (elemento da 

culpabilidade) 

Inevitável, Invencível, Escusável – Culpabilidade → Isento de pena 

Evitável, Vencível, Inescusável – Culpabilidade → diminui a pena - 1/6, - 1/3 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art21
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Grupo 2 - Erros Acidentais 

Erro sobre a pessoa (Art. 20, §3º CP) 

Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas 
permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. (Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11.7.1984) 

Erro sobre a pessoa (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

§ 3º - O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se 
consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra 
quem o agente queria praticar o crime. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Trata-se de um erro quanto à identidade da vítima, um erro de valoração a respeito de quem é a vítima, e 
por isso podemos reconhece-lo como o “erro do irmão gêmeo”, já que o agente se confunde quanto a “quem 
é quem”. 

Nestes casos afasta-se todas as características da vítima lesionada imputando-se ao agente o crime como se 
tivesse atingido a vítima contra quem pensava estar agindo. (Agravantes, atenuantes, causas de aumento 
ou diminuição de pena, etc.)  

Ex: mãe que querendo matar seu filho em estado puerperal mata filho de outrem. Embora realize homicídio, 
responde por infanticídio.  

Erro de execução (Aberratio Ictus - Art. 73 CP)  

Art. 73 - Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés 
de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse 
praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no § 3º do art. 20 deste Código. 
No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra 
do art. 70 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Trata-se de um erro fático, erro na realização da conduta, em que o agente erra o alvo visado atingindo 
vítima diversa da pretendida, podendo ser reconhecido nos casos concretos como o “erro da bala perdida”. 

Nestes casos, ignoram-se as características da vítima efetivamente atingida imputando-se o crime como se 
o agente tivesse atingido quem pretendia.  

ERRO SOBRE (quem é...)  

A PESSOA 

ERRO DE EXECUÇÃO/  

ABERRATIO ICTUS 

Art. 20,§3º CP 

- erro de valoração  

- identidade da vítima 

Art. 73 CP 

- erro fático  

- erra o alvo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art73
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- erro do “irmão gêmeo”  - erro da “bala perdida” 

 

Em ambos responde como se tivesse acertado quem pretendia 

 

Aberratio Criminis (Aberratio Delicti - Art. 74.) 

Art. 74 - Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do 
crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato 
é previsto como crime culposo; se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra 
do art. 70 deste Código.  (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

Trata-se do erro quanto ao crime praticado, quanto ao bem jurídico lesionado, ou seja, o agente quer um 
dano ao patrimônio (Art. 163 CP), erra o alvo e atinge pessoa, causando morte (Art.121 CP) ou lesão corporal 
culposa Art.129 CP).  

Este erro terá como consequência afastar a tentativa de dano doloso praticada, imputando-se apenas a lesão 
corporal culposa ou o homicídio culposo produzido. 

Este erro não terá aplicação se a situação for inversa, ou seja, se o agente visar pessoa, errar, e acabar 
atingindo patrimônio causando danos, isto por que, não há previsão de modalidade culposa do crime de 
Dano (Art. 163 CP) e o agente responderá, então, somente pela tentativa do crime praticado (lesão corporal 
ou homicídio). 

Aberratio criminis 

 

 erra 

   Coisa  Pessoa 

 

Dano doloso                    Responde por lesão corporal ou homicídio (culpa) 

 

Tentativa de dano  

Obs: No erro de execução (aberratio ictus) e no aberratio criminis se o agente atingir o alvo visado e também 
outro, gerando dois resultados, aplica-se as regras do concurso formal perfeito normalmente. (Art. 70, 1ª 
parte CP) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art74
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TEMA 06 – TEORIA DO CRIME 

 

- CONCEPÇÃO TRIPARTIDA DE CRIME - 

 

FATO TÍPICO ILICITUDE 
CULPABILIDADE 

(reprovabilidade) 

Elemento 

objetivo 

Elemento 

subjetivo 

Excludentes(Art. 23): 

- Estado de necessidade (Art.24) 

-Legitima defesa (Art.25) 

-Estrito cumprimento do dever 

legal 

- Exercício regular do direito  

- **Consentimento do 

ofendido(supra legal) 

- imputabilidade (Art. 26 – 27 – 

28 CP) 

-potencial conhecimento da 

ilicitude (Art. 21 CP) 

- exigibilidade de conduta 

diversa (Art. 22 CP) 

Geral 

(Dolo)  

Especial 

(especial 

fim de 

agir) 

 

Fato Típico ou Tipicidade 

Fato típico, em seu aspecto formal é a descrição na lei da conduta humana proibida para qual se estabelece 
uma sanção, sendo que, nosso Código Penal, nas bases do finalismo, adotou a Teoria indiciária da ilicitude 
(ratio congnoscendi), pela qual todo fato típico a princípio será também ilícito, salvo se estiver presente uma 
causa de justificação, ou excludente de ilicitude, que afastará a ilicitude e o crime sem afetar, no entanto, a 
tipicidade do fato. 

1) Elementos integrantes do fato típico doloso  

A) Elementos objetivos:  

São aqueles concretamente previstos na norma, no próprio Tipo, são eles:  

a) Verbo, que traduz a conduta 
b) Elementos descritivos: são aqueles que descrevem algo de forma direta e imediata (ex: 

alguém, coisa, etc.) 
c) Elementos normativos jurídicos e extrajurídicos: são aqueles que necessitam de conceitos, 

valorações para serem compreendidos. (ex: funcionário público, cheque, moléstia venérea, 
etc.) 

B) Elementos subjetivos:  

São aqueles que traduzem o que está na cabeça do sujeito ao agir, sua intenção, sua finalidade, seu fim 
específico para atuar.  
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Desta forma, o elemento subjetivo divide-se em: Geral, ou seja, o dolo do agente ao atuar, e especial, o 
especial fim de agir, elemento subjetivo específico que em alguns crimes traduz uma finalidade específica 
do agente ao atuar, necessária para caracterizar estes crimes. (ex: “para si ou para outrem” no Furto – Art. 
155 CP, “fim de obter vantagem” na Extorsão mediante sequestro – Art 159 CP) 

1) Elemento subjetivo geral: é o dolo, que caracteriza a conduta típica praticada, sendo a intenção, a 
finalidade do agente ao atuar. Este Dolo é chamado de dolo natural, valorativamente neutro, já que traduz 
a simples intenção do agente ao atuar, sem questionar o “por que ou para que” de sua ação. 

1.2. Espécies de dolo 

a) Dolo direto de 1º grau: é o conceito puro de Dolo, sendo a intenção, finalidade e a vontade 
direcionada para a produção de um resultado. (Teoria da vontade) 

b) Dolo direto de 2º grau: é aquele em que o agente possui a intenção, a finalidade de gerar 
determinado resultado, porém, reconhece que outros resultados paralelos com certeza se 
produzirão, mesmo assim atua e quanto a esses resultados responderá a título de dolo direto de 2º 
grau, com as penas somadas através do concurso formal imperfeito (Art.70 2ª parte) - Ex: querendo 
matar um desafeto explode uma bomba no avião - 

c) Dolo geral: ocorre quando o agente pratica determinada conduta dolosa e acreditando ter alcançado 
o resultado pretendido realiza um segundo ato, porém, o resultado, na verdade, só ocorre em 
decorrência deste segundo ato.  
 
Sendo assim, o dolo da primeira ação será geral e abrangente para alcançar o segundo ato, e o agente 
responderá por um único crime doloso consumado. (Ex: dispara pra matar, acha que a vítima está 
morta e joga o corpo no rio, vindo esta a morrer afogada. / Caso Nardoni.)  

d) Dolo eventual: trata-se de modalidade suis generis de Dolo, pois o agente não possui a intenção de 
gerar o resultado, mas age de acordo com os seguintes elementos: 

1) Previsão concreta do resultado: é diferente de previsibilidade que é apenas a 
possibilidade de prever e caracteriza o crime culposo 

2) Consentimento, indiferença quanto à eventual produção do resultado (Teoria do 
Consentimento ou Assentimento) 

3) Age aceitando, assumindo os riscos de ocorrência dos resultados. 

No Dolo eventual, o agente responde pelo crime doloso normalmente porem como não há vontade de gerar 
resultado, só será imputado por aquilo que efetivamente causar, não havendo como se falar em tentativa 
caso o resultado previsto não ocorra. 

Atenção: Crimes de trânsito, em sua maioria, serão culposos (Art. 302 e Art. 303 do CBT) , salvo nas hipóteses 
de “pega ou racha” e de embriaguez associada à lesão que, de acordo com o STF, em muitos casos deve se 
falar em Dolo eventual.  

2) Tipo Culposo 
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É aquele que decorre da falta de cuidado do agente ao atuar, ou seja, da sua negligência, imprudência ou 
imperícia, gerando assim um resultado com previsão típica, ou seja, que tenha a forma culposa 
expressamente prevista em lei (regra da excepcionalidade do crime culposo). 

A) Elementos Integrantes do Tipo Culposo: 

1) Conduta (ação/omissão) 

2) Resultado típico (previsto na forma culposa) 

3) Nexo causal ( vínculo entre a conduta e o resultado)  

4) Falta de cuidado devido (imprudência, negligência e imperícia) 

5) Previsibilidade do resultado (possibilidade de prever)  

De acordo com a Teoria da Imputação Objetiva do resultado, oriunda do Direito Penal alemão, e com base 
no chamado Princípio da Confiança, aquele que cumpre as regras impostas pela sociedade e pelo Estado 
para determinada atividade, pode confiar que os outros também o farão, e ao atuar, independentemente 
da análise da situação específica, não age com falta de cuidado e não poderá responder pelo crime culposo. 
(Ex: quem passa direto por sinal verde na madrugada, e bate em outrem que avançava o sinal, não responde 
pelo resultado, por mais que fosse previsível que alguém avançaria o sinal neste horário.) 

B) Espécies de Culpa: 
 

1) Culpa Inconsciente ou Culpa Comum: é a regra geral para os crimes culposos em que o agente não 
tem consciência, não tem previsão do resultado e atua faltando com o cuidado devido, já que o 
resultado era apenas previsível (previsibilidade) 

2) Culpa Consciente: é aquela em que o agente tem previsão concreta do resultado, porém, repudia 
a ocorrência deste resultado e só atua quando crê, sinceramente, em suas habilidades para agir sem 
que o resultado se produza. Entretanto, ao atuar, acaba causando o resultado típico, respondendo 
assim por ele a título de culpa. (Ex: atirador de elite que atinge a vítima de sequestro / Caso do Ônibus 
174 no RJ) 

O Crime Preterdoloso é modalidade especifica de tipo penal em que o agente tem dolo na sua conduta, mas 
acaba gerando um resultado que vai além deste dolo e é causado por culpa, devendo estar expressamente 
previsto em lei como a forma qualificada de certos crimes. (Ex.: Lesão corporal seguida de morte - Art. 129, 
§3º CP) 
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Ilicitude ou Antijuridicidade 

Conceito: 

Ilicitude ou antiruridicidade é a relação de contrariedade entre um determinado comportamento que 
caracterize um fato típico e o ordenamento jurídico, sendo o segundo elemento integrante do conceito de 
crime. 

De acordo com a chamada Teoria Indiciária da ilicitude (Ratio Cognoscendi), adotada por nosso 
ordenamento, a Tipicidade é o indicio da ilicitude de um fato, e portanto, todo fato típico será também ilícito, 
salvo se estiver presente uma causa de justificação, uma excludente da ilicitude.  

Nosso Código Penal em seu Art. 23 prevê 4 causas de exclusão da ilicitude, quais sejam, o Estado de 
Necessidade, a Legitima Defesa, o Estrito Cumprimento do Dever Legal e o Exercício Regular de Direito, 
havendo ainda o Consentimento do Ofendido, que embora não esteja previsto em Lei é considerado como 
causa supralegal de exclusão da ilicitude. 

Havendo qualquer causa de exclusão da ilicitude, o fato deixa de ser considerado como crime, pois a conduta 
típica realizada estará autorizada, permitida pelo próprio ordenamento jurídico, razão pela qual os artigos 
que preveem essas excludentes (ex: Art. 24 / Art. 25 CP) são chamados de tipos permissivos. 

Cada uma das causas de exclusão da ilicitude terá características específicas necessárias para que sejam 
reconhecidas, e elementos integrantes que formam seu conceito, e portanto, passaremos a estudar cada 
uma delas separadamente a seguir. 

Excludentes de ilicitude (Art. 23 CP):  

Ilicitude 

Excludentes 

(Art. 23, CP) 

Estado de necessidade (Art. 24, 

CP) 

Perigo:  

a) Atual e inevitável 

b) Não criado por vontade 

do sujeito 

c) Bem próprio ou de 

terceiros  

Legitima defesa (Art. 25, CP) 

Agressão:  

a) Atual ou iminente 

b) Injusta 

c) Bem próprio ou de 

terceiro  

d) Meios moderados  

Estrito cumprimento do dever legal (Func. Público) 

Exercício regular do direito (ex: Ofendículas) 

Consentimento do ofendido (CAUSA SUPRALEGAL) 
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Estado de Necessidade: 

O Estado de Necessidade decorre de uma situação de perigo em que há a estrita necessidade de se lesionar, 
sacrificar certo bem jurídico para preservar outro. Desta forma, estará autorizada a lesão de determinado 
bem jurídico como única forma para garantir a preservação de o outro, havendo assim um conflito entre 
bens jurídicos em jogo em face de uma situação de perigo.  

Quanto a natureza jurídica do Estado de Necessidade o Código Penal adotou a chamada Teoria Unitária pela 
qual todo estado de necessidade será sempre causa de exclusão da ilicitude, e por isso chamado de Estado 
de Necessidade Justificante, independente do bem jurídico que será preservado e do bem que será 
sacrificado na situação concreta.  

A chamada Teoria Diferenciadora não foi adotada pelo nosso Código Penal mas está prevista no Código Penal 
Militar, diferenciando duas categorias ou espécies de Estado de Necessidade: o Estado de Necessidade 
justificante (excludente de ilicitude) e o Estado de Necessidade exculpante (excludente de culpabilidade), de 
acordo com a natureza dos bens preservado e sacrificado.  

- Elementos Integrantes do Estado de Necessidade:  

▪ Perigo atual e inevitável: 

Para que haja o estado de necessidade a situação de perigo tem que estar presente, já ocorrendo, embora 
o dano possa ainda ser iminente, sendo que, a única forma de se preservar o bem em perigo terá que ser a 
lesão, o sacrifício, de um bem alheio, ou seja, não pode haver outra alternativa para essa preservação. 

▪ Não criação do perigo por vontade do agente: 

Aquele que criar dolosamente a situação de perigo não poderá agir em estado de necessidade para preservar 
um bem deste perigo criado. Entretanto, nada impede que o agente atue em Estado de Necessidade quando 
criar a situação de perigo por culpa, ou seja por falta de cuidado.  

▪ Bem próprio ou alheio: 

É possível agir em estado de necessidade quando o próprio em está em jogo, em perigo, ou apenas para 
preservar um bem alheio, mesmo que não haja qualquer vínculo entre o agente e o terceiro titular do bem 
em perigo.  

▪ Inexigibilidade de sacrifício do bem.  

Não haverá Estado de Necessidade quando for exigível que o agente tolere o sacrifício do bem ameaçado ao 
invés de lesionar o outro bem, sendo que, isso ocorre quando há o confronto entre um bem disponível (ex: 
patrimônio) a ser preservado, e outro bem indisponível (ex: vida) a ser sacrificado, não sendo autorizada 
assim a lesão do bem indisponível.  

Porém, se mesmo assim o agente, neste tipo de situação, optar por preservar o bem disponível, sacrificando 
o indisponível, ele responderá pelo crime, não havendo Estado de Necessidade, porém, em face da 
anormalidade da situação (perigo etc.) sua pena deverá ser reduzida de 1/3 a 2/3.  
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- Limitações e classificações de Estado de Necessidade 

De acordo com o Art 24, §1º do CP, quem possui o dever legal de enfrentar o perigo, não poderá alegar 
Estado de necessidade, logo, este dispositivo se refere aos garantidores, especificamente aos que tem por 
lei o dever de enfrentar o perigo (Art. 13, §2º, alínea “a”), e que por isso não poderão alegar Estado de 
Necessidade. (Ex.: bombeiro.) 

A doutrina classifica ainda o Estado de Necessidade em defensivo, quando para preservar o bem ameaçado 
o agente precisar lesionar a própria fonte deste perigo (Ex: matar cachorro feroz), e Estado de Necessidade 
agressivo ou ofensivo, quando para preservar seu bem do perigo precisar lesionar um bem de terceiro 
inocente. (Ex: violar um domicilio para fugir do ataque de um cachorro feroz)  

Legítima Defesa:  

- Conceito: 

Ocorre quando o agente sofre uma injusta agressão, que seja atual ou iminente, a um bem jurídico próprio 
ou mesmo de 3º, podendo atuar para repelir esta agressão e garantir a proteção do bem jurídico ameaçado, 
mas somente usando moderadamente os meios suficientes, disponíveis e necessários para isso. 

-  Elementos integrantes da Legítima Defesa:  

- Agressão atual ou iminente: 

Agressão é toda conduta humana voltada a lesionar bem jurídico alheio, sendo que para caracterizar 
situação de legítima defesa, deverá ser atual, ou seja, estar ocorrendo (já começou, mas ainda não terminou) 
ou iminente, aquela que está prestes a ocorrer, ou seja que se dá no último momento antes da atualidade.  

Sendo assim, podemos concluir que não há legítima defesa de agressões passadas, que já ocorreram, e nem 
de agressões futuras, promessas de agressão.  

Quando a agressão ainda for futura, mas a única forma do agente garantir a proteção de seu bem for se 
antecipar haverá a chamada legítima defesa antecipada que configura uma causa supralegal (que não está 
na lei) de exclusão da culpabilidade.  

Além disso, importante lembrar que o ataque de animal não gera agressão, mas tão somente perigo, logo, 
não gera legítima defesa, mas poderá dar origem a um Estado de Necessidade, salvo se o animal estiver 
sendo usado como instrumento, arma por um ser humano, quando haverá agressão e poderá se falar em 
Legitima defesa.  

- Injusta agressão:  

É aquela que não esteja autorizada pelo ordenamento jurídico, logo não há legitima defesa quando a 
agressão sofrida for praticada por alguém que esteja atuando em excludente de ilicitude. 
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Sendo assim, não há legítima defesa de uma conduta praticada por que esteja em estado de necessidade, 
em estrito cumprimento de dever legal, em exercício regular de direito, e ainda, não há legítima defesa de 
legítima defesa. (Legítima defesa recíproca).  

Importante lembrar que nada impede a legítima defesa do ataque de um inimputável, já que este realiza 
uma agressão injusta (fato típico e ilícito) embora não tenha culpabilidade e não responda pelo crime.  

- Bem próprio ou de terceiro: 

Haverá legítima defesa quando o próprio indivíduo sofre a agressão ou quando esta é contra um terceiro, 
mesmo sem haver qualquer vínculo de quem atua defensivamente e este terceiro. 

- Meio moderado:  

O agente deverá atuar utilizando apenas os meios estritamente necessários e suficientes para afastar a 
agressão, e ainda de acordo com o que estiver disponível para ele no momento. Na falta de moderação, 
quando o agente vai além do necessário para afastar a agressão, haverá o excesso, que será punido 
normalmente a título de dolo ou culpa. (Art. 23 par. único CP)  

Havendo excesso, o agente estará atuando de forma ilícita, permitindo assim que o agressor originário possa 
se defender deste excesso agindo em legítima defesa, sendo que esta é chamada de legitima defesa 
sucessiva, pois sucede aquela em que o agente (agressor originário) se excedeu.  

OBS: 

A legítima defesa putativa ou virtual não é excludente de ilicitude, já que na verdade não há situação de 
legitima defesa, mas apenas o agente acha que está, por isso trata-se de um erro a respeito da situação de 
agressão, que na verdade não existe, chamado erro de tipo permissivo (Art. 20, §1º), e que estudaremos no 
capítulo referente a Teoria do Erro. 

A Lei 13.964/2019 acrescentou um parágrafo único no referido artigo 25 do Código Penal, que prevê a 
excludente de ilicitude da legítima defesa, com o seguinte texto: 

“Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se 
também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco 
de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.” 

Tecnicamente, esta alteração era absolutamente desnecessária, e nos parece ter razões exclusivamente 
políticas, já que as situações previstas neste novo parágrafo único já eram consideradas pela doutrina, e 
jurisprudência, como abrangidas pela legítima defesa, pois, nestes casos agora previstos em Lei, há a estrita 
necessidade do agente público repelir a injusta agressão, atual ou iminente, praticada contra um terceiro, 
vítima ou refém de um crime. 

A alteração legislativa talvez se justifique pela errônea interpretação, ainda dada por alguns, ao considerar 
que, nestes casos, poderia se falar em estrito cumprimento de dever legal, o que, em tese, impediria a 
exclusão da ilicitude do agente que eventualmente tirasse a vida de um meliante numa situação como esta. 
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Com a alteração promovida pela nova lei, esta errônea interpretação fica definitivamente afastada, já que 
estas condutas passaram formalmente a ser tratadas pela lei como hipóteses de legítima defesa, causa de 
exclusão da ilicitude e do crime. 

Estrito Cumprimento do Dever Legal:  

- Conceito: 

Age licitamente o funcionário público que atua cumprindo os deveres legais inerentes a sua função, desde 
que o faça de forma estrita, ou seja, dentro dos limites da sua função, e portanto, ao realizar um fato típico 
este não será ilícito, logo, não haverá crime.  

Ex: policial que efetua uma prisão cumprindo um mandado não responde pela privação da liberdade (Art. 
148 CP) 

Atenção: 

O policial que dispara sua arma contra meliante não atua em estrito cumprimento de dever legal, e somente 
poderá fazer isso se estiver atuando em legítima defesa própria ou de terceiros para repelir uma injusta 
agressão, do contrário responderá pelas lesões geradas. 

Exercício regular de direito:  

- Conceito: 

Age licitamente todo aquele que exerce de forma regular e dentro dos limites um direito que lhe tenha sido 
outorgado pela lei, neste caso, mesmo que realize um fato típico, não responderá pelo crime já que estará 
afastada a ilicitude da sua conduta. 

Ex.: exercício do poder familiar, lesões desportivas (dentro das regras), intervenções cirúrgicas e as 
ofendículas ou ofensáculos (meios de proteção da propriedade previamente colocados como: caco de vidro, 
arame farpado, cachorro, etc) 

OBS:  

A cerca elétrica que é uma ofendícula é vista por alguns doutrinadores como modalidade de legítima defesa 
chamada de preordenada (também excludente de ilicitude) pois possui funcionamento ativo capaz de 
afastar o agressor no momento em que este está atuando, embora haja quem prefira tratá-la, junto com as 
demais ofendículas, como hipótese de exercício regular de direito.  

Consentimento do ofendido 

É causa supralegal de exclusão da ilicitude já que não possui previsão na Lei, e ocorre quando o titular de um 
bem jurídico disponível autoriza previamente sua lesão e, desde que o agente atue dentro dos limites do 
consentimento, afasta a ilicitude e consequentemente o crime (Atenção: não cabe em crimes contra a vida).  

Exemplos: autorizar lesão ao patrimônio, tatuagem, piercing, sadomasoquismo. 
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Culpabilidade 

- Conceito: 

É a reprovabilidade pessoal da conduta típica e ilícita praticada, sendo elemento integrante do conceito de 
crime, funcionando como fundamento e pressuposto para a aplicação da pena.  

O Finalismo, adotado pelo nosso Código Penal, trabalha com a Teoria Normativa Pura da Culpabilidade, pela 
qual, esta é formada por 3 elementos integrantes, de caráter normativo, que são cumulativos e necessários 
para que haja reprovação e crime. Importante lembrar que o Dolo, elemento psicológico que traduz a 
intenção do sujeito não faz parte da Culpabilidade, sendo o elemento subjetivo do Tipo penal.  

- Elementos Integrantes da Culpabilidade 

 

 

 

 

Culpabilidade 

(reprovabilidade) 

Imputabilidade 

(Inimputabilidade) 

A) Doença mental (Art. 26 do CP) 

B) Menoridade (Art. 27 do CP) 

C) Embriagues acidental completa (Art. 

28, II do CP) – Teoria Actio Libera in 

Causa (embriaguez voluntária) 

Potencial Conhecimento da Ilicitude Erro de Proibição (Art. 21 do CP) 

Exigibilidade de Conduta Diversa 

(inexigibilidade de conduta diversa) 

A) Coação Moral Irresistível (Art. 22 do 

CP) 

B) Obediência Hierárquica (Art. 22 do 

CP) 

Imputabilidade 

Conceito: É a plena capacidade de entender o mundo e os fatos, e ainda de se autodeterminar de acordo 
com esse entendimento.  

OBS: 

Nosso ordenamento adotou o Sistema Biopsicológico ou Misto para delimitação das hipóteses de 
inimputabilidade, que por isso podem se basear tanto em aspectos biológicos, patológicos, quanto em 
aspectos psicológicos. 

- Causas de Inimputabilidade: 

- Doença Mental ou Desenvolvimento Mental Incompleto (Art 26 do CP) 

Inclue os loucos, retardados, débeis mentais, maníacos e psicóticos que não possuem culpabilidade, não 
cometem crime e nem recebem pena. Porém, pela pratica do fato típico e ilícito podem receber medidas de 
segurança (Art.96 CP) em face da sua periculosidade. 

- Menoridade (Art. 27 do CP): 
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É fundada na falta da plena capacidade de autodeterminação dos menores de 18 anos, sendo uma 
presunção absoluta de incapacidade fundada em aspectos orgânicos, biológicos, fazendo com que o menor 
não cometa crime e nem receba pena, mas que pela pratica do fato típico e ilícito (ato infracional) possa 
receber medida socioeducativa (ECA).  

- Embriaguez Acidental Completa (Art. 28 Inc. II do CP):  

- Embriaguez: É a perturbação da capacidade psíquica, produto de qualquer droga, lícita ou ilícita.  

- Acidental: É aquela involuntária, não escolhida, produto de caso fortuito (não saber) ou força maior 
(coação), afastando a responsabilidade penal.  

- Completa: É sinônimo de plena, total, que afaste toda a capacidade de discernimento do agente. 

Já a embriaguez voluntária, escolhida pelo agente, seja ela dolosa ou culposa, não afasta a culpabilidade 
nem a responsabilidade penal, sendo que, isso se dá devido a famosa Teoria da Actio Libera in Causa, que 
tem como característica transferir a análise dos fatos (conduta, dolo/culpa, Imputabilidade) para o momento 
prévio, aquele em que o agente livremente ingere a droga, possibilitando assim que responda por aquilo 
que fizer posteriormente em estado de inimputabilidade.  

Potencial Conhecimento da Ilicitude 

Conceito:  

Para que haja reprovação, culpabilidade e crime é preciso que o agente conheça, ou tenha ao menos a 
possibilidade de conhecer, o caráter ilícito, proibido, daquilo que faz.  

A falta de conhecimento da ilicitude da origem ao erro de proibição, que poderá excluir a culpabilidade 
(erro inevitável), isentando de pena, ou reduzir a culpabilidade (erro evitável), reduzindo também a pena 
(1/6 a 1/3). (Ex: Eutanásia / Alguns crimes ambientais (Lei 9605/98) ) 

Exigibilidade de Conduta Diversa 

Para que haja reprovação, culpabilidade e crime é preciso que seja possível se exigir do agente um 
comportamento diferente daquele realizado, exigir uma conduta diversa diante do caso concreto, ser 
possível se exigir que não tivesse realizado o fato Típico e Ilícito. 

 Sendo assim, as hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa irão gerar exclusão da culpabilidade, e serão 
chamadas de causas de exculpação, são elas: 

- Coação Moral Irresistível (Art. 22 do CP) 

É aquela que incide na moral, na psique do agente, fazendo com que este atue sem liberdade de escolha, 
com sua vontade viciada. Sendo assim, afasta-se a culpabilidade e o crime de quem sofre a coação, 
respondendo pelo fato apenas o autor da coação.  
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Ex: Pai é coagido a subtrair dinheiro do banco onde trabalha enquanto seu filhos está sob grave ameaça com 
arma de fogo por meliante. 

Responde pelo furto apenas o autor da coação. 

Atenção:  

Não se confunde a Coação Moral com a Coação Física Irresistível que é excludente da própria tipicidade de 
quem a sofre, pois nela o movimento é forçado fisicamente, não existindo sequer conduta por parte do 
coagido, e nesse caso também responde pelo crime apenas o autor da coação.  

- Obediência Hierárquica (Art. 22 do CP) 

Ocorre quando superior hierárquico, por vínculo de Direito Público, dá uma ordem não manifestamente 
ilegal ao seu subordinado e este, sem perceber a ilegalidade da ordem a cumpre. Neste caso, responde pelo 
crime somente o superior, autor da ordem.  

Ex: Capitão da polícia militar da ordem para soldado conduzir certa pessoa a delegacia afirmando que há 
mandado de prisão expedido contra ela, quando na verdade não há nada contra esta pessoa. 

Responde pelo constrangimento ilegal (Art. 146 CP) e eventual abuso de autoridade apenas o superior autor 
da ordem. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 01 - RECURSOS  

Recurso em sentido estrito 

Cabimento - Destina-se a impugnar decisões interlocutórias. Contudo, o RESE só poderá ser 
manejado nas hipóteses TAXATIVAMENTE previstas no art. 581 do CPP.  

Tópicos importantes quanto ao cabimento: 

* Decisão que julga extinta a punibilidade – Se estiver no corpo da sentença, o recurso será a 
apelação. Logo, só cabe o RESE se a decisão for isolada. Se a decisão for proferida em sede de 
execução penal, caberá o AGRAVO em execução. 

* Toda e qualquer decisão proferida pelo Juiz da execução penal será atacável mediante agravo 
em execução. Assim, todas as hipóteses do art. 581 que tratam de situações durante o cumprimento 
da pena, foram tacitamente revogadas pelo art. 197 da LEP. 
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Processamento 

Prazo - 05 DIAS, salvo na hipótese do inciso XIV, na qual o prazo será de 20 DIAS. 

EXCEÇÃO: O prazo para o assistente de acusação, NÃO HABILITADO, interpor o RESE contra 
decisão que declara extinta a punibilidade, será de 15 dias, contados a partir do momento em que 
termina o prazo para o oferecimento do recurso pelo MP. 

Forma – Por petição ou por termo nos autos. 

Razões – Devem ser apresentadas em 02 dias. 

Juízo de retratação 

O Juiz poderá, em 02 dias, reformar sua decisão (efeito regressivo do recurso).  

E se a decisão for de rejeição da inicial acusatória? Neste caso o acusado ainda não foi citado, mas 
deve ser intimado para apresentar suas contrarrazões (súmula 707 do STF). 

Apelação 

Cabimento - A apelação, em regra, será o recurso cabível para atacar as SENTENÇAS. No entanto, 
a apelação será também um recurso SUBSIDIÁRIO com relação às decisões interlocutórias mistas 
(terminativas ou não-terminativas), pois serão apeláveis estas decisões quando não for, para elas, 
previsto o cabimento do RESE. 

* Processamento 

Prazo - 05 DIAS. 

EXCEÇÕES: 

* Prazo para a interposição de apelação pelo ofendido nos crimes de ação penal pública: 

– Se já estiver habilitado como assistente de acusação, o prazo será de 05 dias. 

- Se não estiver habilitado, o prazo será de 15 dias.  

O prazo será contado a partir do escoamento do prazo para o MP (art. 598, § único do CPP e súmula 
448 do STF). No primeiro caso, contudo (assistente já habilitado), o prazo será contado da data de 
sua intimação, caso seja posterior à do MP. 

* Apelação nos processos da competência do JECrim – Neste caso o prazo é de 10 dias. 
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Forma – Por petição ou por termo nos autos. 

Razões – Devem ser apresentadas em 08 dias. EXCEÇÕES: 

• Razões apresentadas pelo assistente em relação ao recurso que não foi por ele 
interposto – 03 dias 

• Razões no rito sumaríssimo (Juizados Especiais Criminais) – Simultaneamente com a 
apelação - 10 dias. 

Efeitos 

• Devolutivo – Possui, como todo recurso. Em se tratando de apelação da DEFESA, ainda que 
se tenha recorrido apenas de parte da decisão, o efeito devolutivo abrange toda a matéria 
tratada no processo. 

OBS.: No rito do júri a fundamentação é vinculada. O Tribunal não pode determinar a realização 
de novo julgamento com base em fundamento não alegado no recurso. 

• Suspensivo 

Apelação interposta contra sentença absolutória própria – Não possui. 

Apelação interposta contra sentença absolutória imprópria – Possui. 

Apelação interposta contra sentença condenatória – Possui. 

Apelação interposta pelo assistente de acusação – Não possui. 

Processamento 

Interposição – Perante o Juiz que proferiu a decisão. Após a apresentação das razões e 
contrarrazões, sobe ao Tribunal. 

Embargos infringentes 

Conceito - Cabível quando, durante o julgamento de um recurso (apelação ou RESE), em segunda 
instância, houver decisão colegiada não-unânime desfavorável ao réu. 

Prazo – 10 dias. 

Limites – o conteúdo do voto vencido. 
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Embargos de declaração 

Conceito - Os embargos de declaração são o recurso cabível para sanar alguma obscuridade, 
omissão, ambiguidade ou contradição na decisão. 

Prazo – 02 dias. 

Forma - Só podem ser opostos por PETIÇÃO, e não por termo nos autos. 

Efeitos – Interrompem o prazo para a interposição dos demais recursos. 

Carta testemunhável 

Cabimento - Cabível quando não recebido o recurso que deva ser remetido à instância superior 
ou, embora recebido, não seja remetido à instância superior. Possui natureza RESIDUAL (só é 
cabível se não for previsto outro recurso para a hipótese). 

Interposição – Dirigida ao Escrivão. 

Prazo – 48 horas. 

Processamento – O mesmo trâmite do recurso que não foi admitido. 

Efeito suspensivo – Não possui. 

Efeito regressivo – Possui juízo de retratação. 

Agravo em execução 

Cabimento - Impugnar as decisões proferidas pelo Juiz da Execução Penal. 

Prazo – 05 dias (súmula 700 do STF). Razões recursais = 02 dias. 

Rito - Segue o rito do Recurso em Sentido Estrito. 

Efeitos – NÃO possui, em regra, efeito suspensivo. Possui efeito regressivo (juízo de retratação). 

TEMA 02 - PROCEDIMENTOS 

Ritos: 
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• Ordinário – Pena máxima igual ou superior a 04 anos. 
• Sumário – Pena máxima inferior a 04 anos e não pode ser uma infração de menor potencial 

ofensivo, descrita abaixo. 
• Sumaríssimo – Infrações penais de menor potencial ofensivo: todas as contravenções penais 

e os crimes cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse 2 anos. 

São infrações penais de menor potencial ofensivo: 

• Os crimes cuja pena máxima cominada não seja superior a dois anos. 
• As contravenções penais, não importando a pena. 

OBS.: Procedimento comum se aplica, subsidiariamente, a todos os procedimentos especiais, salvo 
se houver previsão em sentido contrário.  

1. RITO ORDINÁRIO 

Sequência de atos pré-instrutórios 

Juiz rejeita ou recebe a inicial acusatória – Se rejeitar, cabe RESE. Se receber, o processo segue. 

Recebendo a inicial, manda citar o réu – Decisão de recebimento não precisa de fundamentação 
complexa (STJ). 

O acusado tem 10 dias para apresentar resposta à acusação – Na resposta à acusação, poderá 
alegar tudo quanto interesse à sua defesa, juntar provas e arrolar testemunhas. 

Caso não apresente resposta à acusação – Juiz nomeará defensor para apresentá-la, pois é uma 
peça obrigatória. 

EXCEÇÃO: Em se tratando de réu citado por edital, neste caso, o Juiz suspenderá o processo, 
ficando suspenso também o curso do prazo prescricional (art. 366 do CPP). Essa regra da suspensão 
só não vale para o crime de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98) 

Providências após a resposta à acusação 

Após a apresentação da resposta do réu o Juiz poderá: 

• Absolver sumariamente o réu (art. 397 do CPP) 
• Extinguir o processo – Se reconhecer algum vício na ação penal. 
• Dar sequência ao processo – Estando tudo em ordem e não sendo caso de absolvição 

sumária, designará data para audiência de instrução e julgamento. 

Mas, Professor, quando cabe absolvição sumária (art. 397)?  
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I. Quando houver manifesta causa excludente da ilicitude do fato – Ex.: Legítima defesa, 
estado de necessidade, etc. 

II. Quando houver manifesta causa excludente da culpabilidade do agente, salvo 
inimputabilidade  por doença mental – Ex.: Inexigibilidade de conduta diversa, erro de 
proibição escusável, etc. 

III. Quando o fato narrado evidentemente não constituir crime – utilizamos, aqui, as excludentes 
de tipicidade. 

IV. Quando estiver extinta a punibilidade do agente – Ex.: o crime já prescreveu; era crime e 
deixou de ser (abolitio criminis) etc. 

OBS.: A decisão de absolvição sumária é de mérito e, portanto, faz coisa julgada material (não pode 
ser ajuizada nova ação penal com base no mesmo fato, contra a mesma pessoa). 

Da instrução propriamente dita 

Princípio da identidade física do Juiz – O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. 
Isso foi relativizado pelo STJ. Não se aplica esta regra nos casos de Juiz: 

• Promovido 
• Licenciado 
• Afastado 
• Convocado 
• Aposentado 

Audiência de instrução e julgamento 

Na audiência o Juiz deve, NESTA ORDEM: 

I. Tomar as declarações do ofendido 
II. Inquirir as testemunhas arroladas pela acusação 
III. Inquirir as testemunhas arroladas pela defesa 
IV. Tomar os esclarecimentos dos peritos, 
V. Proceder às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas 
VI. Realizar o interrogatório do réu 

OBS.: No caso de expedição de carta precatória ou rogatória, para a oitiva de testemunhas, é 
possível a inversão da ordem, ou seja, é possível que a oitiva de testemunha de acusação (por 
exemplo), realizada carta precatória, seja realizada depois da oitiva das testemunhas de defesa. 

Inclusive, pode ser realizada após o interrogatório do réu – Casos excepcionais, mas admitidos pelo 
STJ. 
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Número máximo de testemunhas – Até 08 para cada parte e para cada crime descrito na 
denúncia/queixa-crime. Não estão incluídas neste número as testemunhas não compromissadas e 
as referidas. 

Pergunto: a parte pode desistir da testemunha arrolada? Sim, mas se o Juiz quiser, poderá ouvi-la 
assim mesmo, como “testemunha do Juízo”.  

Alegações finais 

Após a instrução, não sendo o caso de realização de diligências, passa-se à fase das alegações 
finais. A regra geral diz que as alegações finais devem ser apresentadas oralmente em audiência. 
Tempo para falar: 20 minutos para acusação e 20 minutos para a defesa, prorrogáveis por mais 10 
minutos. 

Obs. Se houver mais de um acusado, o prazo será individual para cada um. 

Havendo assistente da acusação, será concedido a este prazo de 10 minutos para falar, após o MP. 
Nesse caso, serão acrescidos 10 minutos ao tempo da defesa. 

Situações em que as alegações orais serão substituídas por memoriais escritos.  

• Quando o caso for complexo ou diante do número excessivo de acusados 
• Quando houver necessidade de realização de diligências após a instrução 

2. RITO SUMÁRIO 

Mesmas regras do rito ordinário, como algumas diferenças. Anote aí: 

A audiência deve ser realizada no prazo máximo de 30 dias (No rito ordinário o prazo é de 60 dias). 

O número máximo de testemunhas é de CINCO (engloba as não compromissadas e referidas). 

Não há previsão de fase de “requerimento de diligências”. 

Não há possibilidade de apresentação de alegações finais por escrito. 

Será aplicável às IMPO quando, por alguma razão, estas infrações penais não puderem ser julgadas 
pelos Juizados Especiais Criminais (Ex.: Quando for necessária citação por edital, que é modalidade 
de citação vedada no JECRIM). 
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TEMA 03 - JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA 

Muito bem, futuros colegas da advocacia, chegou o momento de estudarmos o tema que tem mais 
incidência no Exame da OAB – Competência. 

O tema de competência tem sido muito cobrado nos exames da OAB, portanto vamos desvendar esse tema. 

Para estudarmos esse tema tão importante, precisamos entender a diferença entre a Jurisdição e a 
Competência, com as suas regras e classificações específicas, ok? 

Vamos começar a aula pelos conceitos!  

Mas professor, a parte conceitual é muito chata. E os exercícios da OAB são problemas práticos. Por que 
precisamos estudar a parte conceitual? 

É MUITO importante entender os conceitos dessa aula para que possam acertar os testes que serão 
apresentados para você. Sem os conceitos, não faz sentido estudar as classificações e regras de aplicação. 
Vamos na sequência e depois vocês irão entender. 

Conceito de jurisdição 

A atuação do Estado consistente na aplicação do Direito vigente a um caso concreto, resolvendo-o de 
maneira definitiva, cujo objetivo é sanar uma crise jurídica e trazer a paz social. 

Em outras palavras, cabe ao Estado-juiz pacificar os conflitos que lhe são apresentados pelo titular da ação 
penal (Ministério Público ou ofendido – querelante) aplicando no processo o Direito, condenando ou 
absolvendo o réu. 

Essa foi fácil. E a competência? 

Conceito de competência 

A competência é o conjunto de regras que estabelecem, previamente, os limites em que cada Juiz pode 
exercer, de maneira válida, o seu Poder Jurisdicional. 

Por isso a doutrina afirma que a competência é a medida da jurisdição. 

Isso mesmo, cada magistrado brasileiro tem um limite jurisdicional de atuação. 

Exemplo: o juiz que trabalha na 1.ª Vara do Júri do foro central da capital de São Paulo, só possui 
competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados e os crimes 
que lhe são conexos. 
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Pode esse mesmo juiz receber a denúncia por um crime de competência da Justiça Militar? Claro que não. 
Ele não tem competência para fazê-lo. 

Esse tema é muito relevante pois pode ser utilizado como tese de defesa processual penal – incompetência 
do Juízo. 

Veja como o Código de Processo Penal trata do tema: 

LIVRO III 

DAS NULIDADES E DOS RECURSOS EM GERAL 

TÍTULO I 

DAS NULIDADES 

(…) 

Art. 564.  A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: 

I - por incompetência, suspeição ou suborno do juiz; 

Relação entre a Jurisdição e a Competência 

 

Após investigo no cargo, o magistrado receberá de forma automática o poder-dever de aplicar o Direito 
vigente nos casos concretos que lhe são submetidos. 

Dotado do poder jurisdicional, surgem a regras de fixação de competência, limitando a jurisdição entre 
justiça especial e comum, dentre a justiça comum a subdivisão fica entre justiça estadual e federal. 

Portanto, há uma relação umbilical entre os temas de nossa aula, por essa razão são sempre estudadas em 
conjunto. 

Prontos para os detalhes e regras de cada um dos temas? 

Bora, galera!  

JURISDIÇÃO 

É o poder de julgar um caso concreto, de acordo com o ordenamento jurídico vigente, por meio do devido 
processo legal. 

Primeiro o juiz é investido

na Jurisdição

Na sequência a jurisdição é limitada

pelas regras de fixação de

Competência
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Quando alguém pratica um crime, nasce o direito de investigar, processar e punir o infrator. E quem possui 
poderes para o processo e execução é o órgão jurisdicional. 

Diante disso temos que entender que Jurisdição é a atuação do Estado consistente na aplicação do Direito 
vigente a um caso concreto, resolvendo-o de maneira definitiva. 

O estudo da jurisdição precisa enfrentar temas complexos para que seja corretamente compreendido. A 
partir de agora iremos abordar os seguintes temas sobre Jurisdição: 

- finalidades; 
- características; 
- princípios e; 
- espécies. 

Finalidades da jurisdição 

O exercício do poder jurisdicional faz sentido, em determinada coletividade, se buscar atingir algumas 
finalidades, objetivos. 

Não faria sentido as pessoas abrirem mão do direito de fazer justiça com as próprias mãos, cedendo ao 
monopólio de resolução de conflitos do Estado, se não concordassem com as finalidades que o Estado busca 
ao aplicar o Direito nos casos concretos que chegam até ele. 

São finalidades do exercício da jurisdição: 

Social: buscar a tranquilidade social aplicando o Direito para quem desrespeita as 
regras da sociedade e tornando isso público.  
Jurídica: dizer quem tem o direito no caso concreto, segundo o sistema jurídico 
vigente, solucionando a controvérsia inicial entre as partes. Importante frisar que 
a solução do conflito precisa ter natureza jurídica, pois estamos vivendo em um 
Estado de Direito. 
Pedagógica: fazer com que a população se torne cada vez mais consciente das 
condutas que não pode praticar. A ausência de impunidade reforça a vigência e 
a aplicação das regras jurídicas doutrinando a população para evitar 
comportamentos dolosos e criminosos sob pena da aplicação do Direito de 
maneira coercitiva. 
Política: fortalecer o monopólio estatal de resolução dos conflitos, fazendo com 
que as pessoas confiem na atuação estatal e procurem o Estado quando forem 
vítimas de crime, evitando a vingança privada e as execuções sumárias. 
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Características    

Para que a jurisdição seja exercida corretamente, ou seja, sem a prática de atos inexistentes, nulos ou 
anuláveis, deve ser exercida respeitando, de forma cumulativa, todas as características abaixo apresentadas: 

✓ Inércia - o princípio da inércia da jurisdição significa que o Estado-Juiz só se movimenta, só presta a 

tutela jurisdicional se for provocado, se a parte que alega ter o direito lesado ou ameaçado acioná-

lo, requerendo que exerça seu poder jurisdicional. Em outras palavras, nenhum magistrado, como 

regra geral, possui poder para utilizar a jurisdição sem ter sido provocado por quem de direito. Essa 

regra serve para proteger a sociedade de abusos e utilização indevida da jurisdição para atender aos 

interesses particulares ou ideológicos do magistrado. Nenhum senso ou busca pela Justiça justifica 

a quebra a inércia jurisdicional. 

Há uma exceção – a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, para sanar ilegalidade ou abuso 

de poder de prender.  

✓ Substitutividade - a vontade do Estado-juiz (vontade da lei aplicada no caso concreto) substitui a 

vontade das partes. E a sociedade aceita de forma tácita essa situação pelo simples fato de integrar 

a coletividade. A ordem social estaria em risco de cada um decidisse como resolver os seus 

problemas e executasse as suas conclusões, sem nenhum controle jurídico. Por essa razão, a 

centralização da solução dos conflitos é peça fundamental para a ordem social. 

✓ Definitividade - Em um dado momento, a decisão prestada pelo Estado-Juiz será definitiva, 

imodificável. Se cada decisão judicial comportasse uma gama infinita de recursos, os litígios seriam 

perpétuos e de nada adiantaria levar ao Estado-juiz o caso concreto para ser solucionado. 

Entretanto, a característica da definitividade possui uma exceção. 

Exceção: a ação constitucional de revisão criminal. Para as hipóteses de erro judiciário, ao condenar 

um inocente ou ultrapassar os limites legais da punição justa e proporcional, cabe revisão criminal a 

qualquer tempo, de forma a alterar a sentença condenatória injusta ou desproporcional. 

Princípios   

Pessoal, questão interessante para a sua prova da OAB é perguntar sobre os princípios que regem a jurisdição 
penal. 

Quais seriam eles e qual o seu alcance. 

Vamos estuda-los a partir de agora. 

✓ Investidura  

Para se exercer a jurisdição, deve-se estar investido do Poder jurisdicional. Como esse Poder pertence ao 
Estado, ele é quem delega esse Poder aos seus agentes.  
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Só possui jurisdição e pode praticar atos jurisdicionais o magistrado que é investido no cargo. 

As formas de investidura são três: 

a) aprovação, nomeação e posse no concurso de ingresso na Magistratura estadual ou federal; 

b) ingresso em segunda instância, no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal por meio do 
chamado Quinto Constitucional, ou seja, 1/5 dos desembargadores são formados por membros da advocacia 
e do Ministério Público e escolhidos em lista sêxtupla por seu órgão de classe  - OAO ou MP -, em seguida o 
Tribunal seleciona 3 nomes da lista e a escolha final fica a cargo do chefe do Poder Executivo; 

c) nomeação pelo Presidente da República e sabatina do Poder Legislativo para ingresso como Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça – STJ ou do Supremo Tribunal Federal – STF. 

Após a investidura, o magistrado estará apto a aplicar o Direito ao caso concreto. 

✓ Indelegabilidade  

Aqueles que foram investidos do Poder jurisdicional não podem delegá-lo a terceiros. Algumas situação 
jurídicas admitem a outorga de poderes especiais a terceiros para a prática de determinados atos, como por 
exemplo a vítima outorgando para o advogado contratado por ela poderes especiais para oferecer queixa-
crime; ou o condenado definitivo outorgando para o seu advogado poderes especiais para interpor revisão 
criminal. 

Entretanto, o poder-jurisdicional nunca poderá ser delegado, nem mesmo se o magistrado ficar 
impossibilitado de exercê-lo por determinado período. Nesse caso, caberá ao chefe da instituição selecionar 
um magistrado substituto para a atuação jurisdicional. 

A justificativa para essa vedação seria, por via indireta, a violação da garantia do juiz natural. 

✓ Inevitabilidade  

Sobre ser inevitável exercer a jurisdição, nenhum magistrado pode se abster de julgar, nem mesmo diante 
de suas crenças ou consciência. Se lhe foi atribuído um processo, é seu dever proferir uma decisão 
jurisdicional.  

Em relação às partes, elas ficam vinculadas, obrigatoriamente, aos efeitos da jurisdição (ou estado de 
sujeição).  

Nem mesmo “a lei excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito” (CF, art. 5º, XXXV). 

Entretanto, as partes terão o direito de recusar o magistrado nos casos de suspeição, impedimento e 
incompetência. 
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 Inafastabilidade  

O processo deve garantir o acesso do cidadão à ordem jurídica justa. Não podem as pessoas serem afastadas 
de seu direito de buscar uma solução judicial para o seu problema. A partir do momento que o Estado 
chamou para si o monopólio de resolução de conflitos, não pode afastar o jurisdicionado de seu exercício. 

✓ Juiz natural  

Estabelecimento de regras prévias e abstratas de definição da competência, a fim de se evitar a “escolha” 
do Juiz da causa. É uma garantia muito importante, pois minimiza o direcionamento de decisões escolhendo 
diferentes juízes posteriormente aos casos praticados. Temos dois direitos constitucionais que assim nos 
asseguram esse direito: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, que 
é aquela cujo poder jurisdicional vem fixado em regras predeterminadas (CF, art. 5º, LIII); do mesmo modo, 
não haverá juízo ou tribunal de exceção (CF, art. 5º, XXXVII). 

✓ Territorialidade 

Toda jurisdição possui um limite territorial, no caso, o território brasileiro. Todo Juiz tem jurisdição no 
território nacional. Entretanto, por questão de organização funcional, a competência de cada magistrado é 
delimitada de várias formas que serão estudadas no item Competência, dessa aula. 

Espécies  

✓ Jurisdição superior e inferior – A inferior é exercida pelo órgão que atua no processo desde o início. 

Já a superior é exercida em grau recursal.  

 

✓ Jurisdição comum e especial – A jurisdição especial, no processo penal, é formada pelas 02 “Justiças 

especiais”: Justiça Eleitoral (art. 118 a 121 da CF/88) e Militar (122 a 125). Já a jurisdição comum é 

exercida residualmente. Tudo que não for jurisdição especial será jurisdição comum, que se divide 

em estadual e federal. 

JURISDIÇÃO

SUPERIOR
EXERCIDA EM GRAU 

RECURSAL

INFERIOR
ÓRGÃO QUE ATUA 

DESDE O INÍCIO
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COMPETÊNCIA 

Seria impossível para um único magistrado julgar todas as causas existentes. Para estabelecer 
regras que tornem o exercício da jurisdição viável física e materialmente, a lei distribui a jurisdição 
por vários órgãos do Poder Judiciário. Esses órgãos jurisdicionais somente poderão aplicar o 
Direito dentro dos limites que lhe foram conferidos nessa distribuição. Esses limites são 
estabelecidos pelas regras de competência. 

Competência em razão da matéria 

Pessoal, esta espécie de regra de fixação de competência leva em consideração a natureza do fato criminoso 
para definir qual a “Justiça” competente. 

O crime eleitoral será processado e julgado pela Justiça Eleitoral. 

Já o crime militar, expresso no Código Penal Militar, será processado e julgado pela Justiça Militar, também 
conhecida como Justiça Castrense. 

Fora da jurisdição especial, resta a Justiça Comum, que se subdivide em Justiça Comum Federal e, se não for 
essa a hipótese, a Justiça Comum Estadual, que surge como subsidiária. 

 COMO DESCOBRIR O JUIZ COMPETENTE 

 

A possibilidade de existência de foro por prerrogativa de função pode, a depender do caso, afastar estas 
regras, como darei exemplos a seguir. 

1.º Justiça militar ou eleitoral?

SIM - vai para o juiz competente.

NÃO - pergunta se é crime 
federal

SIM – Justiça Federal

NÃO – Justiça Estadual
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1.º Exemplo: Se um Juiz Estadual comete crime federal este será julgado pela pelo Tribunal de Justiça de seu 
Estado, e não pelo Tribunal Regional Federal.  

2.º Exemplo: Se um Juiz Estadual matar sua esposa ele será julgado pelo Tribunal de Justiça de seu Estado e 
não pelo Tribunal do Júri.  

A Lei 13.491/2017 retirou da competência do Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida 
de civis praticados por militares das Forças Armadas em situações de verdadeiro “policiamento urbano” (§ 
2º, I, II e III do artigo 9º do CPM). 

Ex. Forças armadas em policiamento no Rio de Janeiro matam alguns civis em confronto com traficantes. Os 
militares envolvidos serão julgados pela Justiça Militar, e não pelo Tribunal do Júri. 

Competência criminal da Justiça Federal 

Agora vamos falar sobre a competência criminal da Justiça Federal. 

Preste muita atenção, pois esse tema cai muito nos exames e com muita pegadinha! 

Segue a relação de competência, com as exceções! Anote tudo e decore. 

✓ Crimes que afetam bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias e empresas públicas. 

Ressalva-se a competência da justiça eleitoral e justiça militar. 

Atenção: Não abrange as sociedades de economia mista. 

✓ Crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o 

resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; 

✓ Crimes em que haja grave violação de direitos humanos – mesmo se a competência for da Justiça 

comum estadual, o Procurador-Geral da República pode suscitar ao Superior Tribunal de Justiça o 

deslocamento de competência. Eis a legislação a respeito: 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da 
República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações 
decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja 
parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do 
inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça 
Federal. 

✓ habeas corpus e mandado de segurança em matéria criminal de sua competência ou quando o 

constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra 

jurisdição; 

✓ Crimes políticos; 

✓ Crimes relacionados à disputa sobre direitos indígenas. 
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Atenção: não abrange as hipótese em que os índios puderem ser individualmente identificados como 

autor ou vítima de delitos comuns. Nesse caso, a competência será da Justiça estadual. Exemplo: um 

índio estupra uma mulher na linha do trem, tarde da noite. A competência será regida pelas normas 

regulares da Justiça estadual, mesmo tendo sido praticado por um índio.  

✓ Crimes ou contravenções cometidos a bordo de navios ou aeronaves – Ressalva-se, apenas, a 

competência da Justiça Militar.  

Atenção: trata-se de uma das duas exceções em que uma contravenção penal é julgada pela Justiça 

Federal. 

✓ Crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro; 

✓ Execução de carta rogatória (após o exequatur (cumpra-se) pelo STJ); 

✓ Execução de sentença estrangeira (após a homologação pelo STJ). O Superior Tribunal de Justiça 

analisa, apenas, os aspectos formais dessa decisão estrangeira, sem ingressar no mérito se a decisão 

foi justa ou não; 

✓ Crimes contra o sistema financeiro – Lei 7.492 de 1986; 

✓ Crimes contra a organização do trabalho (arts. 197 a 207 do CP); 

✓ Crimes de contrabando e de descaminho (arts. 334-A e 334 do CP, respectivamente), ainda que 

inexistentes indícios de transnacionalidade na conduta. 

A regra geral da competência na Justiça Federal é a de que a Justiça Federal não tem competência para julgar 
contravenções penais! Mas sempre existem duas exceções. 

a) as contravenções praticadas pelos detentores de foro na Justiça Federal; 

b) as contravenções praticadas com ofensa a direitos e interesses indígenas. 

Há uma tema que estava abrangido pela competência da Justiça Federal, porém não mais lhe pertence. Hoje 
esses crimes são julgados, como regra, pela Justiça Estadual. Estamos tratando dos crimes ambientais. 

Crimes eleitorais e a cisão da Operação Lava Jato 

O artigo 109, inciso IV, da Constituição diz que a Justiça Federal julga causas de interesse da União, 
"ressalvada a competência da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar".  

E o Código Eleitoral diz, no inciso II do artigo 35, que o juiz eleitoral deve julgar os crimes eleitorais e os 
"comuns que lhe são conexos". 

Com base nessas duas premissas legais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela separação dos processos 
que estavam sob a competência da Justiça Federal de Curitiba e do Rio de Janeiro e segmentou muitos casos 
para a Justiça Eleitoral, por entender que havia a preponderância da competência especial em detrimento 
da comum. 



 

 

   
300 
449 

Por seis votos a cinco, o Supremo Tribunal Federal decidiu que processos da Operação Lava Jato que 
envolvem crimes eleitorais, como caixa dois, associados a crimes comuns, como corrupção, devem tramitar 
na Justiça Eleitoral (Inq. n. 4435). 

Competência em razão da pessoa  

A prerrogativa de foro pertence ao cargo, e não à pessoa. 

Pode ocorrer de, em determinados casos, considerando a presença de determinadas autoridades no polo 
passivo (acusados), que essa competência pertença originariamente aos Tribunais. Essa é a chamada 
prerrogativa de função (não utilize “foro privilegiado”). 

Essa regra deixa bem claro que os crimes praticados antes do exercício do cargo ou mandato não garantem 
aos eleitos ou nomeados a prerrogativa de foro pelo fatos delitivos praticados antes dessa data. Apenas para 
os delitos praticados durante a função ou mandato e em razão dele. 

✓ O foro por prerrogativa de função se aplica apenas aos crimes cometidos durante o exercício do 

cargo e relacionados às funções desempenhadas. 

✓ Após o término da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para 

apresentação de alegações finais, a competência não mais se altera pelo fato de o agente deixar de 

ocupar o cargo, seja qual for o motivo (renúncia ao cargo, posse em outro cargo etc.).  

 

Conflito entre competência de foro por prerrogativa de função e 
competência do tribunal do júri  

Pessoal, o aprendizado aqui reside em aparente dúvida de competência entre dois órgãos jurisdicionais por 
força da prerrogativa de foro ou do Tribunal do Júri. Qual deles será o competente se uma autoridade que 
possui prerrogativa de foro matar dolosamente alguém. 

Existe uma regra muito importante que soluciona essa dúvida. Fique ligado nesse tema. 

Perda do cargo

durante o processo

REGRA
a competência 

também se desloca

EXCEÇÃO
se já foi intimado para 

apresentar alegações finais não 
desloca mais
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✓ Prerrogativa de função prevista na CRFB/88 x Competência do Júri – Prevalece a competência de foro 

por prerrogativa de função, já que as duas regras estão previstas no texto constitucional da Magna Carta. 

✓ Prerrogativa de função não prevista na CF/88 x Competência do Júri – Prevalece a competência do 

Tribunal do Júri, pois apenas essa, nesse caso, está expressa na Constituição da República Federativa do 

Brasil. 

 

Súmula 721 do Supremo Tribunal Federal  

A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função 
estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual. 

Competência criminal do STF 

Muito bem, meus amigos, chegou o momento de tratarmos da competência criminal do Supremo Tribunal 
Federal – STF. 

Essa competência por prerrogativa de foro está na Constituição da República Federativa do Brasil. 

Vejamos o conteúdo das disposições legais da competência criminal do STF: 

 

Supremo Tribunal Federal tem competência para processar e julgar, originariamente, nas infrações penais 
comuns: 

1. o Presidente da República; 

2. o Vice-Presidente da República; 

3. os membros do Congresso Nacional (81 senadores e 513 deputados); 

4. os Ministros do Supremo Tribunal Federal (11 Ministros); 

5. o Procurador-Geral da República; 

6. os Ministros de Estado (hoje, mais de 30 pessoas com status de Ministro); 

7. os Comandantes das três Forças Armadas (3 Comandantes); 

8. os membros dos Tribunais Superiores (33 do STJ, 27 do TST, 2 do TSE e 15 do STM; 

9. os membros do Tribunal de Contas da União (9 Ministros); 

10. os chefes de missão diplomática de caráter permanente  

11. todos os que chefiam embaixadas ou consulados brasileiros no exterior, diplomatas de carreira ou 

não, convindo lembrar que o Brasil tem Embaixadas em 138 países. 

12. No caso dos Deputados Estaduais, pelo princípio da simetria, entende-se que a competência de foro 

destas autoridades está prevista na CRFB/88.  
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Competência do júri 

Para quem adora a mística democrática do Tribunal do Júri, chegou o momento de estudarmos a 
competência do Tribunal popular. 

A competência do Tribunal do Júri refere-se aos crimes dolosos contra a vida previstos no Código Penal 
(artigos 121 a 126), ou crimes comuns, desde que conexos com algum crime doloso contra a vida indicado. 

São os crimes dolosos contra a vida de competência do Júri: 

• Artigo 121 – homicídio (incluindo a qualificadora do feminicídio) 
• Artigo 122 – participação em suicídio 
• Artigo 123 – infanticídio  
• Artigo 124 a 126 – aborto 

Além dos crimes praticados em conexão com eles. 

Para ajudar você a compreender melhor essa ampliação da competência do Júri por força de crimes conexos, 
iremos dar dois exemplos, ok? 

Exemplo 1: no mesmo contexto fático, o agente mata dolosamente o amante de sua esposa por ciúmes e, 
de forma proposital, espanca a mulher. Tanto o homicídio quanto a lesão dolosa serão julgados pelo júri, por 
força da conexão entre os delitos. 

Exemplo 2: Carlo estupra Jeffiner, uma desconhecida. Um mês depois, descobre que Ricardo presenciou o 
ato e, portanto, poderia testemunhar contra ele. Assim, mata Ricardo, como “queima de arquivo”, ou seja, 
para garantir a impunidade do crime anterior. Neste caso, temos dois crimes considerados conexos (o 
estupro e o homicídio). Assim, ambos serão processados e julgados pelo Tribunal do Júri, pois devem ser 
julgados conjuntamente. 

Não são todos os crimes dolosos contra a vida do ordenamento jurídico que serão da competência do júri. 
Cuidado. 

Há alguns crimes em que, apesar de o agente dolosamente tirar a vida de seus semelhante, não será julgado 
pelo Tribunal popular. 

Sério, professor? Que crimes são esses? 

1. Latrocínio 

O latrocínio, ou “roubo com resultado morte”, previsto no art. 157, §3º do CP, não é considerado um crime 
doloso contra a vida, e sim um crime patrimonial (Súmula 603 do STF). 

2. Atos de terrorismo - Lei n. 13.260/2016 
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O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de 
xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade 
de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a 
incolumidade pública. Como a vida humana é um bem tutelado de forma secundária, a competência para 
julgar atos terroristas não é do Júri. 

3. Genocídio – Lei n. 2889/56 

Os atos genocidas consistem em ter a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, 
racial ou religioso. A morte é apenas uma das formas de atingir um objetivo maior – a supressão dos grupos 
indicados. Como a intenção do genocida é coletiva e impessoal, não vai ao Júri. 

4. Lesão corporal com resultado morte 

A lesão corporal é provocada dolosamente, mas o resultado morte decorre de culpa do agente. Assim, tal 
crime é considerado preterdoloso, motivo pelo qual também não é um crime doloso contra a vida, não sendo 
da competência do Júri. 

Preterdolo - todos os crimes com resultado morte culposo – delitos preterdolosos – não são originalmente 
de competência do Tribunal do Júri. Quanto a morte é culposa, ou seja, não desejada pelo agente, não irá 
para o Tribunal do Júri, salvo se conexo com outro crime doloso contra a vida. 

Além dos crimes que não são de competência do Júri, outra regra muito importante precisa ser observada - 
hipótese de infrator com foro de prerrogativa de função. 

Se a pessoa que pratica o crime doloso contra a vida possui foro por prerrogativa de função, previsto na 
Constituição da República Federativa do Brasil, ficará afastada a competência do Júri (súmula vinculante 45). 

Exemplo: Marcelo, deputado federal, comete um crime de homicídio doloso. A competência, neste caso, 
será do Supremo Tribunal Federal, e não do Tribunal do Júri, pois o foro por prerrogativa previsto na CF/88 
afasta a competência do Júri na 1.ª instância. 

Por fim, vale destacar que a competência do Júri vem prevista na Constituição da República, nos seguintes 
termos: 

O art. 5º,XXXVIII da CF/88: é reconhecida a instituição do júri, com a organização 
que lhe der a lei, assegurados: 

a) a plenitude de defesa; 

b) o sigilo das votações; 

c) a soberania dos veredictos; 

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; 
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Competência do JECRIM - Lei 9.099/95 

Amigos, chegou a parte da aula em que dedicaremos nossa atenção ao procedimento comum sumaríssimo. 
Isso mesmo, procedimento comum. 

Mas professor, o JECRIM possui todas as regras procedimentais diferentes. Tem certeza que o rito é comum? 
Sim! 

Eis o artigo 394 do CPP que assim nos ensina: 

“Art. 394.  O procedimento será comum ou especial.  

§ 1o  O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. 

Portanto, meus alunos, o rito sumaríssimo da Lei 9.099/95, criado para apurar infrações penais de menor 
potencial ofensivo, é rito comum, não é rito especial. 

O artigo 98, I, da Constituição Federal autorizou a criação dos Juizados especiais criminais, providos por juízes 
togados e leigos, que serão competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de infrações penais 
de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses 
previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. 

As infrações de menor potencial ofensivo são todas as contravenções penais e os crimes a que a lei comine 
pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa, previsto ou não em procedimento 
especial. 

Quanto ao lugar da infração, no caso das infrações penais de menor potencial ofensivo, sujeitos ao 
procedimento da Lei n. 9.099/95, adotou-se a teoria da atividade. Esta é a redação do art. 63 da Lei: “A 
competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal”. 

Em relação aos crimes de violência doméstica, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça 
entendem que é possível o julgamento pelo rito comum sumaríssimo, o que não é possível é a aplicação dos 
institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099, tais como a composição civil dos danos (art. 74), 
transação penal (art. 76), a condição objetiva de procedibilidade para os crimes de lesão leve e culposa (art. 
88) e a suspensão condicional do processo (art. 89). 

Súmula 536 do Superior Tribunal de Justiça: 

A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao 
rito da Lei Maria da Penha. 

Prorrogação de competência 

Prorrogação de competência necessária e voluntária 
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A necessária ocorre nas hipóteses de conexão e continência (arts. 76 e 77). 

A voluntária ocorre nos casos de competência territorial, quando não alegada no momento processual 
oportuno (art. 108), ou no caso de ação penal exclusivamente privada, onde o querelante pode optar pelo 
foro do domicílio do réu, em vez do foro do local da infração (art. 73). 

Vamos estudar, agora, as regras de conexão e, em seguida, de continência. 

Conexão 

Conexão é o nexo que se estabelece entre dois ou mais fatos, que os torna ligados por algum motivo, 
sugerindo a sua reunião no mesmo processo, a fim de que sejam julgados pelo mesmo juiz, diante do mesmo 
compêndio probatório e com isso se evitem decisões conflitantes e diferentes.  

Os efeitos da conexão são:  

 

São espécies de conexão: 

a) Intersubjetiva, que se subdivide em: 

• Intersubjetiva por simultaneidade ocasional – pessoas diversas cometem infrações diversas 
no mesmo local, na mesma época, mas desde que não estejam ligadas por nenhum vínculo 
subjetivo. 

• Intersubjetiva por concurso – Na hipótese de concurso de pessoas. 
• Intersubjetiva por reciprocidade – Infrações praticadas no mesmo tempo e no mesmo lugar, 

mas os agentes praticaram as infrações uns contra os outros. 

 

b) Conexão objetiva: 

• Conexão objetiva lógica ou teleológica – Uma infração deve ter sido praticada para 
“facilitar” a outra. 

• Conexão objetiva consequencial – Nesta hipótese uma infração é cometida para ocultar a 
outra, ou, ainda para garantir a impunidade do infrator ou garantir a vantagem da outra 
infração. 

Reunião de ações penais em um 
mesmo processo

Com isso, a competência 

se prorroga pela conexão.
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• Conexão instrumental – A prova da ocorrência de uma infração e de sua autoria influencie 
na caracterização da outra infração. 

Com isso, terminamos o estudo da conexão e passamos a estudar, abaixo, a continência. Mantenha 
firme o foco! Esses dois tópicos precisam ser estudados em conjunto. 

Continência 

Na continência não é possível a cisão em processos diferentes, por-que uma causa está contida na 
outra. 

Professor Ivan, quais são as hipóteses de continência? Vamos lá: 

✓ Continência por cumulação subjetiva – É o caso no qual duas ou mais pessoas são acusadas 
pela mesma infração (concurso de pessoas). nesse caso, existe um único crime (e não vários), 
cometido por dois ou mais agentes em concurso, isto é, em coautoria ou em participação, 
nos termos do art. 29, caput, do CP. Aqui o vínculo se estabelece entre os agentes e não 
entre as infrações. 

✓ Continência por concurso formal (CP, art. 70), aberratio ictus (CP, art. 73) e aberratio delicti 
(CP, art. 74): mediante uma só conduta o agente pratica dois ou mais crimes. Aqui, existe 
pluralidade de infrações, mas unidade de conduta. No concurso formal, o sujeito pratica uma 
única conduta, dando causa a dois ou mais resultados. Por exemplo: motorista imprudente, 
olhando no celular, sobe na calçada e mata 6 pessoas que estavam no ponto de ônibus (seis 
homicídios culposos no trânsito – 302, do CTB). Na aberratio ictus, o sujeito erra na execução 
e atinge pessoa diversa da pretendida ou, ainda, atinge quem pretendia e, além dele, 
terceiro inocente. Na aberratio delicti, o sujeito quer praticar um crime, mas, por erro na 
execução, realiza outro. Exemplo: irritado com o vizinho que não quer devolver a bola que 
caiu em seu quintal, o agente, dolosamente, joga uma pedra na janela da casa, para produzir 
um dano, porém, a pedra, além de quebrar o vidro, arrebenta  cabeça do morador que 
estava na sala vendo TV (dano e lesão corporal culposa). Em todos esses casos, as causas 
são continentes e devem ser julgadas pelo mesmo juiz. 

“Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por 
continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos 
denunciados.” – Súmula 704 do STF. 
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Competência territorial 

Muito bem, pessoal, chegou o momento de estudarmos o critério de competência que possui mais regrinhas: 
a competência territorial. 

Você precisa entender todas essas situações para acertar os exercícios da prova e, acredite, sempre 
perguntam sobre esse tópico. 

Começamos com as teorias existentes e em seguida as exceções. 

Existem três teorias a respeito do lugar do crime: 

a) teoria da atividade: lugar do crime é o da ação ou omissão, sendo irrelevante o lugar da produção do 
resultado; 

b) teoria do resultado: lugar do crime é o lugar em que foi produzido o resultado, sendo irrelevante o local 
da conduta; 

c) teoria da ubiquidade: lugar do crime é tanto o da conduta quanto o do resultado. 

Teoria adotada: 

No caso de um crime ser praticado em território nacional e o resul-tado ser produzido no estrangeiro (crimes 
a distância ou de espaço má-ximo), aplica-se a teoria da ubiquidade, prevista no art. 6º do Código Pe-nal; o 
foro competente será tanto o do lugar da ação ou omissão quanto o do local em que se produziu ou deveria 
se produzir o resultado. Assim, o foro competente será o do lugar em que foi praticado o último ato de 
execução no Brasil (art. 70, § 1º), ou o local estrangeiro onde se produziu o resultado. Por exemplo: o agente 
escreve uma carta injuriosa em São Paulo e a remete para a vítima, que lê a correspondência ofensiva à sua 
honra em Buenos Aires. O foro competente será tanto São Paulo quanto Buenos Aires. 

No caso da conduta e do resultado ocorrerem dentro do território nacional, mas em locais diferentes (delito 
plurilocal) aplica-se a teoria do resultado, prevista no art. 70 do Código de Processo Penal: a competência 
será 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. Por exemplo: o agente esfaqueia a vítima em Marília e esta vem a morrer 
em São Paulo. O foro competente é São Paulo. 

Obs. 1: Crimes praticados no exterior – no processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será 
competente o juízo da Capital do Estado onde houver por último residido o acusado. Se este nunca tiver 
residido no Brasil, será competente o juízo da Capital da República. 

Obs. 2: Crime praticado a bordo de aeronaves ou embarcações, mas, por determinação da Lei Penal, estejam 
sujeitos à Lei Brasileira - No local em que primeiro aportar ou pousar a embarcação ou aeronave, ou, ainda, 
no último local em que tenha aportado ou pousado. 

Regras especiais: 
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a) Quando incerto o limite entre duas comarcas, se a infração for praticada na divisa, a competência será 
firmada pela prevenção (art. 70, § 3º). 

b) No caso de crime continuado ou permanente, praticado em território de duas ou mais jurisdições, a 
competência será também firmada pela prevenção (art. 71). 

c) No caso de alteração do território da comarca, por força de lei, após a instauração da ação penal, o 
Superior Tribunal de Justiça tem aplicado a perpetuatio jurisdictionis, mantendo-se a competência original. 
Exemplo: a criação ou subdivisão de um novo Estado membro da Federação, como aconteceu com Tocantins. 

d) Súmula 521 do STF: “O foro competente para o processo e o julgamento dos crimes de estelionato, sob a 
modalidade da emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos, é o local onde se deu a recusa do 
pagamento pelo sacado”. O STJ editou súmula idêntica à do STF, que foi a de número 244: “Compete ao foro 
do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundos”. 
Ambas as súmulas seguem a teoria do resultado, adotada pelo art. 70 do CPP. Assim, entregue o título em 
um lugar e recusado o pagamento em outro, o juízo desse último é o competente para ação penal. 
Lembrando: sacado é o banco que recursou o pagamento por falta de fundos na conta. 

e) No homicídio, quando a morte é produzida em local diverso daquele em que foi realizada a conduta, a 
jurisprudência entende que o foro competente é o da ação ou omissão, e não o do resultado (STJ, 5ª T., RHC 
793, DJU, 5 nov. 1990, p. 12435). Esta posição é majoritária na jurisprudência, e tem por fundamento a maior 
facilidade que as partes têm de produzir provas no local em que ocorreu a conduta. Contudo, ela é contrária 
à letra expressa da lei, que dispõe ser competente o foro do local do resultado (cf. art. 70 do CPP – teoria do 
resultado). 

f) No crime de falso testemunho praticado por precatória, será competente o juízo deprecado, uma vez que 
foi nele que ocorreu o depoimento fraudulento. 

g) No uso de documento falso, a competência é do lugar em que se deu a falsificação. 

DIREITO DO TRABALHO 

TEMA 01 - ESTABILIDADES NO CONTRATO DE TRABALHO 

A estabilidade refere-se ao direito do trabalhador de permanecer no emprego, mesmo que contra a vontade 
do empregador. Tal aspecto funda-se no princípio da causalidade da dispensa e destina-se a impedir a 
dispensa imotivada, arbitrária, ou ainda, abusiva, em razão de determinado fato gerador.  

Destaquemos, portanto, as principais hipóteses de estabilidades previstas no Direito do Trabalho: 

✓ Estabilidade decenal – artigo 492 da CLT 

O empregado decenal caracterizava-se por ser aquele empregado que conquistava a estabilidade após 10 
anos de prestação de serviço ao mesmo empregador, tornando-se estável de forma permanente. No 
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entanto, com o advento da Constituição Federal de 1988, o empregado deveria optar entre ser estável após 
10 anos de trabalho ao mesmo empregador, ou aderir ao regime do FGTS, quando não faria jus à 
estabilidade.  

Neste sentido, ao empregado optante pela estabilidade decenal e que na atualidade ainda labore nesta 
condição, a dispensa somente se torna válida mediante Inquérito Judicial para Apuração de Falta Grave, 
quando a falta grave pelo empregado praticada tenha sido confirmada.  

Logo, a dispensa do empregado sem a ocorrência de falta grave por ele praticada torna-se inválida, de acordo 
com o artigo 494 da CLT, o que consequentemente gerará direito à reintegração ou indenização substitutiva, 
nos termos dos artigos 477 e 478 da CLT.  

No entanto, ressaltamos que a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o regime do FGTS 
passou a ser obrigatório, NÃO sendo mais possível o empregado conquistar a estabilidade decenal, ou seja, 
terá direito a esta modalidade de estabilidade somente o empregado que, até a entrada em vigor da CF/88, 
já haviam conquistado o direito. 

✓ Dirigente sindical - artigo 8º, VIII, da CF e Artigo 543, § 3º da CLT 

O dirigente sindical goza de estabilidade desde o registro da sua candidatura e, se eleito, até 01 ano após 

o final do seu mandato (03 anos). A estabilidade do dirigente também se aplica aos seus suplentes, de 

forma que se limita, portanto, a 07 titulares e 07 suplentes. 

 

Caso o registro da candidatura a dirigente sindical se dê no transcorrer do cumprimento de aviso prévio, em 
caso de dispensa, ou ainda, em um contrato por prazo determinado, não haverá estabilidade, por tratar-se 
de uma estabilidade objetiva (ligada ao cargo e não à pessoa). 

A dispensa do dirigente sindical somente se torna possível mediante falta grave praticada e apurada por 
Inquérito Judicial para Apuração de Falta Grave, conforme Súmulas nº 379 do TST e nº 197 do STF. 

No entanto, observe que não gozam de estabilidade sindical o membro do conselho fiscal do Sindicato, 
conforme OJ nº 365, SDI-1 do TST, e o Delegado Sindical, conforme OJ nº 369 da SDI-1 e artigo 523 da CLT. 

Por fim, importante ressaltar que o Inquérito Judicial para Apuração de Falta Grave trata-se de uma ação 
regida pelo procedimento especial trabalhista, com o objetivo de rescindir o contrato de trabalho por falta 
grave de um empregado que goza de estabilidade.  

Neste procedimento, cada parte terá direito a oitiva de até 06 testemunhas, na forma do artigo 821 da CLT. 

O empregador deve ajuizar a ação no prazo decadencial de 30 dias, contados da suspensão do empregado. 
No entanto, a doutrina e jurisprudência majoritárias entendem que a suspensão do empregado é facultativa, 
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considerando que a redação do artigo 494 da CLT prevê que o empregador “poderá” suspender o 
empregado, ou seja, não aponta como uma obrigatoriedade.  

Na hipótese de procedência da ação, ocorrerá a consolidação da rescisão do contrato de trabalho por justa 
causa do empregado estável; já no caso de improcedência da ação, o contrato continuará vigorando, e o 
empregador ficará obrigado a readmitir o empregado e a pagar-lhe os salários a que teria direito no período 
de sua suspensão. 

✓ Dirigente eleito de Cooperativa de empregados 

Com estabilidade garantida pelo art. 55 da Lei nº 5.764/1971 (Política Nacional de Cooperativismo), aplicam-
se aqui as mesmas garantias asseguradas ao dirigente sindical, inclusive, a necessidade de Inquérito Judicial 
para Apuração de Falta Grave quando o empregado vier a cometer qualquer tipo de falta grave.  

No entanto, conforme OJ nº 253 da SDI-1 do TST, tal estabilidade NÃO se aplica ao membro SUPLENTE. 

✓ Representante dos trabalhadores no Conselho Nacional da Previdência social 

O artigo 3º, § 7º da Lei nº 8.213/1991 prevê que gozarão de estabilidade desde a nomeação até 01 ano após 
o término do mandato, o que se aplica também ao seu membro suplente.  

A dispensa somente é válida, nos termos do artigo supracitado, em razão de falta grave apurada em 
Inquérito Judicial para Apuração de Falta Grave, nos termos consignados anteriormente. 

✓ Dirigente da CIPA (Comissão Interna de Prevenção a Acidentes) 

O empregado eleito para o cargo de direção da CIPA gozará de estabilidade desde o registo da candidatura 
até 1 ano após o final do mandato, conforme artigo 10, II, “a” do ADCT. 

É preciso destacar, no entanto, que a CIPA é constituída por representantes dos empregadores (indicados) 
e empregados (eleitos), sendo que apenas os representantes dos empregados possuem estabilidade, a qual 
poderá ser extinta caso o estabelecimento deixe de existir.  

A dispensa do cipeiro somente tornar-se-á válida quando cometida uma falta grave ou a estabilidade tiver 
chegado ao seu fim, sendo que, quando cometida uma falta grave, não se torna igualmente necessária a 
apuração mediante Inquérito Judicial para Apuração de Falta Grave.  

Nos termos das Súmulas nº 676 do STF e da n° do 339 do TST, a garantia da estabilidade também se aplica 
ao suplente do cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes (CIPA). 

✓ Estabilidade da Gestante 

Nos termos do artigo 10, II, “b” do ADCT, é vedada a dispensa da empregada gestante, desde a confirmação 
da gravidez até 5 meses após o parto.  

Já a licença maternidade será de 120 dias, podendo-se iniciar 28 dias antes do parto, e perdurar até 92 dias 
após o parto. 
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A Súmula nº 244 do TST, bem como a legislação vigente disposta na CLT, traz diversos aspectos relevantes 
os quais devemos nos ater:  

a) O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta da empregada gestante o 
direito à estabilidade; 

b) A estabilidade da gestante persiste mesmo quando o contrato pactuado for por prazo determinado, 
ou ainda, o estado gravídico se der no transcorrer do aviso prévio trabalhado ou indenizado, nos 
termos do artigo 391-A da CLT, uma vez é uma estabilidade subjetiva (ligada à pessoa e não ao cargo); 

c) A LC nº 146/2014 estende o direito à estabilidade da gestante a quem detenha a guarda do filho, 
na hipótese de falecimento da genitora. Já quando se tratar de aborto não criminoso, o artigo 395 da 
CLT prevê uma licença de 2 semanas; 

d) A dispensa da empregada gestante somente pode ocorrer mediante falta grave, NÃO necessitando 
o empregador se valer do Inquérito Judicial para Apuração de Falta Grave. 

Por fim, destaca-se os atinentes a gestante que laborar em ambiente insalubre, conforme preceituado no 
artigo 394-A, da CLT: 

Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a 
empregada deverá ser afastada de:                  

I - atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a 
gestação;                   

II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, a gestação;                  

III - atividades consideradas insalubres em qualquer grau, durante a lactação.                      

 
✓ Estabilidade por acidente ou doença do trabalho 

O artigo 118 da Lei nº 8.213/1991 prevê que o empregado que sofre de acidente ou doença do trabalho tem 
direito à estabilidade de, no mínimo, 12 meses após a cessação do auxílio-doença acidentário.  

A Súmula nº 378 do TST regulamenta a matéria, e prevê os requisitos para a estabilidade, quais sejam: 

a) Afastamento superior a 15 dias, sendo os primeiros 15 dias hipótese de interrupção do contrato de 
trabalho, com o pagamento sob responsabilidade do empregador; e 

b) Percepção do auxílio-doença acidentário (código B-91). 

Quando a doença ou o acidente não for de trabalho, não haverá estabilidade, como ocorre quando o 
empregado percebe auxílio-doença comum (código B-31).  

No mais, observe algumas características peculiares do instituto em questão:  

a) O TST prevê que tal estabilidade persistirá, ainda que se trate de contrato por prazo determinado;  
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b) Apesar das horas in itinere terem deixado de existir na nova ordem jus trabalhista, o acidente de 
trajeto em nada se confunde, podendo vir a caracterizar acidente do trabalho, quando no percurso 
casa-trabalho ou trabalho-casa; 

c) Os empregados domésticos também fazem jus à estabilidade acidentária, conforme artigo 11, II e 
artigo 18, § 1º da Lei nº 8.213/1991. 

 

TEMA 02 - SISTEMA REMUNERATÓRIO 

Salário e Remuneração 

Pelos serviços prestados pelo empregado ao empregador, surge o direito a uma contraprestação financeira.  

Neste sentido, compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do 
salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que 
receber. 

Assim sendo, podemos definir que a remuneração é gênero do qual salário e gorjeta são espécies.  

Vamos entender melhor! 

o Salário: é uma das parcelas da remuneração equivalente ao valor pago diretamente pelo 

empregador ao empregado como contraprestação decorrente da relação de emprego, abrangendo 

os períodos de prestação de serviços, o tempo à disposição do empregador e os períodos de 

interrupção do contrato de trabalho, conforme o artigo 457 da CLT. A contraprestação pode ser paga 

em dinheiro, ou ainda, parte em dinheiro e parte em utilidade (in natura). Quando houver 

contraprestação paga em utilidades, pelo menos 30% da remuneração deverá, ainda, ser em pecúnia, 

sendo vedado que o empregador remunere o empregado apenas na forma de utilidades. Ademais, 

quanto ao salário a ser recebido pelo empregado, deverá observar-se o patamar mínimo ao qual ele 

fará jus, ou seja, o salário mínimo. 

o Gorjetas: é a importância paga por terceiros diretamente ao empregado ou por meio do empregador, 

porém destinado à distribuição aos empregados. Se considera gorjeta não somente a importância 

espontaneamente (espécie própria) dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado 

(espécie imprópria) pela empresa, como serviço ou adicional, a qualquer título, e destinada à 

distribuição aos empregados.  
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As gorjetas integram a remuneração para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 457, caput da CLT. 
No entanto, de acordo com o entendimento adotado pelo TST na súmula 354, as gorjetas não servem de 
base de cálculo para os seguintes direitos: 

 

 

 

 

 

Sublinha-se que o tema “gorjetas”, dentro da remuneração por produtividade, é uma das hipóteses em que 
o negociado se sobrepõe ao legislado, conforme advento da Reforma Trabalhista, em seu artigo 611-A, IX 
da CLT, in verbis: 

Art. 611-A.  A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a 
lei quando, entre outros, dispuserem sobre: 

IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e 
remuneração por desempenho individual. 

o Remuneração: compreende o binômio salário mais gorjeta, ou seja, é o conjunto de todas as verbas 

recebidas pelo empregado como contraprestação pelos serviços prestados. 

No que tange à CTPS, as anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que 
seja sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta, 
conforme disposição do artigo 29, § 1º da CLT.  

Acerca do tema, ainda destacamos:  

o Piso salarial: o artigo 7º, V, da CF prevê a fixação de piso salarial proporcional à extensão e à 

complexidade do trabalho;  

o Salário normativo: também chamado de piso da categoria, é fixado em convenção ou acordo coletivo 

de trabalho ou em sentença normativa, constituindo o valor mínimo de salário que pode ser pago ao 

trabalhador integrante de determinada categoria profissional; 

o Salário complessivo: vedado no Brasil, caracteriza-se por ser o pagamento realizado sem 

detalhamento das parcelas pagas, conforme Súmula nº 91 do TST.  

Considerando que no Direito do Trabalho sempre vigora a norma mais favorável ao trabalhador (princípio 
da norma mais benéfica), o trabalhador sempre terá direito ao salário mínimo de maior valor que lhe possa 
ser aplicado, conforme as regras esquematizadas abaixo para melhor entendimento: 

Repouso Semanal Remunerado 

Adicional Noturno 

Aviso Prévio 

Horas Extras 
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Salário Fixação Dirigido a: Aplicação 

Mínimo Lei Federal Todos os trabalhadores do 
país. 

Somente se não existir piso 
salarial, salário profissional ou 
salário normativo aplicáveis ao 
trabalhador. 

Piso Salarial Lei Estadual Todos os trabalhadores de 
um Estado, que não 
tenham direito a salário 
profissional ou salário 
normativo. 

Somente se não existir salário 
profissional ou salário 
normativo aplicáveis ao 
trabalhador. 

Profissional Lei (estatuto 
profissional) 

Todos os trabalhadores 
integrantes de uma 
profissão regulamentada. 

Somente se o trabalhador 
exercer a profissão 
regulamentada, e se o valor 
previsto for maior que o salário 
normativo aplicável à categoria 

Normativo Norma Coletiva Todos os trabalhadores de 
uma categoria 
profissional. 

Somente se o trabalhador for 
integrante da categoria 
profissional respectiva. 

 

o "Salário substituição":  em alguns momentos da relação laboral, o empregado poderá vir a receber 

salário maior, sem que este integre seus vencimentos mensais, como a título de exemplo, no caso de 

férias dos superiores hierárquicos, momento no qual o empregado subalterno ocupa as funções de 

seu superior, e receberá a remuneração correspondente ao período que o substituiu em suas 

funções, nos termos da Súmula 159 do TST. 

o Por fim, tem-se que “havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão 

constitucional de oito horas diárias ou quarenta e quatro semanais, é lícito o pagamento do piso 

salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. No entanto, de acordo com 

precedentes do Supremo Tribunal Federal, na Administração Pública direta, autárquica e fundacional 

não é válida remuneração de empregado público inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra 

jornada de trabalho reduzida (OJ SDI-1 358, TST).” 25 

Parcelas Salariais e Indenizatórias 

A remuneração pode ser composta por parcelas que possuem natureza salarial, as quais gerarão reflexos 
nas demais verbas trabalhistas, bem como por parcelas de natureza indenizatória, as quais não integram 
ao salário e, automaticamente, não refletem em outras parcelas.  

Iniciaremos o estudo dividindo as parcelas de natureza salarial e natureza indenizatória para melhor 
esclarecimento:  

PARCELAS REMUNERATÓRIAS PARCELAS INDENIZATÓRIAS 

 

25 ROMAR, Carla Tereza Martins. Direito do Trabalho. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 482/483. 
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Comissões e porcentagens PLR – Participação nos Lucros e Resultados 

Gratificações Legais Ajuda de custo 

Quebra de Caixa Diárias para viagem 

Adicionais Salariais: Adicional de hora extra, 
adicional noturno, adicional de transferência, 

adicional de insalubridade e adicional de 
periculosidade. 

Prêmios (Reforma Trabalhista) 

- Vale-transporte 

- Salário-família 

- Seguro-desemprego 

- PIS/PASEP 

- Stock Option 

- O empregador deverá efetuar o recolhimento do 
FGTS sobre as respetivas parcelas;  

- Essas parcelas geram reflexos em férias, 13º 
salário, aviso prévio etc. 

- Não há reflexo em outras parcelas de natureza 
salarial, bem como não incide o recolhimento de 
FGTS.   

▪ Parcelas de Natureza Salarial 

I. Gratificações Legais (artigo 457 da CLT) 

A gratificação refere-se a uma contraprestação paga pelo serviço prestado, os quais são realizados em 
determinadas condições específicas e pactuado entre empregado e empregador, de forma expressa, 
podendo ainda se dar de forma tácita, como acontece com as gratificações pagas de forma habitual pelo 
empregador.  

Tal verba adquirirá natureza salarial apenas quando tratar-se de gratificações legais, como se observa na 
gratificação natalina, gratificação de função e gratificação de quebra de caixa. Logo, a ausência de previsão 
legal acerca da gratificação fará com que esta verba não tenha natureza salarial e, por conseguinte, não 
gerará reflexos em outras verbas, conforme disposição do artigo 457, § 1º da CLT: 

§ 1o Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões 
pagas pelo empregador. 

A gratificação natalina, também denominada como décimo terceiro salário, é de cunho obrigatório, 
conforme previsão do artigo 7º, VIII da CF, aplicável tanto aos empregados urbanos como aos rurais. O seu 
pagamento deverá ocorrer até 20 de dezembro, sendo que cada mês equivale a 1/12 (um doze avos) desta 
parcela, e em dezembro completa-se os 12 avos da remuneração devida pelos meses trabalhados ao longo 
do ano.  

Metade desta parcela deverá ser adiantada entre os meses de fevereiro e novembro, ou ainda, paga 
conjuntamente às férias, caso solicitado pelo empregado, sendo o seu cálculo realizado com base na 
remuneração. Desta forma, há reflexo de algumas verbas trabalhistas no décimo terceiro salário, como, por 
exemplo: gorjetas, horas extras (habituais), adicional noturno (habitual) e adicional de insalubridade e 
periculosidade.  
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Já no que se refere à gratificação de função, prevista no artigo 62, parágrafo único, da CLT, devido torna-se 
o seu pagamento pelo empregador sempre que o empregado exercer funções relevantes perante a empresa, 
tal como, a título de exemplo, cargos relativos à supervisão, liderança, gestão, entre outros. 

Quando o empregado deixar de exercer a função de confiança, automaticamente poderá se suprimir a 
gratificação de função, tratando-se da hipótese de reversão de função, a qual é lícita contratualmente e nos 
termos do artigo 468, § 1º da CLT.  

Concluindo as gratificações legais, devemos nos ater à gratificação de quebra de caixa, a qual se refere à 
gratificação concedida ao empregado com a finalidade de compensar os riscos de eventual diferença de 
numerário verificado no fechamento do caixa do operador, de forma que possui nítida natureza salarial, e 
deve integrar o salário para todos os efeitos legais, nos termos da Súmula nº 247 do TST. 

II. Comissões e Percentagens 

As comissões e percentagens são pagas para determinada categoria de empregados que possui 
remuneração variável, sempre observado o direito ao salário mínimo, conforme a previsão constitucional do 
artigo 7º, VII da CF.  

Neste sentido, o doutrinador Sergio Martins Pinto26 explica a diferença entre os institutos:  

Não se confunde comissão com percentagem (...) Comissão é gênero. Percentagem é 
espécie de comissão. As comissões se referem a um valor determinado como R$ 10,00 por 
unidade vendida, e as percentagens, como o próprio nome indica, seriam um porcentual 
sobre as vendas. 

Logo, com base na supramencionada explicação realizada pelo autor, ressaltamos que o empregado que 
receber exclusivamente por meio de comissões será denominado como comissionista puro, enquanto 
aquele que recebe as comissões em conjunto com outra parcela salarial fixa, denomina-se como 
comissionista misto.  

 

Quanto à época de pagamento das comissões e percentagens, devemos nos ater ao artigo 466 da CLT: 

Art. 466. O pagamento de comissões e percentagens só é exigível depois de ultimada a 
transação a que se referem. 

§ 1º - Nas transações realizadas por prestações sucessivas, é exigível o pagamento das 
percentagens e comissões que lhes disserem respeito proporcionalmente à respectiva 
liquidação. 

 

26 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
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§ 2º - A cessação das relações de trabalho não prejudica a percepção das comissões e 
percentagens devidas na forma estabelecida por este artigo. 

III.  Adicionais Salariais 

Os adicionais salariais são tidos como salário-condição, ou seja, deverão ser pagos pelo empregador 
enquanto perdurar a situação que lhes deu origem. Caso cessado o fato gerador, automaticamente cessará 
o adicional.  

 

 

o Adicional de hora extra 

As horas extras, quando pagas de forma habitual, gerarão reflexos em outras parcelas, tais como descanso 
semanal remunerado, décimo terceiro salário, férias + 1/3, FGTS e aviso prévio.  

Quando o empregado exercer jornada extraordinária de maneira habitual por, no mínimo, 12 meses, a 
supressão de tal prática irá interferir diretamente em seus vencimentos, que gerará, por conseguinte, direito 
a uma indenização por parte do empregador. Nesse sentido, o TST editou a Súmula nº 291, a qual dispõe:  

Súmula n° 291-TST: “A supressão total ou parcial, pelo empregador, de serviço 
suplementar prestado com habitualidade, durante pelo menos 1 (um) ano, assegura ao 
empregado o direito à indenização correspondente ao valor de 1 (um) mês das horas 
suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses 
de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas 
suplementares nos últimos 12 (doze) meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor 
da hora extra do dia da supressão.” 

 

o Adicional Noturno 

O adicional noturno deverá ser arcado pelo empregador sempre que os empregados laborarem no período 

considerado como noturno, variável conforme trabalhador urbano ou rural, como já estudado em aulas 

anteriores. 

Hoje, nos interessa relembrar a disposição da Súmula nº 60 do TST: 

Súmula nº 60 do TST - ADICIONAL NOTURNO. 

I - O adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário do empregado para todos 
os efeitos.  
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II - Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é 
também o adicional quanto às horas prorrogadas. Exegese do art. 73, § 5º, da CLT.  

Logo, quando o empregado laborar em período eminentemente noturno e tiver a sua jornada prorrogada 
para o período diurno, o adicional deverá ser prorrogado para as horas incidentes já sobre o período diurno, 
conforme item II da Súmula nº 60 do TST supracitada.  

Exemplo: Empregado que labora das 22h00min às 07h00min, o adicional continuará incidindo depois das 
05h00min, já que o labor se iniciou em período iminentemente noturno. 

 

No entanto, a reforma trabalhista alterou tal regramento para as jornadas 12x36, uma vez que o empregado 
que tiver sua jornada prorrogada para além das 5 horas da manhã não terá sobre a hora noturna a incidência 
do referido adicional, conforme artigo 59-A, § 1º da CLT. 

Com base neste entendimento legal, observa-se que o adicional noturno não gera direito adquirido, 
podendo, assim, ser suprimido quando o empregado deixar de laborar nesta condição.  Neste sentido, 
preceitua a Súmula nº 265 do TST: 

Súmula nº 265 do TST - ADICIONAL NOTURNO.  

A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional 
noturno.  

O adicional noturno gera reflexo nas seguintes parcelas: décimo terceiro salário, férias + 1/3, FGTS, 
descanso semanal remunerado e aviso prévio.  

Por fim, nos termos do artigo 611-B, VI da CLT, caracterizar-se-á como objeto ilícito da negociação coletiva, 
as alterações que implicarem a supressão ou redução do referido adicional.  

o Adicional de Transferência  

O adicional de transferência de 25% do salário deverá ser pago ao empregado, sempre que este for 
transferido de local de trabalho de forma provisória e esta transferência implicar, necessariamente, sua 
mudança de domicílio (requisitos cumulativos). Caso a transferência tenha caráter definitivo, o empregado 
perderá direito ao respectivo adicional, ainda que haja a mudança de domicílio.  

A verba salarial em questão, uma vez preenchidos os requisitos legais que enseja seu direito, deverá ser 
paga a qualquer empregado, inclusive aqueles que exercem cargo de confiança ou possuam previsão 
contratual expressa ou implícita.  

Contudo, para que a transferência seja lícita nos casos de empregados que exerçam cargo de confiança, o 
empregador deverá provar a real necessidade de sua mudança, nos termos da Súmula nº 43 do TST. 
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O adicional de transferência, uma vez pago ao empregado, gerará reflexo nas seguintes parcelas: décimo 
terceiro salário, férias + 1/3, FGTS e aviso prévio. 

o Adicional de Periculosidade  

O adicional de periculosidade deverá ser pago ao empregado que atuar em atividades consideradas pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego como perigosas, nos termos do artigo 193 da CLT.  

São consideradas atividades perigosas aquelas que exponham o trabalhador a:  

o Inflamáveis; 

o Explosivos; 

o Energia Elétrica; 

o Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou 

patrimonial; 

o Atividade de trabalhador em motocicleta;  

o Radiações ionizantes ou substâncias radioativas; 

o Bombas de gasolina; 

o Atividades em prédios de construção vertical com armazenamento de líquido inflamável  

O adicional de periculosidade deve ser pago no importe de 30% sobre o salário-base, nos termos do artigo 
193, § 1º da CLT e gerará reflexo nas seguintes verbas: décimo terceiro salário, férias + 1/3, FGTS e Aviso 
Prévio.  

O pleito do adicional perante a Justiça do Trabalho tem por requisito a necessidade obrigatória de perícia 
para sua concessão, conforme disposição do artigo 195 da CLT. 

Porém, quando o local objeto da perícia já se encontrar desativado, o magistrado deverá valer-se de outros 
meios de prova, conforme OJ nº 278 da SDI-I/TST. Um exemplo seria a prova emprestada. 

 

Destaca-se que quando o empregador pagar espontaneamente o adicional de periculosidade por 
determinado período, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual 
inferior ao máximo legalmente previsto, a perícia será considerada dispensada pelo magistrado, pois torna 
incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas, conforme entendimento jurisprudencial 
sedimentado por meio da Súmula nº 453 do TST. 

Acerca do tema, importante ainda verificar: 

Súmula n. 191 do TST: “O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico 
e não sobre este acrescido de outros adicionais. Em relação aos eletricitários, o cálculo do 
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adicional de periculosidade deverá ser efetuado sobre a totalidade das parcelas de 
natureza salarial.” 

Ademais, o adicional de periculosidade deverá ser pago tão somente quando a exposição do empregado for 
permanente ou intermitente, como se pode verificar: 

TEMPO DE CONTATO – ATIVIDADES PERIGOSAS ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 

Permanente Adicional devido 

Intermitente Adicional devido 

Eventual Adicional não é devido 

Habitual, mas por tempo extremamente reduzido. Adicional não é devido 

Observe, ainda, que a negociação coletiva não poderá fixar o parâmetro de pagamento do referido 
adicional inferior ao limite legal de 30%, por tratar-se de objeto ilícito para fins de Acordo Coletivo de 
Trabalho e Convenção Coletiva de Trabalho, nos termos do artigo 611-B, XVIII da CLT. 

✓ Adicional de Insalubridade 

O adicional de insalubridade deverá ser pago ao empregado quando este for exposto a agentes físicos, 
químicos ou biológicos que sejam considerados insalubres, conforme rol previsto na Norma Regulamentar 
nº 15 do Ministério do Trabalho e Emprego.  

Nos termos do artigo 192 da CLT, a insalubridade deve ser paga em conformidade ao grau de agressividade 
do agente, podendo ser de 10% (grau mínimo), 20% (grau médio) e 40% (grau máximo), com base no salário 
mínimo. Ademais, seu pagamento gerará reflexo em: décimo terceiro salário, férias + 1/3, FGTS e aviso 
prévio.  

No entanto, com o advento da reforma trabalhista, o enquadramento do grau de insalubridade poderá ser 
estipulado mediante negociação coletiva, contanto que se mantenha dentro das disposições contidas nas 
normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho, conforme preceitua o artigo 611-A, XII da CLT. 

Logo, a previsão de enquadramento do grau de insalubridade poderá tão somente beneficiar o empregado, 
trazendo maior proteção e, em nenhuma hipótese, poderá prejudicá-lo.  

Acerca da possibilidade de pactuação de acordo de compensação em atividades insalubres, nos termos do 
artigo 60 da CLT, verifica-se que a pactuação do acordo de compensação dependerá da existência de licença 
prévia da autoridade competente, bem como realização de perícia, sem as quais o acordo não será válido 
e se aplicará multa administrativa ao empregador, conforme igualmente estabelecido na Súmula nº 85, VI 
do TST. 

Acerca do tema, tome nota também dos seguintes entendimentos jurisprudenciais:  
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Súmula n. 80 do TST: “A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos 
protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do 
respectivo adicional.” 

Súmula nº 139 do TST: “Enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra a 
remuneração para todos os efeitos legais.” 

▪ Parcelas de Natureza Indenizatória 

I. Ajuda de Custo (artigos 457 e 470 da CLT) 

Como regra, ajuda de custo corresponde a um valor pago ao empregado, em uma única parcela, em razão 
de transferência para local distinto do que resultar do contrato de trabalho. Um exemplo ocorre na 
hipótese de um empregado ser transferido de São Paulo para o Rio de Janeiro, quando a empresa arcará 
com todo o custeio referente à mudança e este valor não terá natureza salarial para gerar reflexos em outras 
verbas.  

Narra o art. 457, § 2º, da CLT, que “as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, 
auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não 
integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem 
base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.”   

 

II. Diária para viagem 

A diária de viagem paga pelo empregador não têm natureza salarial, contraprestativa ou remuneratória, à 
medida que traduzem, em sua essência, ressarcimento de despesas feitas em razão do estrito cumprimento 
do contrato de trabalho. Destinam-se tão somente a ressarcir as despesas com viagens, independentemente 
do percentual que correspondam ao salário mensal do empregado.  

Neste sentido, o artigo 457, § 2º da CLT, prevê que: 

§2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-
alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos 
não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e 
não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. 

III. PLR – Participação nos Lucros e Resultados 

O empregador, mediante negociação coletiva, poderá proporcionar ao empregado a participação nos lucros 
e resultados da empresa, conforme preceitua o artigo 3º da Lei nº 10.101/2000 e artigo 7º, XI, da CF, e sem 
que esta verba adquira natureza salarial e gere reflexos nas demais verbas.  
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A PLR deverá ser paga, quando for o caso, no máximo, duas vezes no mesmo ano civil, com período mínimo 
de um trimestre civil, isto é, de 3 meses entre um pagamento e outro, como se verifica no artigo 3º, § 2º 
da Lei nº 10.101/2000. 

O desrespeito a norma acima fará com que a PLR adquirirá natureza salarial e, por consequência, produza 
reflexos nas demais verbas trabalhistas.  

Devemos, ainda, observar o conteúdo sedimentado por meio da Súmula nº 451 do TST, pela qual observa-
se que o empregado que tiver o seu contrato rescindido anteriormente à época própria de distribuição da 
PLR, ainda assim terá direito ao seu pagamento de forma proporcional, sendo que qualquer disposição em 
contrário, ainda que mediante ACT ou CCT, será inválida.  

Vejamos 

Súmula n° 451-TST: “Fere o princípio da isonomia instituir vantagem mediante acordo 
coletivo ou norma regulamentar que condiciona a percepção da parcela participação nos 
lucros e resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para 
a distribuição dos lucros. Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o 
pagamento da parcela de forma proporcional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado 
concorreu para os resultados positivos da empresa.” 

 

IV. Vale Transporte  

Regulamentado pela Lei nº 7.418/1985, deverá ser pago pelo empregador antecipadamente, com a única 
finalidade de custear as despesas de deslocamento do empregado entre a residência e o trabalho por meio 
de transporte público.  

O empregado participará dos gastos do deslocamento no importe de 6% que será descontado de seu salário 
básico, sendo o valor remanescente arcado pelo empregador. No entanto, caso o empregado gaste menos 
de 6% sobre o seu salário básico com despesas de transporte, o desconto ficará limitado ao valor do 
transporte. 

O valor a ser apurado no transporte terá por base as informações expressamente prestadas pelo empregado, 
as quais, se inverídicas, poderão gerar dispensa por justa causa.  

Por fim, observa-se, na forma da Súmula nº 460 do TST, que “É do empregador o ÔNUS de comprovar que 
o empregado não satisfaz os requisitos indispensáveis para a concessão do vale-transporte ou não pretenda 
fazer uso do benefício.” 

V. Prêmios 

Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor 
em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente 
esperado no exercício de suas atividades, o que envolverá diversos fatores como, a título de exemplo, 
produtividade acima do esperado (superação de metas), assiduidade, qualidade, entre outros.  
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Poderá estar previsto em regulamento interno da empresa, ou ainda, expressamente no próprio contrato 
de trabalho, conforme artigo 611-A, VI e XIV da CLT.  

VI. Auxílio-alimentação 

Com base no disposto no artigo 457, §§ 2º e 5º, da CLT, tem-se que o auxílio-alimentação pago pelo 
empregador possui natureza indenizatória, quando não realizada a sua contraprestação na modalidade de 
pecúnia (dinheiro).  

Com efeito, o fornecimento de alimentação, seja in natura ou seja por meio de documentos de legitimação, 
tais como tíquetes, vales, cupons, cheques, cartões eletrônicos destinados à aquisição de refeições ou de 
gêneros alimentícios, não possui natureza salarial. 

Salário Utilidade 

O salário do empregado pode ser composto por pecúnia (dinheiro) e utilidades (in natura), esta sendo paga 
em substituição à parcela que seria em dinheiro como, a título de exemplo, moradia, alimentação, entre 
outros.  

A legislação prevê alguns requisitos para que a utilidade fornecida pelo empregador possua natureza 
salarial e seja apta a gerar reflexos em outras parcelas, assim sendo:  

1) A utilidade deverá ser fornecida de forma contínua/habitual. 

2) A utilidade fornecida deverá ter caráter de contraprestação, ou seja, a utilidade somente terá 

natureza salarial se caracterizar-se como uma vantagem PELA prestação de serviço, e não PARA a 

prestação de serviço (ferramentas de trabalho). 

Algumas utilidades que compõem o salário possuem um percentual máximo de desconto a incidir sobre o 

salário, conforme artigo 458 da CLT: 

Alimentação Habitação 

20% do salário contratual  Desconto de até 25% do salário contratual 

Em caso de empregado rural, a proporção revela-se diferenciada:  

Alimentação Habitação 

25% do salário contratual  Desconto de até 20% do salário contratual 

A CLT, art. 458, traz a previsão de que algumas utilidades arcadas pelo empregador não serão consideradas 
como salário utilidade para fins de cálculo (reflexos) em outras verbas. São elas: 

o Vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de 

trabalho, para a prestação do serviço; 
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o Educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores 

relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;                          

o Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por 

transporte público;                    

o Assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-

saúde;                        

o Seguros de vida e de acidentes pessoais;        

o  Previdência privada;                  

o O valor correspondente ao vale-cultura.                    

Destaca-se, ainda, que: 

o A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando 

indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, 

seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares – Súmula 367, I, do TST. 

o O cigarro não se considera salário utilidade em face de sua nocividade à saúde – Súmula 367, I, do 

TST. 

TEMA 03 - RELAÇÕES EMPREGATÍCIAS ESPECIAIS 

Alguns empregados possuem uma regulamentação especial, a exemplo da empregada doméstica, do 
trabalhador rural e do teletrabalho, vejam: 

Doméstica – LC nº 150/2015.  

É aquele(a) que presta seus serviços em âmbito familiar e sem qualquer finalidade lucrativa por 
parte do empregador, não sendo regido pela CLT, mas sim pela Lei Complementar nº 150/2015.   

O empregado doméstico não é tão somente aquele que presta serviços de limpeza, mas também 
todos aqueles que trabalham em âmbito residencial, como babá, cuidadora, motorista, piloto 
particular, cozinheiro etc.  

Tome nota dos requisitos caracterizadores do empregado doméstico:   

a) Prestação de serviço para pessoa ou família: o empregado doméstico sempre laborará para 
pessoa física, esta que pode envolver família, república de estudantes, casal, entre outros. 

b) Serviço em âmbito residencial: o trabalho desenvolvido pelo doméstico deve ser em âmbito 
residencial, o qual pode envolver, inclusive, a casa de campo ou de praia, por exemplo. 
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c) Finalidade não lucrativa: o empregador não pode auferir lucro com o trabalho exercido pelo 
doméstico. Ex.:  se o empregado auxiliou o seu empregador na preparação de doces que serão 
vendidos para fins de sustento da família, este empregado deixará de ser doméstico.  

d) Trabalho realizado por período superior a dois dias por semana: a LC nº 150/2015 exige que o 
doméstico cumpra, entre outros requisitos, a continuidade, esta que é caracterizada por exigir um 
mínimo legal de labor acima de dois dias por semana, logo, três vezes por semana. Assim, caso o 
empregado labore menos de três vezes por semana prestando serviços de limpeza será caracterizado 
como “diarista” / “faxineira”, e não como doméstica regida pela LC nº 150/2015.  

Ademais, observem algumas peculiaridades das domésticas, envolvendo direitos e deveres legais, 
conforme LC nº 150/2015:  

o A idade mínima para ser doméstica é de 18 anos com fins de ter anotação na CTPS (e não 16 
anos); 
 

o Jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais;  
 

o Admite-se para doméstica a jornada 12x36, 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, 
de forma que, nesta hipótese, a lei autoriza, assim como previu a reforma trabalhista, a 
possível indenização dos intervalos para repouso e alimentação, quando suprimidos, nos 
termos do artigo 10 da LC nº 150/2015;  

 
o Hora extra:a doméstica terá direito a hora extra, quando laborar acima de 8 horas diárias, e 

com a remuneração da hora extraordinária sendo, no mínimo, de 50% superior ao valor da 
hora normal;  

 
o Instituição do banco de horas, mediante acordo individual escrito entre empregador e 

empregado - Artigo 2º, §4ֻº e 5º da LC nº 150/2015.  

 

As primeiras 40 horas extras mensais realizadas pelo empregado deverão ser pagas como hora 
extraordinária, e apenas as demais, que ultrapassarem a este montante, é que serão incluídas no banco 
de horas, e compensadas no prazo máximo de um ano.  

Com efeito, o labor realizado em domingos ou feriados deverão ser pagos de forma dobrada, quando não 

compensados, conforme o artigo 2º, § 8º, da LC nº 150/2015.  

o Direito ao adicional noturno no importe de 20% sobre a hora, quando se laborar entre o período das 
22h às 5h, sendo a hora reduzida, também chamada de ficta, de forma que uma hora equivale a 52 
minutos e 30 segundos;  
 

o Quando o empregado doméstico residir no mesmo local em que laborar, é vedado qualquer tipo de 

desconto referente à moradia – Artigo 18, § 1º, da LC nº150/2015;  
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o Possibilidade de pactuação contratual por prazo determinado, conforme preceitos contidos no 

artigo 4º da LC nº 150/2015, observe: 

Art. 4o É facultada a contratação, por prazo determinado, do empregado doméstico:  

I - mediante contrato de experiência;  

II - para atender necessidades familiares de natureza transitória e para substituição 
temporária de empregado doméstico com contrato de trabalho interrompido ou 
suspenso.  

Parágrafo único.  No caso do inciso II deste artigo, a duração do contrato de trabalho é 
limitada ao término do evento que motivou a contratação, obedecido o limite máximo de 
2 (dois) anos.  

Art. 5o O contrato de experiência não poderá exceder 90 (noventa) dias.  

§ 1o O contrato de experiência poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, desde que a soma dos 
2 (dois) períodos não ultrapasse 90 (noventa) dias.  

§ 2o O contrato de experiência que, havendo continuidade do serviço, não for prorrogado 
após o decurso de seu prazo previamente estabelecido ou que ultrapassar o período de 90 
(noventa) dias passará a vigorar como contrato de trabalho por prazo indeterminado.  

Art. 6o Durante a vigência dos contratos previstos nos incisos I e II do art. 4o, o empregador 
que, sem justa causa, despedir o empregado é obrigado a pagar-lhe, a título de 
indenização, metade da remuneração a que teria direito até o termo do contrato.  

Art. 7o Durante a vigência dos contratos previstos nos incisos I e II do art. 4o, o empregado 
não poderá se desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar 
o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem.  

Parágrafo único.  A indenização não poderá exceder aquela a que teria direito o empregado 
em idênticas condições.  

Art. 8o Durante a vigência dos contratos previstos nos incisos I e II do art. 4o, não será 
exigido aviso prévio. 

o No período de trabalho em viagem, acompanhando o empregador, deverá o empregado ter a sua 
hora remunerada na razão de 25% superior ao valor da hora normal de trabalho, na forma do art. 
11 da LC nº 150/2015;  
 

o No que tange ao período de descanso, o empregado faz jus a intervalos, descanso semanal 
remunerado e férias.  

O intervalo intrajornada é de, no mínimo, 01 hora e, no máximo, 02 horas, sendo autorizada a redução do 
intervalo para 30 minutos, quando houver acordo escrito entre as partes, não se fazendo necessária a 
existência de negociação coletiva para tal especificidade da relação laboral. 

Agora, quanto a jornada da doméstica e o respectivo intervalo, aplicar-se-á o regramento contido na CLT, 
qual seja:  
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JORNADA INTERVALO 

ATÉ 4 HORAS NÃO HÁ INTERVALO 

ACIMA DE 4 HORAS E LIMITADA A 6 HORAS 15 MINUTOS 

ACIMA DE 6 HORAS 1 HORA DE INTERVALO (MÁXIMO DE 2H) 

Nos termos do artigo 13 da LC nº 150/2015, autoriza-se, ainda, o fracionamento do intervalo em dois 
períodos de no mínimo 01 hora cada um, até o limite de 04 horas diárias. 

o Direito as férias de 30 dias, podendo estas serem fracionadas em até dois períodos; 
 

o Direito a 13° terceiro salário;  
 

o Direito a férias acrescidas de 1/3 (Atente-se: período de 30 dias corridos);  
 

o Direito a repouso Semanal Remunerado; 
 

o Direito a aviso prévio proporcional; 
 

o Direito à licença maternidade de 120 dias; 
 

o Direito à licença paternidade de 5 dias corridos; 
 

o A doméstica faz jus à estabilidade provisória gestante, garantida desde a confirmação da gravidez 
até 5 meses após o parto; 

 
o Direito à irredutibilidade salarial e à garantia do salário mínimo;  

 
o É obrigatória a inclusão do empregado doméstico no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 

FGTS, devendo-se realizar o recolhimento mensal na importância de 8% sob a remuneração.  

Em substituição ao pagamento da multa de 40% ou 20% sobre os depósitos do FGTS nas hipóteses de 
rescisões imotivadas ou culpa recíproca, o empregado doméstico terá direito a um depósito mensal na 
importância de 3,2% sobre a sua remuneração, destinado a indenizar pela perda do emprego, esta sem 
justa causa ou por culpa do empregador.   

Ressalta-se que, nas hipóteses de pedido de demissão, dispensa por justa causa, término do 
contrato de trabalho por prazo determinado, aposentadoria e falecimento do empregado 
doméstico, os valores depositados mensalmente na importância de 3,2% serão integralmente 
resgatados pelo empregador; já hipótese de culpa recíproca, metade dos valores depositados 
serão movimentados pelo empregado, enquanto a outra metade será movimentada pelo 
empregador; 

o No que tange aos possíveis descontos a serem efetuados na remuneração, observe os preceitos 
contidos no artigo 18 da LC nº 150/2015:  
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Art. 18.  É vedado ao empregador doméstico efetuar descontos no salário do empregado 
por fornecimento de alimentação, vestuário, higiene ou moradia, bem como por despesas 
com transporte, hospedagem e alimentação em caso de acompanhamento em viagem.  

§ 1o É facultado ao empregador efetuar descontos no salário do empregado em caso de 
adiantamento salarial e, mediante acordo escrito entre as partes, para a inclusão do 
empregado em planos de assistência médico-hospitalar e odontológica, de seguro e de 
previdência privada, não podendo a dedução ultrapassar 20% (vinte por cento) do salário.  

§ 2o Poderão ser descontadas as despesas com moradia de que trata o caput deste artigo 
quando essa se referir a local diverso da residência em que ocorrer a prestação de serviço, 
desde que essa possibilidade tenha sido expressamente acordada entre as partes.  

o Aplicabilidade da prescrição bienal (2 anos) e quinquenal (5 anos);  
 

o Seguro Desemprego: o empregado doméstico que for dispensado sem justa causa fará jus ao 
benefício do seguro-desemprego no valor de um salário-mínimo, por período máximo de 3 meses, 
de forma contínua ou alternada;  

 
o Direito à aposentadoria.  

Trabalhador Rural – Lei nº 5.589/73 

O empregado rural, por meio da promulgação da Constituição Federal de 1988, teve seus direitos 
equiparados aos trabalhadores urbanos, apenas com algumas ressalvas específicas contidas na lei que o 
regulamenta, a Lei nº 5.889/73, esta não afetada pela Reforma Trabalhista.  

Neste sentido, vamos aos estudos acerca da característica deste trabalhador:  

o É obrigatória a sua inclusão no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, devendo-se realizar 
o recolhimento mensal na importância de 8% sob a remuneração.  
 

o Deve possuir os mesmos requisitos do trabalhador urbano para ter a geração de vínculo 
empregatício, quais sejam: subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física;  

o A identificação do empregado como rural deverá ter por base a análise de alguns quesitos, quais 
sejam: o empregador deve ser obrigatoriamente rural, ou seja, pessoa física ou jurídica que explore 
atividade agroeconômica. Desta forma, não importa que o labor se dê em região urbana ou rural, 
mas tão somente que a finalidade da exploração da atividade seja a agricultura/pecuária, conforme 
prevê o artigo 3º da Lei nº 5889/73. 
 

o O empregado rural tem direito ao aviso prévio, mas sob uma perspectiva diferente a do trabalhador 
urbano:  

 
URBANO RURAL 
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AVISO PRÉVIO – Mínimo 30 Dias 

Observe o preceito Constitucional: 

 Art. 7º São direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais, além de outros que visem 

à melhoria de sua condição social: 

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de 

serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos 

termos da lei; 

AVISO PRÉVIO - Mínimo 30 Dias 

Observe o preceito Constitucional: 

 Art. 7º São direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais, além de outros que visem 

à melhoria de sua condição social: 

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de 

serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos 

termos da lei; 

Dispensa sem justa causa: redução de duas 

horas diárias ou sete dias corridos, conforme 

artigo 488 da CLT.  

Dispensa sem justa causa: redução de um dia 

por semana. 

 
o O empregado rural está sujeito a mesma prescrição aplicável ao urbano, qual seja, dois anos para 

propositura da reclamação trabalhista, a contar do término do contrato de trabalho; e prescrição 
quinquenal, a qual retroage em cinco anos, a contar da propositura da reclamação trabalhista, 
limitando o período a que o empregado faça jus. Neste sentido,  

Trabalhador “Hipersuficiente” 

A reforma trabalhista criou a figura do trabalhador “hipersuficiente”, este sendo diferenciado dos demais 

em razão de sua condição salarial, superior em duas vezes ao limite do teto da Previdência Social, bem 

como por ser portador de diploma de nível superior, nos termos do artigo 444 da CLT.  

Logo, o empregado poderá negociar com o empregador, e, ainda, com preponderância sobre os 

instrumentos coletivos e a lei, nos temas contidos no artigo 611-A da CLT.  

Acerca dos temas que podem ser acordados, como prevê o artigo 611-A da CLT: 

Art. 611-A.  A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a 
lei quando, entre outros, dispuserem sobre:      

I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais;                       

II - banco de horas anual;                             

III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas 
superiores a seis horas;                          

IV - adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata a Lei no 13.189, de 19 de 
novembro de 2015;                         

V - plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, 
bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de 
confiança;                       

VI - regulamento empresarial;                         
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VII - representante dos trabalhadores no local de trabalho;                              

VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente;                         

IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e 
remuneração por desempenho individual;                          

X - modalidade de registro de jornada de trabalho;                         

XI - troca do dia de feriado;     

XII - enquadramento do grau de insalubridade;  

XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades 
competentes do Ministério do Trabalho;                     

XIV - prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas 
de incentivo;                           

XV - participação nos lucros ou resultados da empresa.                        

No entanto, conforme artigo 611-B da CLT, algumas matérias trabalhistas não são passíveis de flexibilização. 

Art. 611-B.  Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de 
trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos:   

I - normas de identificação profissional, inclusive as anotações na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social;                 

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;                      

III - valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS);                    

IV - salário mínimo;                      

V - valor nominal do décimo terceiro salário;                      

VI - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;                        

VII - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;                    

VIII - salário-família;                      

IX - repouso semanal remunerado;                        

X - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por 
cento) à do normal;                       

XI - número de dias de férias devidas ao empregado;                     

XII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário 
normal;                

XIII - licença-maternidade com a duração mínima de cento e vinte dias;    

XIV - licença-paternidade nos termos fixados em lei;                             
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XV - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos 
termos da lei;                        

XVI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos 
termos da lei;                   

XVII - normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho;                     

XVIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou 
perigosas;                     

XIX - aposentadoria;                         

XX - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador;                    

XXI - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo 
prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos 
após a extinção do contrato de trabalho;           

XXII - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do 
trabalhador com deficiência;                    

XXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e 
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de quatorze anos;                  

XXIV - medidas de proteção legal de crianças e adolescentes;                         

XXV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o 
trabalhador avulso;                   

XXVI - liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito 
de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial 
estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho;                              

XXVII - direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de 
exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender;                    

XXVIII - definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais e disposições legais sobre 
o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve;                        

XXIX - tributos e outros créditos de terceiros;                     

XXX - as disposições previstas nos arts. 373-A, 390, 392, 392-A, 394, 394-A, 395, 396 e 400 
desta Consolidação.                    

Parágrafo único.  Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas 
como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto neste 
artigo.      
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Teletrabalho – Artigo 75-A ao 75-E da CLT  

O teletrabalho, atualmente regulamentado entre os artigos 75-A a 75-E da CLT, não se diferencia, em sua 

essência, do trabalho realizado nas dependências da empresa, mas goza de algumas características e 

peculiaridades. São elas: 

o O trabalho é prestado em âmbito externo às dependências do empregador, ou seja, a distância;  
 

o O empregado deverá se valer da utilização de tecnologia da informação/comunicação; 
 

o A formalização do contrato de trabalho, nesta condição, deve ocorrer de forma expressa e por 
escrito, conforme artigo 75-C da CLT; 

 
o Quando o empregado laborar na empresa, de forma presencial, e for alterado para o regime de 

teletrabalho, deverá existir uma concordância do empregado, para que se efetue este tipo de 
autorização, ou seja, mútuo consentimento entre as partes. Agora, a alteração do regime de 
teletrabalho para o presencial poderá se fazer de forma unilateral, por decisão do empregador, e 
devendo apenas existir um prazo de transição mínimo de 15 dias, devendo a mudança ser efetuada 
por meio de aditivo contratual; 

 
o A jornada de trabalho deste tipo de empregado será enquadrada no artigo 62, III, da CLT, ou seja, 

ele não ficará submetido a um controle de jornada, não se caracterizando como um trabalhador 
externo, em especial, pelo empregado se comunicar com o empregador por meio de meios 
tecnológicos, mas também não está submetido às regras de jornada de trabalho. Logo, por se 
submeter a uma jornada de 8 horas diárias, não fará jus a adicional noturno, hora extra e intervalos; 

 

o O fato de o empregador, por vezes, deslocar-se à empresa para algumas atividades específicas não 
retira a caracterização de sua atividade como sendo de teletrabalho;  

 
o O artigo 75-D da CLT prevê que a responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento 

dos equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessários para a adequada prestação do 
trabalho remoto, assim como o reembolso de despesas arcadas pelo empregado serão previstas 
em contrato escrito, ou seja, estipulado pelas partes em comum acordo; 

 
o Por fim, o artigo 75-E da CLT dispõe que o empregado deve ser instruído de maneira expressa e 

ostensiva acerca das precauções que deverá realizar para fins de evitar doenças e acidentes de 
trabalho. Nesse sentido, o teletrabalhador deverá assinar um termo de responsabilidade 
comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Tal situação não excluirá a 
responsabilidade do empregador para fins de doença/acidente do trabalho, mas permitirá que este 
possa exigir do empregado o cumprimento das regras, e caso este se recuse, implicará uma possível 
dispensa por justa causa.  
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TEMA 04 - RELAÇÃO DE EMPREGO 

A relação de emprego caracteriza-se por ter a figura do empregado, parte hipossuficiente, e o empregador, 
além dos requisitos caracterizadores dos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: subordinação, habitualidade 
(ou continuidade), onerosidade (ou remuneração), pessoalidade e pessoa física (Macete de memorização 
– SHOPP).  

A ausência de qualquer um desses requisitos faz com que a relação saia do campo da relação de emprego, 
e passe a ser tão somente uma relação de trabalho, que também será tutelada pela justiça obreira com o 
advento da EC nº 45/2004, como se verifica no artigo 114 da CF.  

Os empregados, assim constituídos em uma relação de emprego, possuem o manto protetivo da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em contraponto aos demais (relação de trabalho) que possuem 
regramento próprio a eles aplicado. Nesse sentido, aquele que é tido como empregado deverá ter a sua 
Carteira de Trabalho (CTPS) assinada no prazo de cinco dias úteis, sob pena de pagamento de multa, 
aspecto este não passível de flexibilização por negociação coletiva, conforme artigo 611-B, I da CLT.  

Com o advento da reforma trabalhista, nos termos do artigo 47 da CLT, a ausência de registro dos 
empregados faz com estes possam ser autuados frente à fiscalização do trabalho.  

Diante deste panorama inicial, passamos a estudar os requisitos típicos e capazes de ensejar a formação do 
vínculo empregatício: subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. 

Pessoa Física  

A prestação de serviço deve-se dar obrigatoriamente por pessoa física ou natural, podendo ser o 
empregador (tomador) tanto pessoa física como pessoa jurídica. Neste sentido, o artigo 3º da CLT prega que 
é empregado “toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a 
dependência deste e mediante salário”. 

Por vezes, verificamos alguns empregados detentores de CNPJ, e, portanto, prestando serviços como pessoa 
jurídica, o que no direito do trabalho chamamos do fenômeno conhecido por “pejotização”, que é rechaçado 
no direito do trabalho, por ser a forma que o empregador usa para se esquivar de suas obrigações 
trabalhistas.  

Pessoalidade 

A pessoalidade é um requisito diretamente ligado ao anterior, mas com suas devidas peculiaridades, em 
especial, por revelar o caráter de infungibilidade no que tange à figura do empregado. Ou seja, este 
requisito revela que o trabalhador, pessoa física, não poderá se fazer substituir por outro nos seus afazeres 
laborais, já que contratado, como regra, por suas características pessoais. 
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Desta forma, a prestação do serviço deve se dar intuitu personae, salvo autorização do empregador para 
que o empregado se faça substituir em uma situação excepcional. 

Tal característica não se aplica a figura do empregador, que é regido pela fungibilidade, de forma que, 
qualquer alteração subjetiva no contrato de trabalho, no polo empresarial, não afetará o contrato de 
trabalho, mantendo-se as mesmas regras contratuais aplicáveis ao empregado sob a égide do empregador 
anterior, como ocorre na sucessão trabalhista (artigos 10 e 448 da CLT).  

Habitualidade ou “Não Eventualidade” 

O requisito da habitualidade, também conhecido como “não eventualidade”, traz a ideia de que o trabalho 
realizado não pode se dar de forma eventual ou ocasional, logo, o empregado sempre deverá ter uma 
expectativa de retorno, caso contrário poderá ser considerado como um autônomo ou eventual.  

Reparem que esta expectativa de retorno não exige um mínimo legal para que ele seja caracterizado como 
empregado, podendo o exercício da função se dar uma vez por semana, duas, três, ou quantas o empregador 
achar necessário. Mas quando a relação se referir à empregada doméstica, o requisito exigido é o da 
“continuidade” no emprego, ou seja, para considerar como empregada deverá laborar por período superior 
a dois dias por semana, logo, três vezes, caso contrário, configurar-se-á como “diarista” ou “faxineira”, 
conforme artigo 1º, “caput” da Lei Complementar nº 150/2015. 

Assim, o contrato de trabalho, em regra, caracteriza-se por ser de trato sucessivo, então, há uma 
continuidade no tempo. Vale a ressalva de que tal regramento foi relativizado pela reforma trabalhista, já 
que esta criou como modalidade contratual, o contrato de trabalho intermitente, o qual prevê que, ao longo 
do contrato de trabalho, poderá haver períodos de atividade e inatividade do obreiro, sem que isto 
descaracterize a relação empregatícia, como veremos nas próximas aulas.  

Onerosidade  

Significa que para haver relação de emprego, todo trabalho prestado deverá estar suscetível a uma 
contraprestação financeira, caso contrário, estaríamos diante de um trabalho voluntário.  

Logo, o contrato de trabalho revela-se bilateral, sinalagmático e oneroso.  

Subordinação  

O empregador detém, entre outros, o poder diretivo, no qual poderá organizar e dirigir a prestação de 
serviço, sob as quais o empregado estará subordinado. 

A subordinação jurídica é a tese mais aceita pela doutrina e jurisprudência, pregando que a subordinação 
do empregado decorre da lei, de forma que, quando o empregado aceita trabalhar para determina 
empregador, acaba por se subordinar às regras estipuladas neste contrato de trabalho.  
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TEMA 05 - FORMAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO DE 

TRABALHO 

A rescisão do contrato de trabalho poderá se dar de diversas formas. Cabe ressaltar que, 

independentemente da hipótese de rescisão contratual, a assistência pelo sindicato ou Ministério do 

Trabalho não se faz necessária para fins de validade na rescisão, não importando, inclusive, o tempo ao qual 

o empregado esteja prestando o serviço.  

Dentre as hipóteses de rescisão do contrato de trabalho, algumas merecem a nossa atenção. Vejamos: 

Dispensa por justa causa 

A dispensa por justa causa está regulamentada no artigo 482 da CLT, de forma que se o empregado praticar 
alguma das condutas inseridas neste rol taxativo, consideradas como falta grave, implicará sua dispensa.  

Nos termos do entendimento sedimentado pelo TST, a extinção do contrato de trabalho caracterizada pela 
capitulação de qualquer das alíneas do artigo 482 da CLT, capaz de ensejar a dispensa com justa causa deve 
ficar muito clara, a partir de um conjunto probatório idôneo e robusto, eis que é a penalidade máxima 
imputável ao empregado. Com efeito, a resolução do pacto laboral por culpa do trabalhador deve ater-se a 
determinadas regras, tais como a proporcionalidade da falta cometida à sanção que a deve punir, a 
atualidade da falta e correlação com a prestação do serviço. 

A extinção do contrato de trabalho por justa causa é informada pelos seguintes requisitos: 

a) Legalidade: somente são consideradas justas causas as condutas expressamente indicadas em lei; 

b) Proporcionalidade: o empregador deve respeitar uma proporcionalidade entre a gravidade da falta 

e o tipo de punição aplicada, devendo ser aplicadas as penas menos severas para as infrações mais 

leves, reservando-se a dispensa por justa causa apenas para as faltas graves praticadas pelo 

empregado; 

c) Imediatidade ou atualidade do ato faltoso: assim que o empregador tomar conhecimento da 

prática de uma falta grave, deve aplicar a punição ao empregado, dispensando-o por justa causa. 

Deixando passar o tempo sem aplicar a punição, a impressão que se tem é de que a gravidade não foi 

tal e, consequentemente, ocorreu o perdão tácito; 

d) Non bis in idem: não é permitido ao empregador punir a mesma falta com mais de uma sanção. Ele 

não pode reconsiderar o ato punitivo para agravá-lo ou repeti-lo. Veda-se, portanto, a dupla 

penalidade. 

São as hipóteses que constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador:  
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a) Ato de improbidade: é o ato praticado pelo empregado que causa dano patrimonial ao empregador 
ou a terceiro, em função de comportamento vinculado ao contrato de trabalho, com o objetivo de 
alcançar vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, apropriação indébita, quebra de maquinário da 
empresa etc.  

b) Incontinência de conduta ou mau procedimento: a incontinência de conduta consiste no ato 
praticado pelo empregado com conotação sexual, de forma a perturbar o ambiente de trabalho. Ex.: 
troca de e-mails (corporativo) com conteúdo pornográfico, assédio sexual perante outros empregados 
de mesmo nível hierárquico ou não etc. Já no que tange ao mau procedimento, trata-se de conduta 
culposa do empregado que atinja a moral, sob o ponto de vista geral, excluído o sexual, prejudicando 
o ambiente laborativo ou as obrigações contratuais do obreiro. Ex.: dirigir o veículo da empresa sem 
habilitação ou autorização, utilizar-se de tóxico na empresa etc. 

c) Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando 
constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao 
serviço: a negociação habitual será verificada quando o empregado praticar atos de compra e venda, 
durante o horário de expediente laboral e sem que tenha havido autorização patronal neste sentido. 
No que tange à concorrência desleal, esta afronta a lealdade contratual, um dos princípios básicos 
presentes no contrato laboral. Ex.: empregado que comercializa bens durante o expediente, ou ainda, 
oferece o mesmo produto com o qual a empresa trabalha, mas com valor inferior, de forma a criar 
uma concorrência. 

d) Condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da 
execução da pena; 

e) Desídia no desempenho das respectivas funções: desídia é a desatenção reiterada, o desinteresse 
contínuo, o desleixo contumaz com as obrigações contratuais. Para autorizar a resolução culposa do 
contrato, exige, assim, em regra geral, a evidenciação de um comportamento repetido e habitual do 
trabalhador, uma vez que as manifestações da negligência tendem a não ser tão graves, caso 
isoladamente consideradas. Não pode, tratar-se, assim, de um único ato isolado.  

f) Embriaguez habitual ou em serviço: a embriaguez habitual é quando o trabalhador, fora do serviço, 
serve-se repetidas vezes de bebidas alcoólicas e se embriaga, por vício, expondo-se publicamente, e 
expondo negativamente o nome da empresa que o mantém como empregado. Já a embriaguez em 
serviço caracteriza-se pelo consumo de álcool ou drogas no próprio ambiente de trabalho, de forma, 
inclusive, a colocar em risco até outras pessoas.  

O TST compreende que a embriaguez habitual, por vezes, não implicará dispensa por justa causa, por tratar-
se de alcoolismo (doença), mas em encaminhamento para tratamento, gerando afastamento junto ao INSS. 

g) Violação de segredo da empresa: o empregado que rompe o elo de lealdade que tem para com o 
empregador poderá ser dispensado por justa causa, já que revela informações confidenciais as quais 
apenas teve acesso em razão de seu cargo.  

h) Ato de indisciplina ou de insubordinação: a indisciplina ocorre quando o empregado descumpre 
regras, diretrizes ou ordens gerais do contrato de trabalho, impessoalmente dirigidas aos integrantes 
do estabelecimento ou da empresa. Ex.: fumar ou comer em ambiente expressamente proibido na 
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empresa. Já a insubordinação é o descumprimento de ordens específicas (ordens diretas) recebidas 
pelo empregado ou grupo delimitado de empregados. Ex.: a não entrega de um determinado relatório.  

i) Abandono de emprego: segundo os preceitos do TST, o ônus de provar o abandono do emprego ou 
qualquer outra falta grave imputada ao empregado é do empregador, exigindo-se prova robusta da 
ausência reiterada por prazo igual ou superior a 30 dia (elemento objetivo), bem como do animus 
(elemento subjetivo) do empregado de abandonar o posto de trabalho (animus abandonandi), 
conforme a Súmula n° 32. 

j) Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, 
nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem: o tipo jurídico 
examinado trata da injúria, calúnia ou difamação, a par da agressão física, praticadas contra colegas 
ou terceiros, no âmbito do estabelecimento empresarial. Abrange, pois, não somente as ofensas 
morais, mas também as físicas. 

k) Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores 
hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem: também envolve a injúria, a 
calúnia ou a difamação, além da agressão física. Seu diferencial encontra-se no fato de que os atos 
infratores são praticados contra o próprio empregador ou superiores hierárquicos do obreiro, e, além 
disso, independentemente de se tratar ou não do próprio local de trabalho.  

l) Prática constante de jogos de azar: a prática de jogos de azar proibidos pela lei ocasionará a dispensa 
por justa causa quando ocorrer de forma reiterada e repercutir prejudicialmente no ambiente de 
trabalho. 

m) Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em 
decorrência de conduta dolosa do empregado: por vezes, o exercício profissional exige o 
preenchimento de determinados requisitos, como o empregado ser habilitado para dirigir/conduzir 
veículo, de forma que a perda de qualquer dos requisitos que o torne apto para o exercício profissional 
para o qual foi contratado, por conduta dolosa, implica sua dispensa por justa causa.  

Rescisão Indireta do Contrato de Trabalho 

A dispensa indireta caracteriza-se como a forma de extinção do contrato de trabalho por iniciativa do 
empregado, provocada por ato faltoso do empregador, isto é, em virtude de inexecução contratual por 
parte do empregador, dependendo de processo judicial por meio do qual o empregado irá requerer o 
reconhecimento da prática da justa causa pelo empregador e a sua condenação no pagamento das verbas 
rescisórias correspondentes. 

Nos termos do artigo 483 da CLT, o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida 
indenização quando:  

a) Forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes, 

ou alheios ao contrato: aqui, ressalta-se que a mulher e o menor de idade possuem uma limitação em 

sua força laboral, não podendo sobrepor serviço ou atividade que demande força muscular superior a 
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20 kg em trabalho contínuo, ou 25 kg em trabalho ocasional. Já ao obreiro homem, não poderá se 

exigir a remoção de peso superior a 60 kg.  

b) For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo: tal situação 

envolve hipóteses de perseguições, assédio moral, punições desproporcionais etc.  

c) Correr perigo manifesto de mal considerável: implica em submeter o empregado a condições de 

trabalho que coloquem em risco sua integridade física acima do que é razoavelmente decorrente das 

atividades que exerce. 

d) Não cumprir o empregador as obrigações do contrato: é figura mais ampla entre todas as hipóteses 

de justa causa do empregador, nela enquadrando-se toda inadimplência relativa ao que está previsto 

na lei ou no contrato de trabalho. Ex.: não pagamento do salário, não cumprimento de negociação 

coletiva, não recolhimento do FGTS. 

e) Praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra 

e boa fama: situações de injúria, calúnia, difamação frente ao empregado ou sua família, poderá gerar 

a rescisão indireta do contrato. Mas destaca-se que não é caracterizada a justa causa quando o 

empregador ou seus prepostos agirem em legítima defesa, própria ou de outrem. 

f) O empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa, 

própria ou de outrem; 

g) O empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar 

sensivelmente a importância dos salários: trata-se de redução salarial provocada diretamente pelo 

empregador em face da redução proposital e considerável do trabalho do empregado quando este 

tenha sido contratado por peça ou por tarefa.  

Anota-se que a redução decorrente da diminuição efetiva de serviço da empresa, contrária também ao 

interesse do próprio empregador, não caracteriza justa causa. Além disso, se a redução for de pequena 

monta, sem que tenha um peso real e efetivo nos ganhos do empregado, também não resta configurada a 

justa causa.  

Isto ocorre frente, inclusive, à violação do princípio da irredutibilidade salarial.  

Por fim, ressalta-se que em duas hipóteses legais a legislação permite ao empregado pleitear a rescisão do 
contrato de trabalho, mas, ainda assim, continuar laborando, como se observa nos casos a seguir:  

1) Descumprimento pelo empregador acerca das obrigações do contrato; 

2) O empregador reduzir o trabalho do empregado, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar 
sensivelmente a importância dos salários. 
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Nas demais situações ensejadoras de rescisão indireta, o empregado deverá deixar de laborar 
imediatamente. 

Culpa Recíproca – Artigo 484 da CLT e Súmula nº 14 do TST 

Caracteriza-se a culpa recíproca sempre que se verifique, simultaneamente, a prática de ato faltoso grave 
pelo empregado e pelo empregador.  

Quando isso ocorrer, deverá ser reduzida por metade a indenização à que seria devida ao empregado em 
caso de culpa exclusiva do empregador, nos termos do Artigo 484 da CLT e Súmula nº 14 do TST. 

Assim, a extinção do contrato de trabalho fundada em culpa recíproca de empregado e de empregador gera 
ao empregado o direito ao recebimento das seguintes verbas rescisórias: 

✓ Saldo de salário;  
✓ 50% do valor do aviso prévio;  
✓ 50% do valor do 13º salário proporcional;  
✓ Férias vencidas, acrescidas de 1/3, se houver;  
✓ 50% do valor das férias proporcionais acrescidas de 1/3;  
✓ Indenização de 20% dos depósitos do FGTS. 

Distrato (Resilição Bilateral) 

No distrato, empregado e empregador colocam fim ao contrato de trabalho por meio de mútuo 
consentimento, o que flexibiliza as verbas rescisórias a serem percebidas pelo empregado no fim da relação 
laboral. Nesta hipótese, o empregado fará jus aos seguintes haveres trabalhistas:  

✓ 50% do aviso prévio, se indenizado; 
✓ Se o aviso prévio for trabalhado, o pagamento será realizado em sua integralidade;  
✓ 20% de multa sobre os depósitos do FGTS;  
✓ Saldo de salário;  
✓ 13º salário proporcional; 
✓ Férias + 1/3 vencidas, se houver;  
✓ Férias + 1/3 proporcional; 
✓ Possibilidade de movimentação de 80% da conta do FGTS;  
✓ Não terá direito ao seguro desemprego, já que o desemprego não é totalmente involuntário. 

Observe que o empregado poderá movimentar apenas 80% da sua conta do FGTS. Os os outros 20%, a 
princípio, não poderão ser movimentados, devendo o empregado demonstrar o preenchimento de alguns 
dos requisitos da Lei nº 8.036/1990 para fins de movimentação. Logo, o distrato é uma nova modalidade 
de saque do FGTS, de forma limitada, como se observa no artigo 20, I-A, da Lei nº 8036/1990. 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 
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TEMA 01 - TUTELA PROVISÓRIA 

A CLT prevê duas possibilidades de o empregado se valer de uma medida liminar, quais sejam:  

1ª) Para obstar transferência abusiva de empregado (art. 659, IX, CLT). 

A natureza jurídica dessa decisão que concede ou denega o pedido de medida liminar é interlocutória. 

Neste sentido, devemos nos questionar, inicialmente:  

Quando a transferência realizada pelo empregador é tida como abusiva? 

A transferência do empregado, em regra, depende de seu consentimento, não podendo ser realizada de 

forma unilateral sob pena de configurar a abusividade da medida. O art. 469, § 1º, da CLT, contudo, autoriza 

a transferência unilateral, independente da anuência do empregado, caracterizando-se como lícita, quando 

se tratar de: 

o Cargo de confiança: o empregado exercente de cargo de confiança pode ser transferido pelo empregador, 

independentemente de seu consentimento, mas para que sua validade subsista deverá o empregador 

demonstrar a real necessidade daquela transferência, sob pena de caracterizar abusiva, nos termos da Súmula 

nº 43 do TST. 

o Previsão contratual implícita ou expressa: em havendo previsão contratual de forma expressa, ou implícita, 

o empregado poderá ser transferido sem que precise consentir com esta situação, mas, para validade, deverá 

também o empregador demonstrar a real necessidade.  

o Extinção do estabelecimento: o empregado poderá ser transferido quando o estabelecimento deixar de existir 

em uma determinada localidade. Desta forma, caso o empregado recuse-se a acompanhar a empresa para o 

novo local, isto equivalerá a um pedido de demissão.  

2ª) Para reintegrar dirigente sindical que tenha sido afastado, suspenso ou dispensado de forma ilegal 

(art. 659, X, CLT) 

A estabilidade do dirigente sindical inicia-se com o registro da sua candidatura e, se eleito, até 01 ano após 

o fim do mandato de 02 anos (Artigo 515, b, da CLT), ou seja, totalizando 04 anos de estabilidade. Tal 

prerrogativa aplica-se apenas aos 07 membros titulares e 07 suplentes, os quais também desfrutarão da 

mesma estabilidade.  

Para ser válida, a dispensa do dirigente sindical deve ocorrer por justa causa (cometimento de falta greva) 
e ser precedida de Inquérito Judicial para Apuração de Falta Grave. Tal ação deverá ser intentada no prazo 
de 30 dias a contar da suspensão do empregado, conforme preceitua o art. 853 da CLT e, em sendo julgado 
improcedente, o dirigente deverá ser reintegrado ou indenizado o período estabilitário, quando a 
reintegração se tornar desaconselhável (artigo 496 da CLT).   
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O TST entende que para a estabilidade ser válida o empregado deverá comunicar ao empregador o seu 

registro da candidatura, ainda no curso do contrato de trabalho (Súmula nº 369, I do TST), apesar da 

previsão legal contrária do artigo 543, §5º, da CLT.  

Assim, quando o dirigente sindical for dispensado dentro do período estabilitário, sem justa causa, ou ainda, 
a dispensa se proceder por justa causa, mas sem intermédio de inquérito judicial para apuração de falta 
grave, a dispensa será ilegal, e o empregado poderá se valer de medida liminar para restabelecer a sua 
garantia.  

Com base nesses aspectos acima consignados, podemos concluir que a medida liminar prevista na CLT, artigo 

659, IX e X, terá apenas a finalidade de:   

1) Obstar transferência abusiva de empregado; e 

2) Reintegrar dirigente sindical, dispensado de forma ilegal.  

Nas demais situações em que o empregado quiser se valer de uma Tutela Provisória, esta deverá ser regida 

pelo Código de Processo Civil, nos termos dos artigos 294 a 311. Devemos observar que o artigo 3º, VI, da IN 

39 do TST admitiu a aplicação das tutelas provisórias no Processo do Trabalho. 

A TUTELA PROVISÓRIA, regulamentada pelo CPC/2015, é um gênero que contempla duas espécies: 

1) Tutela de urgência;  
2) Tutela de evidência. 

Tutela de Urgência 

A tutela de urgência deverá ser utilizada em sede de inicial trabalhista quando o pedido tiver amparo na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Ex.: a tutela de 

urgência utilizada para incluir o empregado no plano de saúde e realizar uma cirurgia emergencial. 

A tutela de urgência subdivide-se em duas espécies: tutela antecipada e tutela cautelar, as quais se 

diferenciam pelas seguintes peculiaridades:  

o Tutela antecipada (arts. 300, 303 e 304, CPC/2015): é a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, ou seja, busca antecipar o provimento jurisdicional que, em condições normais, 

seria somente concedido ao final do processo (tutela definitiva).  

Em paralelo, podemos concluir que as “medidas liminares” da CLT têm natureza de tutela antecipada. 

o Tutela cautelar (arts. 300, 301, 305 e seguintes do CPC/2015): visa assegurar o resultado útil do processo 

principal, além garantir a efetividade do processo, acautelando, preservando ou conservando determinado 

direito, como medida protetiva provisória. No mais, tal medida evita a inutilidade do processo, ou seja, nos 

casos em que a tutela definitiva não possa ou não tenha mais como ser efetivada. Ex. 1: dilapidação de 
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patrimônio da empresa; Ex.2: tutela cautelar visando ao bloqueio patrimonial ou de bens de determinada 

empresa.  

Nesse sentido, prevê o artigo 301 do CPC: 

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 
sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer 
outra medida idônea para asseguração do direito. 

A TUTELA ANTECIPADA e a CAUTELAR podem ser apresentadas de forma antecedente ou incidental. 

o Tutela antecedente (art. 303 do CPC/2015): consiste em uma inicial trabalhista em que o autor postula tão 
somente a tutela antecipada, de forma que uma vez concedida a tutela antecipada o autor deverá aditar a 
petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação 
do pedido de tutela final, conforme procedimento do § 1º, do art. 303, do CPC/2015. Nessa toada, tal 
procedimento também é cabível na CAUTELAR, conforme art. 308 do CPC/2015.  

o Tutela antecipada ou cautelar: quando concedidas na modalidade incidental. Observa-se que o pleito tutelar 
já acompanha todos os demais pedidos dentro do processo existente. Ex.: reclamação trabalhista pleiteando 
a reintegração do empregado, cumulado com horas extras e outros pedidos. 

Com intuito de esquematizar, observamos que a Tutela de Urgência, cautelar e antecipada, para sua 

concessão, exigem os seguintes requisitos: 

 

Tutela de Evidência (art. 311 do CPC) 

Trata-se da tutela provisória que exige a probabilidade do direito, independente da demonstração de 

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nas hipóteses expressamente e consignadas no 

art. 311 do CPC, quais sejam: 

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

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

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver 
tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; 

PROBALIDADE DO DIREITO

DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE 
DANO OU 

AO RESULTADO ÚTIL DO 
PROCESSO
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III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do 
contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto 
custodiado, sob cominação de multa; 

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

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. 

Logo, verifica-se:  

 

 

 

Por fim, quanto ao momento de concessão e aos meios de impugnação, devemos nos ater a alguns 

regramentos básicos, como se verifica:  

o As tutelas de provisórias, de forma geral, podem ser concedidas antes ou na sentença.  
o Quando concedida a tutela antes da sentença, tal decisão trata-se de uma decisão interlocutória e desta não 

há recurso cabível com base no Princípio da Irrecorribilidade das Decisões Interlocutórias. Mas, claro fica 
que, quando houver violação a direito líquido e certo, possível se torna da parte se valer de Mandado de 
Segurança, nos termos da Súmula nº 414, II, do TST: 

“No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe 
mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio.” 

Contudo, se proferida sentença antes de o mandado de segurança ter seu objeto apreciado, este perderá o 

seu efeito, apenas sendo cabível, agora, o recurso ordinário, frente à existência de uma senteça.  

TUTELA 
PROVISÓRIA

TUTELA DE 
URGÊNCIA

TUTELA 
ANTECIPADA

ANTECEDENTE

INCIDENTAL

TUTELA 
CAUTELAR

ANTECEDENTE

INCIDENTAL

TUTELA DE 
EVIDÊNCIA
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o Agora, quando a tutela for concedida na sentença, o meio adequado de impugnação revela-se como sendo o 

Recurso Ordinário, conforme Súmula nº 414, I, do TST:  

“A tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela via do 
mandado de segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. É admissível a 
obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário mediante requerimento dirigido ao 
tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, por 
aplicação subsidiária ao processo do trabalho do artigo 1.029, § 5º, do CPC de 2015.” 

TEMA 02 - HONORÁRIOS PERICIAIS.  

Os honorários periciais são aqueles devidos ao perito indicado pelo juiz, quando da realização de 

determinada perícia que se fez necessária ao caso. 

Tome nota das regras referentes aos honorários periciais:  

o A responsabilidade pelo pagamento é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que seja 

beneficiária da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 790-B da CLT.  

o No entanto, caso o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar as 

despesas periciais, ainda que em outro processo, a União (e apenas nessa hipótese!) responderá pelo 

encargo.    

o A legislação admite o parcelamento dos honorários periciais;  

o O magistrado, porém, não pode exigir depósito prévio (adiantamento de valores) para custeio dos honorários 

periciais. 

o Sendo a indicação do assistente de perito uma faculdade da parte, a ela caberá arcar com os custos 

decorrentes desta contratação, ainda que vencedora no objeto da perícia, nos termos da Súmula nº 341 do 

TST. 

TEMA 03 - CAPACIDADE POSTULATÓRIA E JUS 

POSTULANDI 

A capacidade postulatória é definida pela capacidade que a parte possui de postular em juízo.  

Admite-se que empregados e empregadores reclamem pessoalmente perante a Justiça do Trabalho, sem a 

necessidade de estar representado por advogado, o que se denomina como jus postulandi.  

O jus postulandi das partes, porém, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, 

não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência 

do TST, conforme Súmula nº 425 do TST. 
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Assim, será obrigatória a presença de advogado nas seguintes hipóteses:  

1 - Recursos de competência do TST; 

2 - Ação Rescisória; 

3 - Ação Cautelar; 

4 - Mandado de Segurança; 

5 - Embargos de terceiro; 

6 - Processos de jurisdição voluntária para homologação de acordos extrajudiciais.  

O “item 06”, por ser novidade na seara trabalhista, advinda com a reforma, merece maior atenção. 

A Lei nº 13.467/17 traz a possibilidade do empregado e empregador, para dirimirem conflitos trabalhistas, 

formalizarem um acordo extrajudicial e levarem este, em petição conjunta, à Justiça do Trabalho para 

homologação. No entanto, o artigo 855-B da CLT exige a presença de advogados diferentes para ambas as 

partes, ou seja, as partes não poderão se valer do jus postulandi. Em relação ao trabalhador, faculta-se ser 

assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria. 

Na ocasião de apresentação da petição, o magistrado terá prazo de 15 dias para homologar ou rejeitar e, 
caso queira, ainda, poderá designar audiência para oitiva das partes e verificação dos pleitos realizados para 
fins de homologação.  

TEMA 04 - RECONVENÇÃO 

Com previsão legal no art. 343, do CPC, aplicável ao Processo do Trabalho por força do art. 769, da CLT, art. 

e 15, do CPC, a reconvenção consiste no contra-ataque do réu em face do autor, sendo, atualmente, uma 

tese a ser elaborada no bojo da contestação, logo após o mérito. 

Pode-se mencionar como exemplos de reconvenção na Justiça do Trabalho: danos morais ocasionados pelo 

empregado perante a empresa, dano ao patrimônio da empresa, a não devolução pelo empregado de 

equipamento da empresa, tendo todos estes se consolidado em decorrência do contrato de trabalho. 

A reconvenção possui algumas características legais a serem observadas, quais sejam:  

o Trata-se de uma modalidade de defesa que possui natureza de ação da reclamada contra o reclamante (é um 

contra-ataque do réu em face do autor).  

o A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro; 

o  A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro; 
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o A Justiça do Trabalho deve ser competente para julgar a Reconvenção; 

o O procedimento deve ser o mesmo da ação a qual se reconvém; 

o A sentença apreciará simultaneamente a ação e a Reconvenção; 

o Da sentença, caberá Recurso Ordinário; 

o Nos termos do art. 343, § 6º, do CPC, o réu poderá propor Reconvenção independente da 

contestação, caso em que será apresentada em peça autônoma; 

o Se houver desistência ou qualquer causa extintiva da ação principal, a Reconvenção seguirá seu 

regular trâmite, por se tratar de ação autônoma; 

TEORIA GERAL DOS RECURSOS 

TEMA 05 - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO 

o Deve ser utilizado nas causas acima de 02 e no máximo 40 salários mínimos;  

o Somente poderá ser utilizado nos dissídios individuais, ou seja, não é cabível nos dissídios coletivos, ações 

civis públicas, ações civis coletivas e quando for parte a Administração Pública direta, autárquica e fundacional.  

o Logo, o processo poderá tramitar pelo procedimento sumaríssimo quando for parte as empresas públicas e 

sociedade de economia mista. 

o Os pedidos realizados na inicial devem ser certos ou determinados e apontar o valor da causa, conforme 

artigo 852-B, I, da CLT;  

o Na inicial, o autor deverá indicar o endereço completo do reclamado, uma vez que neste rito veda-se a citação 

por edital, conforme artigo 852-B, II, da CLT: 

o Tal aspecto se difere na fase de execução, a qual admite a citação por edital; 

o A não observância dos critérios mencionados no artigo 852-B da CLT importarão no arquivamento da 

reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa;       

o Como regra, a audiência será UMA, com instrução e julgamento em uma só oportunidade;  

o Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas 

previamente;    

o Quando iniciada a audiência, as partes serão conciliadas obrigatoriamente, não sendo possível a dispensa de 

tal fase. Caso as partes sejam inconciliáveis, seguirá o trâmite do processo, podendo-se realizar acordo em 

qualquer fase em qualquer fase da audiência, conforme artigo 852-E da CLT; 

o Quanto à produção de prova testemunhal, cada parte poderá arrolar até 02 testemunhas; 

o A testemunha deve comparecer independente de intimação e se assim não o fizer, o magistrado poderá 

determinar a sua intimação para comparecimento, sob pena de condução coercitiva, caso a parte demonstre 

a realização do convite à testemunha. Quando não se realizar prova do convite, o magistrado não determinará 

a intimação da testemunha, bem como prosseguirá com a audiência. 

o A apreciação da ação no rito sumaríssimo deve ocorrer no máximo em até 15 dias. No entanto, quando a 

audiência for interrompida, a solução do processo poderá se dar no prazo de até 30 dias, salvo motivo 

relevante, conforme artigo 852-H, §7º da CLT. 
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o As partes serão intimadas da sentença na própria audiência em que prolatada;  

o Quando o adiamento da audiência se referir à situação de perícia, esta importará em manifestação das partes 

acerca do laudo no prazo comum de 05 dias.  

DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA 01 - SOCIEDADES LIMITADAS 

Responsabilidade dos sócios 

Assim, os sócios terão a responsabilidade restrita ao valor de suas quotas. As quotas representam a 
participação de cada sócio para a sociedade, separadas em pequenas frações.  

 “Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.” 

Como é possível perceber pelo texto de lei acima, agora em parte transcrito: “na sociedade limitada, a 
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas.” O texto quer significar que cada sócio é 
responsável por sua parte, apresentando uma exceção, a seguir. Os sócios respondem solidariamente pela 
integralização do capital. Integralizar o capital significa pagar a parte a que se comprometeu em contrato. 

Agora vem a pergunta de 1 milhão de reais, mas isso também é hipotético (rs). Como fica a responsabilidade, 
enquanto um dos sócios ainda não pagou a sua parte? Aliás, o sócio que não paga a sua parte é chamado 
“Sócio Remisso”. Vamos para a resposta! 

A resposta é que até o limite do valor subscrito (compromisso) é possível avançar no patrimônio pessoal 
de qualquer um dos sócios, pois a ideia de solidariedade é exatamente essa. A afirmação que fica agora é: 
“Ainda que um dos sócios já tenho integralizado a sua parte, seria possível forçá-lo a pagar a parte do 
outro? Exato!  

Enfim, o sócio que pagou a sua parte e também a parte do outro poderá ajuizar ação para o regresso, excluir 
o sócio remisso, entre outras hipóteses: 

Art. 1.058. Não integralizada a quota de sócio remisso, os outros sócios podem, sem prejuízo do 
disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, tomá-la para si ou transferi-la a terceiros, excluindo 
o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações 
estabelecidas no contrato mais as despesas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1004


 

 

   
348 
449 

 

Em vista da exclusão do sócio, abrimos algumas possibilidades: 
1) Poderá excluir o sócio remisso, após notificá-lo, e reconstituir a sociedade com outro sócio de sua 
confiança;  
2) Poderá excluir o sócio remisso, transformando a sociedade para praticar a empresa como Empresário 
Individual; 
3) Poderá excluir o sócio remisso, transformando a sociedade para praticar a empresa como EIRELI; 
4) Poderá excluir o sócio remisso, continuando a sociedade de forma unipessoal, por simples alteração 
contratual;  
5) Se o sócio remisso, integralizar, ao menos parte, basta diminuir o capital do remisso e assumir o restante. 
6) Poderá liquidar a sociedade; 

Sociedade Limitada unipessoal 

Enfim, a Medida Provisória 881/19 da Liberdade Econômica, já transformada em lei, traz a inclusão do §1º, 
Art. 1.052 para o Código Civil, permitindo a constituição de uma sociedade limitada unipessoal, a seguir: 

“§ 1º  A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas.“    

Trata-se da ampliação das possibilidades para um sujeito que queira praticar a empresa individualmente, 
como explica o quadro abaixo. 

 

Além disso, o §2º, Art. 1.052 para o Código Civil, traz como obrigatoriedade a aplicação dos itens 
compatíveis ao sujeito individual hoje obrigatórios para a sociedade pluripessoal, a seguir: 

§2.º  Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, 
as disposições sobre o contrato social. 

  

O Sócio que arcou com os pagamentos poderá:

Excluir o sócio remisso; Liquidar a sociedade;
Cobrar valor não 

integralizado + juros + 
correção monetária.

Prática individual da atividade empresarial

Empresário Individual; EIRELI; Sociedade Unipessoal 
limitada.
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SOCIEDADES POR AÇÕES - LEI 6.404/76 

TEMA 02 - SOCIEDADES SIMPLES 

As sociedades simples são constituídas por intermédio de contrato. Trata-se da união de esforços para o 
desenvolvimento de atividades não empresariais. 

Constituição das Sociedades 

Para que haja regularidade e se adquira personalidade jurídica, a sociedade deve arquivar seus atos 
constitutivos no registro competente. As sociedades simples operam o registro no cartório de registro civil 
das pessoas jurídicas. 

Art. 998. Nos trinta dias subsequentes à sua constituição, a sociedade deverá requerer a inscrição 
do contrato social no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede. 

As respectivas alterações contratuais conforme artigo 999 do Código Civil, bem como a instituição de 
sucursais, filiais ou agências devem levar registro próprio. Nesse registro deve constar a cópia da inscrição 
da sede.  

Art. 1.000. A sociedade simples que instituir sucursal, filial ou agência na circunscrição de outro 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, neste deverá também inscrevê-la, com a prova da inscrição 
originária. 

Parágrafo único. Em qualquer caso, a constituição da sucursal, filial ou agência deverá ser 
averbada no Registro Civil da respectiva sede. 

Direitos e Obrigações dos sócios 

Os sócios são considerados obrigados em relação a cada uma das cláusulas do contrato a partir da data da 
assinatura do contrato e não do registro ou averbação no órgão competente, conforme art. 1.001 do 
Código Civil: 

Art. 1.001. As obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar 
outra data, e terminam quando, liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades 
sociais. 
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TEMA 03 - LETRA DE CÂMBIO 

A letra de câmbio é um título de crédito abstrato, que corresponde a um documento formal, decorrente da 
relação de crédito entre duas ou mais pessoas. Por essa relação de crédito o sacador dá ordem de pagamento 
pura e simples, à vista ou a prazo, ao sacado, a seu favor ou de terceira pessoa (tomador ou beneficiário), 
no valor e nas condições nela constantes. 

Saque 

A letra de câmbio é uma ordem de pagamento. Portanto, seu saque ou emissão geram três relações jurídicas. 
O sacador emite a ordem para que o sacado pague e o tomador se beneficie.  

 

 

São requisitos da letra de câmbio:  

❖ a expressão letra de câmbio;  

❖ a ordem de pagar a quantia;  

❖ o nome do sacado;  

Sociedades Simples

Por intermédio de 
contrato

Da união de esforços

Para desenvolvimento de 
profissões intelectuais 

Não têm caráter 
empresarial

Responsabilidade 
ilimitada

Registro no cartório de 
Registro civil das Pessoas 

Jurídicas

Constituição

A escolha por um dos tipos empresariais não 
afasta a sua natureza de sociedade simples. 
contudo, se faz, principalmente, para oferecer 
uma espécie distinta de responsabilidade dos 
sócios, como é o caso da forma limitada. 

Sacador Sacado Tomador/Beneficiário 
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❖ o lugar do pagamento;  

❖ o nome do tomador;  

❖ o local e data do saque;  

❖ a assinatura do sacador. 

Aceite 

O aceite é o ato cambial pelo qual o sacado de uma ordem de pagamento a prazo concorda em se obrigar a 
efetuar o pagamento no vencimento do título que lhe é apresentado.  

Art. 21. A letra pode ser apresentada, até o vencimento, ao aceite do sacado, no seu domicílio, 
pelo portador ou até por um simples detentor. 

O sacado, antes do aceite, não é ainda devedor da letra. Aliás, na letra de câmbio, o aceite é facultativo. 
Contudo, ao aceitá-la, o sacado passa a se chamar aceitante, tornando-se o devedor principal do título.  

Assim, a letra de câmbio a prazo é apresentada ao sacado duas vezes. A primeira é para o aceite, a segunda, 
para o pagamento. 

 

 

 

É denominado “vista” ou “vista para aceite” o ato pelo qual o portador da letra a apresenta ao sacado para 
que este dê sua anuência ao pagamento. O aceite é escrito na própria letra. Exprime-se pela palavra “aceite” 
ou qualquer outra palavra equivalente, como, por exemplo, a expressão “de acordo”. Vale, também, como 
aceite, a simples assinatura do sacado aposta no anverso da letra.  

Art. 25. O aceite é escrito na própria letra. Exprime-se pela palavra "aceite" ou qualquer outra 
palavra equivalente; o aceite é assinado pelo sacado. Vale como aceite a simples assinatura do 
sacado aposta na parte anterior da letra. 

Efeitos do aceite

Torna o sacado devedor 
principal, fazendo o sacador 
solidariamente responsável 

pela obrigação

O sacado passa a ser tratado 
como aceitante

É facultativo, portanto, o beneficiário deve procurar o sacado 
para expressar o aceite ou não e, se positivo, retornar para 
receber o valor representado na cártula 

Aceite 
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Em resumo, o aceite, no anverso, pode se expressar com a mera assinatura do sacado, mas, no verso, além 
dessa assinatura, é necessária a inserção escrita da palavra “aceite” ou outra equivalente.  

Art. 26. O aceite é puro e simples, mas o sacado pode limitá-lo a uma parte da importância 
sacada. 

Qualquer outra modificação introduzida pelo aceite no enunciado da letra equivale a uma recusa 
de aceite. O aceitante fica, todavia, obrigado nos termos do seu aceite. 

Aceite limitativo: é aquele em que o sacado aceita pagar apenas uma parte do valor do título. Cláusula não 
aceitável: é a que traz a proibição do aceite antes da data de seu vencimento.  

 

Endosso 

No que se refere ao ato jurídico que opera a transferência da titularidade, os títulos de crédito são 
obrigatoriamente nominativos, e poderão ser “à ordem” ou “não à ordem”.  

Art. 11. Toda letra de câmbio, mesmo que não envolva expressamente a cláusula à ordem, é 
transmissível por via de endosso. 

Quando o sacador tiver inserido na letra as palavras "não à ordem", ou uma expressão 
equivalente, a letra só é transmissível pela forma e com os efeitos de uma cessão ordinária de 
créditos. 

O endossante e o endossatário são as partes envolvidas no endosso. O primeiro é o proprietário do título de 
crédito, ostentando, em razão disso, a qualidade de credor da cártula. O segundo é a pessoa para a qual o 
título foi transferido, sendo, pois, o seu novo proprietário, assumindo também a posição de credor.  Cada 
endossante, ao endossar o título de crédito a um endossatário, deixa de ser credor do valor nele 
mencionado, passando a figurar como codevedor juntamente com os demais endossadores e o sacado. 
Endosso em preto é o que identifica o nome do endossatário, revelando-se pela expressão “pague-se a 
Fausto Silva”. 

Endosso em branco é o que não identifica o endossatário, revelando-se por simples assinatura do 
endossante no verso do título ou no anverso pela expressão “pague-se” ou outra equivalente.  

•Sacado se desobriga
•A obrigação vence antecipadamente contra o 
sacador

Recusa do aceite

•Sacado aceita pagar apenas uma parte do valor do 
título

•Pode, ainda, alterar  prazo ou lugar do pagamento
Aceite limitativo

•Proibição do aceite
•Título é apresentado ao sacado apenas na 
oportunidade para pagamento

Cláusula não aceitável
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Art. 12. O endosso deve ser puro e simples. Qualquer condição a que ele seja subordinado 
considera-se como não escrita. 

O endosso parcial é nulo. 

O endosso ao portador vale como endosso em branco. 

Com o endosso em branco, transforma-se o título em “ao portador”, podendo, desde então, ser transferido 
com a mera tradição, prescindindo-se de um novo endosso.  

No endosso em branco, porém, continua existindo a figura do endossatário, considerando-se como tal o 
portador do título.  

 

Outra modalidade de endosso é o chamado endosso-mandato, o que institui o portador da cártula como o 
mandatário do proprietário do título de crédito, autorizando-o a efetuar a cobrança em nome deste.  
Referido endosso, que nada mais é do que um simples mandato, e, por isso, não se reveste de efeito 
translativo da propriedade do título, revela-se por mandato, isto é, na qualidade de procurador, o que 
equivale a um substabelecimento.  

 

 

 

 

 

 

 

•Identifica o endossatário
•"Pague-se a ..."

Endosso em preto

•Não identifica o endossatário
•Torna o título em “ao portador”
•Transferência por simples tradição: transmitente não se vincula ao 
pagamento

•Transferência por endosso: transmitente se torna devedor solidário

Endosso em branco

• Trata-se de simples mandato  

• Há transmissão dos direitos de cobrança e 
emergentes do título de crédito  

• Não há transmissão do crédito 

Endosso Mandato 
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De fato, o endossatário-mandatário não é o credor do título, mas mero representante do credor, e, sendo 
assim, o devedor não pode se opor ao pagamento com as defesas que teria perante esse endossatário.  

O mandatário tem legitimidade para protestar o título e executá-lo judicialmente por meio das expressões 
“por procuração” ou “pague-se por procuração”, “valor a cobrar”, “para cobrança”, ou qualquer outra que 
implique em simples mandato. 

De acordo com o artigo 18 da Lei Uniforme, o mandato que resulta de um endosso por procuração não se 
extingue por morte ou sobrevinda incapacidade legal do mandante, excepcionando-se, destarte, a norma 
contrária prevista no Código Civil.  

Artigo 18. Quando o endosso contém a menção "valor a cobrar" (valeur en recouvrement), "para 
cobrança" (pour encaissement), "por procuração" (par procuration), ou qualquer outra menção 
que implique um simples mandato, o portador pode exercer todos os direitos emergentes da 
letra, mas só pode endossá-la na qualidade de procurador. 

Convém, ainda, acrescentar que, no endosso-mandato, os poderes do mandatário circunscrevem-se à 
cobrança da cártula e demais direitos emergentes do título de crédito, podendo, inclusive, endossá-lo, como 
salientado anteriormente, e desfrutar de todos os direitos emergentes da letra. 

Aval 

Aval é o ato cambiário pelo qual uma pessoa garante o pagamento do título de crédito em favor de outro 
coobrigado. Essa garantia é dada por um terceiro ou mesmo por signatário da letra de câmbio (artigo 3º da 
Lei Uniforme).  

Art. 30. O pagamento de uma letra pode ser no todo ou em parte garantido por aval. 

O avalista ou dador de aval é a pessoa que se responsabiliza pelo pagamento, tornando-se, pois, coobrigado, 
da mesma maneira que a pessoa por ele afiançada.  

O avalizado, por sua vez, é a pessoa em favor de quem foi dado o aval. A propósito, o aval deve indicar a 
pessoa por quem se dá. Na falta de indicação, entender-se-á pelo sacador (artigo 31 da Lei Uniforme).  

Artigo 31. O aval é escrito na própria letra ou numa folha anexa. Exprime-se pelas palavras "bom 
para aval" ou por qualquer fórmula equivalente; e assinado pelo dador do aval.  

O aval considera-se como resultante da simples assinatura do dador aposta na face anterior da 
letra, salvo se se trata das assinaturas do sacado ou do sacador.  

O aval deve indicar a pessoa por quem se dá. Na falta de indicação, entender-se-á pelo sacador. 



 

 

   
355 
449 

 

 

 

Responsabilidade Solidária 

 

 

 

O Aval em branco é o que não identifica o avalizado, reputando-se como tal o sacador (artigo 31 da Lei 
Uniforme).  

Aval em preto, ao revés, é o que identifica expressamente o avalizado. Nesse caso, o beneficiado pode ser 
qualquer coobrigado do título (aceitante, sacador, endossantes e avalistas).  

Avais simultâneos são os lançados por dois ou mais avalistas em favor do mesmo avalizado. É quando o 
devedor tem mais de um avalista.  

Avais sucessivos ocorrem quando um avalista garante o outro avalista. É quando um avalista também tem 
avalista. De acordo com a jurisprudência, não se presume, dependendo, pois, de cláusula expressa de 
sucessividade. 

Aval

Avalizado: pessoa em 
favor de quem foi 

dado o aval, na falta 
de indicação, será o 

sacador

Avalista: pessoa que 
se responsabiliza pelo 

pagamento

Deve ser capaz, porém sua incapacidade 
limita-se à anulação do aval, mantendo-se 
válido o título » princípio da autonomia das 
relações cambiárias 
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Os avais em branco, quando superpostos em linhas, isto é, com uma assinatura acima da outra, são 
considerados simultâneos, em benefício do sacador, ainda que figurem em série, com número de ordem 
(primeiro avalista, segundo avalista etc.), consoante dispõe a Súmula 189 do STF, cujo teor é o seguinte: 

Súmula 189 do STF: Avais em branco e superpostos consideram-se simultâneos e não sucessivos. 

Prescrição 

O prazo prescricional está fixado no artigo 70 da LU:  

➢ Três anos: a contar da data do vencimento do título-para o exercício do direito de crédito contra o devedor 
principal e seu avalista.  

➢ Um ano: a contar da data do protesto do título-para o exercício do direito de crédito contra os coobrigados 
(sacador, endossantes e respectivos avalistas).  

➢ Seis meses: a contar do pagamento-para o exercício do direito de regresso por qualquer um dos coobrigados. 

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar 
do seu vencimento. 

As ações do portador contra os endossantes e contra o sacador prescrevem num ano, a contar 
da data do protesto feito em tempo útil, ou da data do vencimento, se trata de letra que contenha 
cláusula "sem despesas". 

As ações dos endossantes uns contra os outros e contra o sacador prescrevem em 6 (seis) meses 
a contar do dia em que o endossante pagou a letra ou em que ele próprio foi acionado. 

De acordo com o artigo 71 da Lei Uniforme, a interrupção da prescrição só produz efeitos em relação à 
pessoa para quem a interrupção foi feita, fluindo normalmente para os demais, diferentemente do estatuído 
pelo §1º do artigo 204 do Código Civil, segundo o qual, a interrupção efetuada contra devedor solidário 
envolve os demais devedores.  

Aval

Em branco: é aquele que não identifica o
avalizado, portanto reputa-se o sacador

Em preto: identifica expressamente o
avalizado (aceitante, sacador, endossantes
e avalistas)

Simultâneos: são os lançados por dois ou
mais avalistas em favor do mesmo avalizado

Sucessivos: são lançados por dois avalistas,
um avalista garante outro avalista
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Prevalece, no entanto, para o direito cambiário, o artigo 71 da Lei Uniforme, conforme já salientado 
anteriormente.  

Artigo 71. A interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a 
interrupção foi feita. 

O artigo 48 do Decreto 2.044/1908 admite, após a prescrição, ação baseada na proibição do enriquecimento 
sem causa, dispondo o seguinte:  

Sem embargo da desoneração da responsabilidade cambial, o sacador ou aceitante fica obrigado 
a restituir ao portador com os juros legais, a soma com a qual se locupletou à custa deste. A ação 
do portador, para esse fim, é a ordinária. 

 

 

 

TEMA 04 - PRINCIPAIS ETAPAS DO PROCESSO FALIMENTAR 

Verificação e Habilitação de créditos 

Compete ao administrador judicial a verificação dos créditos, que a realizará com base nos livros contábeis 
e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos 
credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.  Os procedimentos de 
verificação e habilitação de créditos na recuperação de empresas e na falência são comuns.  

Pr
es

cr
iç

ão

3 anos, a contar da data do vencimento do título: contra 
devedor principal e seu avalista

1 ano, a contar da data do protesto do título: contra 
coobrigados

6 meses, a contar do pagamento: regresso por qualquer um 
dos coobrigados

A interrupção da prescrição só produz efeitos em relação à pessoa para quem a 
interrupção foi feita. 
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A verificação de créditos será realizada pelo administrador judicial, tomando por base as escriturações do 
devedor e os documentos apresentados pelos credores.  

Confeccionada a relação inicial de credores, ocorrerá a publicação de tal relação na imprensa oficial, 
iniciando-se um prazo de 15 dias para que os credores verifiquem seus nomes na lista e, na falta, requeiram 
sua habilitação ou apresentem, se for o caso, suas impugnações.  

O administrador judicial, nos 45 dias seguintes, fará publicar novo edital contendo a nova relação de 
credores. 

A contar dessa publicação, os credores, o devedor, seus sócios ou o representante do Ministério Público têm 
um prazo de dez dias para apresentar impugnações aos créditos apresentados, quanto à classificação ou à 
falta de legitimidade, por exemplo. 

 

Caso o credor não tenha se atentado ao prazo acima, a habilitação será retardatária 

Arrecadação  

Em ato contínuo à assinatura do termo de compromisso, o administrador judicial efetuará a arrecadação 
dos bens e documentos e a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, 
requerendo ao juiz, para esses fins, as medidas necessárias. 

Os bens arrecadados ficarão sob a guarda do administrador judicial ou de pessoa por ele escolhida, sob 
responsabilidade daquele, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário 
dos bens. O falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação. 

O produto dos bens penhorados ou por outra forma apreendidos entrará para a massa, cumprindo ao juiz 
deprecar, a requerimento do administrador judicial, às autoridades competentes, determinando sua 
entrega. Não serão arrecadados os bens absolutamente impenhoráveis. 

Classificação dos créditos  

Fundamentado no princípio par conditio creditorum, o processo falimentar deve promover condições 
paritárias de recebimento aos credores.  

Administrador 
Judicial

Verificação dos 
Créditos

Publicação da 
relação inicial

15 dias para 
verificar o nome 

do credor na lista 
ou requerer sua 
habilitação ou 
impugnações

45 dias para 
publicação 
novo edital

10 dias para 
apresentação 

de 
impugnações
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Para tanto, é necessário buscar equilíbrio das relações com providências desiguais à medida das 
desigualdades existentes entre os credores. Sob esse prisma, a lei estabeleceu uma classificação para a 
ordem de pagamento dos créditos na falência.  

Mencionamos antes que, diferentemente do que ocorre na recuperação judicial, a classificação dos créditos 
na falência segue uma ordem bastante rigorosa, que não pode ser modificada por acordos entre as partes.  

Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem: 

I - os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 salários mínimos por credor, e os decorrentes 

de acidentes de trabalho;  

II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado;  

III - créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, excetuadas as multas 

tributárias;  

IV - créditos com privilégio especial, a saber:  

a) os previstos no art. 964 da Lei 10.406/2002;  

b) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária desta Lei;  

c) aqueles a cujos titulares a lei confira o direito de retenção sobre a coisa dada em garantia;  

V - créditos com privilégio geral, a saber: 

a) os previstos no art. 965 da Lei 10.406/2002; 

b) os previstos no parágrafo único do art. 67 desta Lei;  

c) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária desta Lei;  

VI - créditos quirografários, a saber:  

a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo;  

b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento;  

c) os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o limite estabelecido no inciso I 

do caput deste artigo;  

VII - as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as 

multas tributárias;  

VIII - créditos subordinados, a saber:  

a) os assim previstos em lei ou em contrato; 

b) os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício. 

No tocante ao 1) crédito trabalhista, a prioridade do pagamento encontra limite no teto de 150 salários 
mínimos, no valor original, sendo que o valor que exceder ao teto será considerado crédito quirografário.  

Verifica-se que a limitação de 150 salários mínimos por credor é tão somente para os créditos trabalhistas, 
não sofrendo a mesma limitação os créditos acidentários.  

2) Credores com garantia real são os credores hipotecários, anticréticos e pignoratícios.  
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Assim, para compreendermos melhor, o credor que tiver seu crédito garantido pela hipoteca de um imóvel, 
ou pelo penhor (e não penhora) de um bem móvel, terá a satisfação de seu crédito até o limite do valor do 
bem gravado.  

Por exemplo, imaginemos que o valor do crédito é de R$ 180.000,00 e o valor do bem imóvel hipotecado é 
de R$ 150.000,00, mas no leilão recebe o lance maior de R$ 130.000,00.  

Com esse valor acima mencionado, serão pagos, assim que efetuado o pagamento dos créditos trabalhistas 
e acidentários, os credores com direito real de garantia, mas a diferença de R$ 50.000,00 integrará a 
categoria dos créditos quirografários.  

A prioridade desses créditos sobre os créditos tributários é incentivar a concessão de crédito e reduzir os 
juros.  

3) Os créditos tributários, fiscais ou parafiscais, sem a necessidade de habilitação, podem ser de ordem 
federal, estadual ou municipal.  

A Lei de Execução Fiscal (art. 29) dita uma hierarquia de pagamento dos créditos tributários, devendo, 
portanto, ser pagos, primeiramente, os créditos da União, posteriormente, os créditos dos Estados, Distrito 
Federal, Territórios e suas autarquias e, por último, os dos Municípios e suas autarquias.  

Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de 
credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. 

Os 4) créditos com privilégio geral estão listados no art. 964 do Código Civil, bem como em outras leis civis 
e empresariais, bem como os privilégios especiais estão no art. 965, CC.  

Finalmente, os quirografários são reconhecidos em vista de comportar, residualmente, todos os créditos 
que não estejam incluídos nos artigos 83, incisos I a V, Lei 11.101/05. Ainda de modo anterior ao pagamento 
dos créditos concursais, temos os extraconcursais, abaixo: 

Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 

83 desta Lei, na ordem a seguir, os relativos a: 

I - remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, e créditos derivados da legislação do 

trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência; 

II - quantias fornecidas à massa pelos credores; 

III - despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como 

custas do processo de falência; 

IV - custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida; 

V - obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 

67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação 

da falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. 
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Natureza Beneficiário Fundamento 

Pagamento 

Antecipado 
Despesas Indispensaveis A Administração Da Falência Art. 150 

Pagamento 

Antecipado 
Verbas Salariais Imediatas Art. 151 

Restituição Restituição Em Dinheiro Art. 86 E 149 

Crédito Extraconcursal Remuneração De Trabalhadores, Do Administrador Judicial E Dos Auxiliares Art. 84,I 

Crédito Extraconcursal Quantias Fornecidas À Massa Pelos Credores Art. 84,II 

Crédito Extraconcursal Despesas Com Arrecadação, Administração, Realização Do Ativo E Distribuição Art. 84, III 

Crédito Extraconcursal Custas Judicais Da Massa Art. 84,IV 

Crédito Extraconcursal 
Atos Juridicos Válidos Praticados Durante A Recuperação E Após A Decretação Da 

Falência 
Art. 84,V 

Crédito Concursal Créditos Acidentários E Alimentares Art. 83, I 

Crédito Concursal Créditos Trabalhistas Art. 83,I 

Crédito Concursal Créditos Com Garantia Real Art. 83, II 
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Pagamento dos Credores  

Realizadas as restituições, pagos os créditos extraconcursais e consolidado o quadro geral de credores, as 
importâncias recebidas com a realização do ativo serão destinadas ao pagamento dos credores, atendendo 
à classificação prevista na lei específica, respeitados seus demais dispositivos e as decisões judiciais que 
determinam reserva de importâncias.  

Havendo reserva de importâncias, os valores a ela relativos ficarão depositados até o julgamento definitivo 
do crédito e, no caso de não ser este finalmente reconhecido, no todo ou em parte, os recursos depositados 
serão objeto de rateio suplementar entre os credores remanescentes.  

Crédito Concursal Créditos Tributários Art. 83, III 

Crédito Concursal Créditos Com Privilégio Especial Art. 83,IV 

Crédito Concursal Créditos Com Privilégio Geral Art. 83, V 

Crédito Concursal Créitos Quirografários Art. 83, VI 

Crédito Concursal Multas E Penas Pecuniárias ART. 83, VII 

Crédito Concursal Créditos Subordinados ART. 83, VIII 

Crédito Concursal Juros Vencidos Após A Decretacao Art. 124 

Devolução De Saldo Empresário Ou Sociedade Empresária Art. 153 
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Art. 150. As despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração da falência, 
inclusive na hipótese de continuação provisória das atividades previstas no inciso XI do caput do 
art. 99 desta Lei, serão pagas pelo administrador judicial com os recursos disponíveis em caixa. 

Os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial, vencidos nos três meses anteriores à decretação 
da falência, até o limite de cinco salários mínimos por trabalhador, serão pagos tão logo haja disponibilidade 
em caixa.  

Se no processo falimentar ficar evidenciado que agiu com dolo ou má-fé na constituição do crédito ou da 
garantia, o credor que se enriqueceu ilicitamente deverá restituir em dobro as quantias recebidas.  

Art. 153. Pagos todos os credores, o saldo, se houver, será entregue ao falido. 

TEMA 05 - CHEQUE 

Da Emissão e da Forma do Cheque  

Os requisitos do cheque segundo o Art. 1º, lei 7.357/85, são: 

I - a denominação ‘’cheque’’ inscrita no contexto do título e expressa na língua em que este é redigido;  

II - a ordem incondicional de pagar quantia determinada;  

III - o nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar (sacado);  

IV - a indicação do lugar de pagamento;  

V - a indicação da data e do lugar de emissão;  

VI - a assinatura do emitente (sacador), ou de seu mandatário com poderes especiais.  

A assinatura do emitente ou a de seu mandatário com poderes especiais pode ser constituída, na forma de 
legislação específica, por chancela mecânica ou processo equivalente.  

O título, a que falte qualquer dos requisitos enumerados precedente não vale como cheque, segundo o Art. 
2º, lei 7.357/85, salvo nos casos determinados a seguir: 

I - na falta de indicação especial, é considerado lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado; 

se designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles; não existindo qualquer indicação, o cheque é 

pagável no lugar de sua emissão;  

II - não indicado o lugar de emissão, considera-se emitido o cheque no lugar indicado junto ao nome do emitente.  

O cheque é emitido contra banco, ou instituição financeira que lhe seja equiparada, sob pena de não valer 
como cheque. O emitente deve ter fundos disponíveis em poder do sacado e estar autorizado a sobre eles 
emitir cheque, em virtude de contrato expresso ou tácito.  
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Características 

Cheque é o título de crédito emitido contra banco, ou instituição financeira que lhe seja equiparada, 
contendo uma ordem de pagamento à vista. 

 

 

O cheque é disciplinado pela Lei 7.357/1985, cujo artigo 32 dispõe que ele é pagável à vista, considerando-
se não escrita qualquer menção em contrário. Não se admite, como se vê, a cláusula de pagamento a prazo, 
mas a sua inserção não anula o cheque, sendo, pois, reputada não escrita, isto é, inexistente.  

A propósito, o parágrafo único do citado artigo 32 preceitua que o cheque apresentado para pagamento 
antes do dia indicado como data de emissão é pagável no dia da apresentação. 

Art . 32 O cheque é pagável à vista. Considera-se não-estrita qualquer menção em 
contrário.  Parágrafo único - O cheque apresentado para pagamento antes do dia indicado como 
data de emissão é pagável no dia da apresentação. 

Convém ainda frisar que o cheque é emitido contra banco, ou instituição financeira que lhe seja 
equiparada, sob pena de não valer como cheque (artigo 3º). O sacador é o emitente do cheque e o sacado 
é o banco, sendo o beneficiário aquele em favor do qual determinada quantia é paga.  

Art . 3º O cheque é emitido contra banco, ou instituição financeira que lhe seja equiparada, sob 
pena de não valer como cheque.  

A falta de fundos disponíveis não prejudica a validade do título como cheque (artigo 4º).  O prazo de 
apresentação do cheque será de: 30 dias, tratando-se de cheque da mesma praça e 60 dias, tratando-se de 
cheques de praças diferentes. O termo inicial para a contagem do prazo de prescrição do cheque é a 
expiração do prazo de apresentação citado anteriormente, que será de seis meses. 

1.Contrato

Sacado 

(Banco)

Beneficiári
o (lojista)

Sacador 
(correntista)

3. Apresentação do título ao 
Banco para pagamento 

2. Emissão 
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Após o transcurso do prazo prescricional, o cheque não será mais considerado título executivo; porém, 
como título monitório, poderá consubstanciar prova escrita para o ajuizamento da ação monitória.  

Súmula 247 do STJ: O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado 
de demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação 
monitória. 

Da Apresentação e do Pagamento  

O cheque é pagável à vista, e considera-se não-estrita qualquer menção em contrário.  

O cheque apresentado para pagamento antes do dia indicado como data de emissão é 
pagável no dia da apresentação.  

O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de: 

❖ 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago;  
❖ 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior; 

Quando o cheque é emitido entre lugares com calendários diferentes, considera-se como de emissão o dia 
correspondente do calendário do lugar de pagamento.  

A apresentação do cheque à câmara de compensação equivale à apresentação a pagamento.  

O emitente do cheque pagável no Brasil pode revogá-lo, dada por aviso epistolar, ou por via judicial ou 
extrajudicial, com as razões motivadoras do ato.  

Art . 35. O emitente do cheque pagável no Brasil pode revogá-lo, mercê de contra-ordem dada 
por aviso epistolar, ou por via judicial ou extrajudicial, com as razões motivadoras do ato. 

Apresentação para 
pagamento

Praças 
distinta

s

60 dias

+
6 meses

30 dias

Mesma 
praça
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Parágrafo único - A revogação ou contra-ordem só produz efeito depois de expirado o prazo de 
apresentação e, não sendo promovida, pode o sacado pagar o cheque até que decorra o prazo 
de prescrição, nos termos do art. 59 desta Lei. 

A revogação ou contra-ordem só produz efeito depois de expirado o prazo de apresentação e, não sendo 
promovida, pode o sacado pagar o cheque até que decorra o prazo de prescrição. (O famoso desacordo 
comercial).  

A oposição do emitente indica que durante o prazo de apresentação, o emitente e o portador legitimado 
podem fazer sustar o pagamento, manifestando ao sacado, por escrito, oposição fundada em relevante 
razão de direito.  

Art . 36 Mesmo durante o prazo de apresentação, o emitente e o portador legitimado podem 
fazer sustar o pagamento, manifestando ao sacado, por escrito, oposição fundada em relevante 
razão de direito. 

A oposição do emitente e a revogação ou contra-ordem se excluem reciprocamente.  

Não cabe ao sacado julgar da relevância da razão invocada pelo oponente.  

A morte do emitente ou sua incapacidade superveniente à emissão não invalidam os efeitos do cheque.  

Cheque Cruzado 

O cheque cruzado, por sua vez, é o que contém, no anverso, dois traços paralelos, inseridos pelo emitente 
ou por qualquer portador.  

Art . 44 O emitente ou o portador podem cruzar o cheque, mediante a aposição de dois traços 
paralelos no anverso do título.  

A finalidade do cruzamento, que é evitar que o cheque seja pago diretamente no caixa da agência bancária 
sem que se identifique o beneficiado, na verdade, é atingida por qualquer cheque de valor superior a cem 
reais, independentemente de cruzamento, pois, a partir desse valor, o cheque tem que ser nominativo.  

Força, portanto, convir que a utilidade prática do cruzamento cinge-se aos cheques ao portador, que, no 
Brasil, não pode ter valor superior a cem reais. Uma vez cruzado, veda-se o saque direto no caixa, exigindo-
se, pois, o depósito do cheque, realizando-se, destarte, a identificação do beneficiado.  

O cruzamento é em branco se entre os dois traços não houver nenhuma indicação do nome do banco ou, 
então, existir apenas a indicação “banco”, ou outra equivalente.  

§ 1º O cruzamento é geral se entre os dois traços não houver nenhuma indicação ou existir apenas 
a indicação ‘’banco’’, ou outra equivalente. O cruzamento é especial se entre os dois traços existir 
a indicação do nome do banco.  
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O cheque com cruzamento geral pode ser pago pelo banco sacado a outro banco, ou a cliente do sacado, 
mediante crédito em conta. O cruzamento especial exige que o pagamento se dê no banco informado entre 
os traços paralelos. 

Cheque Visado 

O cheque visado é aquele que contém, no verso, um visto e assinatura do sacado, representando a 
confirmação da existência de fundos. Embora o cheque não admita aceite, tendo em vista que é ordem de 
pagamento à vista, considerando-se não escrita qualquer declaração com esse sentido, o artigo 7º da Lei 
7.357/1985 prevê cheque visado.  O visto deve ser requerido ao sacado pelo próprio emitente ou portador 
legitimado.  

O artigo 7º da Lei 7.357/1985 proíbe que o cheque ao portador ou já endossado sejam visados. O 
visamento do cheque indica que o banco sacado reservou numerário suficiente para o pagamento deste 
durante o prazo de apresentação.  

Expirado esse prazo, sem que o cheque tenha sido apresentado, o banco sacado procede ao cancelamento 
do visamento, creditando na conta do emitente a quantia reservada. Sobredito cancelamento, ainda que 
não vencido o prazo de apresentação, pode ser também providenciado pelo sacado, se o cheque lhe for 
entregue para inutilização.  O cheque visado é, na prática, dinheiro na mão, pois o banco é responsável pelo 
pagamento, se o visou irregularmente ou então se não reservou numerário suficiente para o pagamento, 
tendo, em tal situação, direito de regresso contra o emitente.  

Cheque Administrativo 

O cheque administrativo, por sua vez, é o emitido pelo banco contra o próprio banco sacador. É também 
chamado de cheque bancário, ou cheque caixa, ou, ainda, cheque de tesouraria.  

Nesse cheque, o emitente é o próprio banco, figurando como sacado uma de suas agências bancárias. 
Referido cheque é previsto no artigo 9º, III, da Lei 7.357/1985, não podendo ser ao portador. A exigência 
de que seja nominativo não implica, porém, em proibição do endosso. Ex.: traveller’s check. 
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Espécies de cheque

Administrativo: o banco figura como 
sacado e sacador, simultaneamente

Visado: o banco chancela a existência 
de fundos durante o prazo de  

apresentação

Cruzado: não haverá apresentação 
para retirada de dinheiro diretamente 

no caixa

Cruzamento especial ou  em preto: 
indica o banco  a ser apresentado
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RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS 

TEMA 06 - ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL 

Conceito 

Trata-se do complexo de bens reunidos para o desenvolvimento da atividade empresarial. O 
estabelecimento como um todo possui um valor econômico próprio, distinto do valor dos bens que o 
compõem. É sinônimo de fundo de comércio. O Código Civil brasileiro, em seu art. 1.142, conceitua 
estabelecimento empresarial como “(...) todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, 
por empresário, ou por sociedade empresária”. 

Elementos 

Estabelecimento empresarial é composto por bens de duas categorias: corpóreos e incorpóreos. Os bens 
corpóreos são aqueles que se caracterizam por ocupar espaço no mundo exterior, dentre eles podemos 
destacar:  (a) mercadorias; (b) instalações; (c) máquinas; (d) utensílios; (d) dinheiro;  (e) veículos; (f) imóvel 
da empresa; 

Os bens incorpóreos são as coisas imateriais, que não ocupam espaço no mundo exterior, são ideias, frutos 
da elaboração abstrata da inteligência ou do conhecimento humano. Existem na consciência coletiva.  

Nessa categoria, estão os direitos que seu titular integra no estabelecimento empresarial, tais como: (a) 
patente de invenção; (b) modelo de utilidade; (c) marcas; (d) desenhos industriais;  (f) ponto; (g) título do 
estabelecimento; (h) perfis de redes sociais. 

 

Observação importante: O nome empresarial integra o estabelecimento, mas não pode 
ser alienado, pois é personalíssimo. O nome empresarial não pode ser objeto de 
alienação, pois integra os direitos de personalidade, conforme o art. 1.164, CÓDIGO CIVIL 
, a seguir:  

Elementos do  
estabelecimento

Bens corpóreos: aqueles que 
se       caracterizam por  
ocupar espaço no  mundo 
exterior

Bens incorpóreos: são as 
coisas imateriais, que não 
ocupam espaço no mundo 
exterior
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Trespasse 

O trespasse significa a alienação do estabelecimento empresarial titularizado pelo empresário, razão pela 
qual tem livre disponibilidade sobre a sua universalidade de fato. A transferência para outro empresário é 
possível de acordo com o artigo 1.143 do Código Civil, com algumas restrições que serão tratadas adiante.  

Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou 
constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza. 

O nosso Código Civil em seu art. 1144, prevê que para a eficácia do trespasse quanto a 
terceiros, é necessário a averbação do respectivo contrato que tenha por objeto tal 
alienação no registro público de empresas mercantis à margem da inscrição do empresário 
ou sociedade empresária, com a publicação na imprensa oficial. 

 

Concordância e notificação dos credores 

A transferência do estabelecimento para outro empresário é possível. Estamos diante de uma reunião de 
bens conduzida por um particular. O Empresário é livre para o trespasse, mas com algumas restrições. Por 
outro lado, o estabelecimento empresarial é também considerado garantia dos credores; e, nessa linha, a 
lei fixa determinadas condições para que possa ser alienado.  

No caso de notificação dos credores, considera-se o aceite tácito acerca da alienação se o credor não se 
manifestar contrariamente no prazo de 30 dias do recebimento da notificação.  

Se o alienante assim não proceder, deixando de colher a anuência dos credores ou deixando de notificá-
los, o trespasse será considerado irregular. A consequência é das mais graves, já que o alienante poderá ter 
a sua falência decretada. 

 

 
Responsabilidade dos Contratantes no Trespasse 

Sobre o que diz respeito aos débitos anteriores a transferência, vale dizer que o adquirente será o novo 
responsável pelo seu pagamento.  

O devedor anterior (aquele que vendeu a empresa), será responsável solidário se estes débitos estiverem 
regularmente contabilizados por determinado período.  

Eficácia do Trespasse
Da assinatura do 
contrato para os 

contratantes

Da publicação no DOE
para terceiros

O trespasse irregular é ato de falência e ineficácia → Art. 94, III, Lei nº 11.101/2005. 
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É o que dispõe o Art. 1.146 do CÓDIGO CIVIL: 

" O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à 
transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo 
solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da 
publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento". 

Débitos vencidos: Devedor Primitivo ficara solidário por um ano, contados dos débitos já vencidos ou de sua 
publicação. Logo, no caso de débitos já vencidos o devedor primário fica vinculado solidariamente até 
completar um ano da publicação na imprensa oficial.  

Débitos vincendos: Devedor Primitivo ficara solidário por um ano, contados da data do vencimento de cada 
uma das obrigações futuras. Em vista dos débitos que ainda estão para vencer, a responsabilidade começa 
a ser contada da data de vencimento. 

 

Responsabilidade em relação aos créditos Tributários  

O Direito Tributário trata o tema com regras que lhe são próprias. O caput do art. 133 do Código Tributário 
Nacional trata estabelecimento e fundo de comércio como sinônimos. No mesmo dispositivo determina a 
responsabilidade em seus incisos I e II, a seguir: 

 Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de 
comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob 
a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo 
ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato: 

 I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade; (DESTAQUE 
NOSSO). 

A responsabilidade será integral do adquirente caso o alienante cesse as suas atividades ou retome as suas 
atividades apenas após 6 (seis) meses.  

Art. 133. [...] 

Débitos em obrigações solidárias

O alienante é  
responsável →

Débitos anteriores à alienação

1 ano a contar 
da  publicação 
da  transferência 
no  Diário Oficial 
do  Estado

Débitos 
vincendos

1 ano a contar 
do vencimento 
da obrigação
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II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis 
meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, 
indústria ou profissão. (DESTAQUE NOSSO). 

Caso o alienante continue explorando as suas atividades dentro do prazo de seis meses a contar da alienação 
do estabelecimento devidamente averbado no órgão competente e publicado no DOE – Diário Oficial do 
Estado, a responsabilidade será subsidiária. 

A subsidiariedade significará a tentativa de responsabilizar o patrimônio do alienante por débitos fiscais, e 
após esgotados todos os meios possíveis, prosseguir no patrimônio do adquirente. 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA 01 - SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 

PRINCIPAL 

Sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa a quem a lei atribui a obrigação de pagar um 
tributo ou penalidade pecuniária (art. 113, § 1º, do CTN), ou seja, é a pessoa que tem a obrigação de dar 
dinheiro ao Estado (em sentido amplo) a título de tributo ou multa. O sujeito passivo da obrigação 
tributária principal pode ser classificado, por sua vez, em (i) contribuinte e (ii) responsável tributário, 
conforme dispõe o art. 121 do CTN. 

Contribuinte 

De acordo com o inciso I do Parágrafo Único do art. 121 do CTN, contribuinte é aquele que tem relação 
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação tributária. Dito de 
outro modo, contribuinte é quem realiza o fato gerador da obrigação tributária, isto é, que realiza o verbo e 
o complemento que caracterizam o fato gerador de um tributo (quem auferiu renda, quem é proprietário, 
quem prestou serviço etc.). 

Responsável tributário 

De acordo com o inciso II do Parágrafo Único do art. 121 do CTN, responsável tributário é aquele que, sem 
revestir a condição de contribuinte, seja obrigado ao cumprimento da obrigação por força de uma lei. Dito 
de outro modo, o responsável tributário é uma pessoa que NÃO REALIZOU o fato gerador da obrigação 
tributária, isto é, não realizou o verbo e o complemento que caracteriza o tributo, mas que, mesmo assim, 
foi eleita pelo legislador para cumprir a obrigação tributária relativa a um fato gerador praticado por outra 
pessoa.  

Com base nas disposições do referido codex a doutrina classifica a responsabilidade tributária em dois 
grandes grupos:  

 Responsabilidade tributária por substituição, também chamada de responsabilidade originária; e 
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 Responsabilidade tributária por transferência, também chamada de responsabilidade derivada; e 

O critério distintivo entre a responsabilidade tributária por transferência (derivada) e a responsabilidade 
tributária por substituição (originária) é - atenção - o momento da incidência da norma atributiva de 
responsabilidade.  

Responsabilidade tributária por substituição 

A responsabilidade tributária por substituição encontra fundamento geral no art. 128 do CTN: 

CTN: Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo 
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato 
gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou 
atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida 
obrigação. 

O dispositivo legal acima contém quatro (4) comandos importantes sobre o instituto da responsabilidade 
tributária por substituição: 

 1º) A atribuição de responsabilidade tributária por substituição pressupõe a edição de lei em sentido 
estrito (assim, ninguém pode receber a atribuição de responsável por substituição por meio de ato 
normativo infralegal, ou seja, que não seja por meio de lei).  

 2º) O responsável por substituição deve ser vinculado ao fato gerador da obrigação (assim, o Fisco 
não pode escolher alguém de forma aleatória, que não tenha algum tipo de relação com a situação 
que caracteriza o fato gerador que desencadeou a obrigação tributária). 

 3º) A lei que atribuiu a responsabilidade tributária por substituição a alguém pode excluir a 
responsabilidade do contribuinte ou atribuí-la de modo supletivo. 

 4) A atribuição da responsabilidade tributária por substituição pode englobar não só os tributos, mas 
também as multas tributárias.  

Pois bem. O que caracteriza a responsabilidade tributária por substituição? O que a distingue da 
responsabilidade tributária por transferência?   

É o seguinte: no caso de responsabilidade por substituição, o substituto tributário já é designado desde 
logo como sendo o sujeito passivo da relação jurídico-tributária, significando, assim, que a 
responsabilidade surge no momento da ocorrência do fato gerador. Por isso se diz, nesse caso, que a 
obrigação já “nasce” para a pessoa do substituto tributário.  

Pois bem. Há 3 (três) diferentes espécies de responsabilidade tributária por substituição:  

 Substituição tributária regressiva ou "para trás" (diferimento);  
 Substituição tributária progressiva ou "para frente"; e  
 Substituição tributária convencional ou concomitante.  
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Substituição tributária regressiva ou “para trás” (diferimento)  

Pois bem. A substituição tributária regressiva ou “para trás” é caracterizada pela seguinte situação: a 
posição do responsável tributário (substituto) na cadeia econômica é posterior à posição do contribuinte 
(substituído), estaremos diante de uma responsabilidade tributária regressiva ou para trás.  

Assim, o responsável retrocede uma posição na cadeia econômica para substituir o contribuinte (que está 
"atrás" dele).  

Nesse caso, como o tributo será recolhido posteriormente pela "pessoa seguinte" àquela que praticou o 
fato gerador, a substituição tributária para trás ou regressiva também é designada como "diferimento", 
pois há uma postergação (ou seja, um adiamento) do recolhimento do tributo devido.  

Substituição tributária progressiva ou “para frente”  

Também é uma sistemática de tributação adotada para os tributos plurifásicos, mas nesse tipo de 
substituição, diferentemente da substituição regressiva ou “para trás” que vimos acima, haverá uma 
antecipação do recolhimento de um tributo cujo fato gerador ocorrerá em um momento posterior do ciclo 
ou cadeia econômica. 

Assim, nessa forma de substituição tributária, aquele que tem o dever de recolher o tributo (substituto) 
está numa posição anterior à do contribuinte (substituído) na cadeia econômica.  

Verifica-se, assim, que o nome dado ao instituto (substituição tributária progressiva ou “para frente”) 
repousa na circunstância de que o responsável (substituto) avança uma posição na cadeia econômica para 
substituir o contribuinte.  

A (in)constitucionalidade da substituição tributária progressiva ou “para 
frente”  

Essa sistemática (substituição tributária progressiva ou "para frente") ocasionou dúvidas quanto à sua 
constitucionalidade, sobre o argumento de que não pode haver tributação sobre fato gerador “presumido”, 
posto que futuro e ainda não realizado (assim como também não pode haver condenação penal sobre crime 
de possível ocorrência, mas que ainda não ocorreu). A inconstitucionalidade em questão de fato foi 
reconhecida por Tribunais de todo o país, inclusive pelo STF. 

Contudo, no ano de 1993 a CF/88 foi alterada pela EC nº 3/1993, que lhe incluiu o § 7º no art. 150, inserindo 
no texto constitucional a possibilidade de utilização da substituição tributária progressiva ou para frente. 

Portanto, essa sistemática de tributação encontra-se atualmente constitucionalizada no § 7º do artigo 150 
da CF/88.  
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O direito à devolução de tributo indevidamente pago (repetição de 
indébito) no regime de substituição tributária progressiva ou “para frente”  

A parte final do § 7º do art. 150 da CF/88 em questão assegura a imediata e preferencial restituição da 
quantia paga acaso não se realize o fato gerador presumido (futuro, objeto da substituição tributária 
progressiva).  

Contudo - atenção - o STF decidiu que é devida a restituição de imposto em caso de pagamento à maior pelo 
regime de Substituição Tributária.  

Substituição tributária convencional ou concomitante 

Essa hipótese é bem mais simples: não há uma cadeia econômica para frente ou para trás. Por isso a 
substituição tributária convencional ou concomitante ocorre no momento e entre as pessoas que 
participaram de um único ato (que é o fato gerador do tributo).    

Responsabilidade tributária por transferência 

A "sistemática" da responsabilidade tributária por transferência é diferente da substituição tributária por 
substituição.  

Na responsabilidade tributária por substituição, vale lembrar, a obrigação tributária já "nasce" para a pessoa 
do substituto; ele já ocupa o polo passivo da obrigação desde a ocorrência do fato gerador.  

Diferentemente, a responsabilidade tributária por transferência ocorre da seguinte forma: num primeiro 
momento, quando da ocorrência do fato gerador do tributo, o sujeito passivo da relação é o contribuinte 
(isto é, o polo passivo da obrigação é ocupado por aquele que praticou o fato gerador, de modo que a 
obrigação tributária "nasce" para a pessoa do próprio contribuinte e não para a pessoa de um 
responsável). Apenas posteriormente, em razão de algum acontecimento previsto na norma tributária 
atributiva de responsabilidade (que estudaremos a partir de agora), é que alguém passa a ser responsável 
pelo pagamento do tributo, ou seja, que a responsabilidade "se transfere" a outra pessoa (por isso, 
responsabilidade por transferência).  

Pois bem. Com base no CTN, a doutrina divide as hipóteses de responsabilidade por transferência em três 
grandes grupos: 

 1º) Responsabilidade dos sucessores (artigos 130 a 133);  
 2º) Responsabilidade de terceiros (arts. 134 e 135); e  
 3º) Responsabilidade por infrações (artigos 136 a 138). 

Adicionalmente, há, ainda, uma hipótese de responsabilização de funcionário público que, em ato doloso, 
expedir certidão de regularidade fiscal (art. 208 do CTN). Essa hipótese não está prevista nos artigos acima 
indicados (arts. 130 a 138), mas dada a pertinência temática, será também estudada adiante. 
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Responsabilidade dos sucessores 

Como a própria nomenclatura indica, nesse tipo de responsabilidade tributária por transferência há um 
devedor “antecessor” (contribuinte), porém, “acontecerá” algo (e esse algo deve ser necessariamente 
descrito em lei) que transferirá a dívida tributária (a responsabilidade pelo pagamento do tributo) a um 
“sucessor”: por isso, reitera-se, a nomenclatura “responsabilidade tributária por sucessão”. Esses 
“acontecimentos” que, quando ocorridos, transferirão a dívida ao sucessor, estão previstos nos artigos 130 
a 133 do CTN. Vejamos cada uma das hipóteses:  

Sucessão na aquisição de bem imóvel  

Essa forma de responsabilidade tributária está prevista no art. 130 do CTN: 

CTN: Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a 
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas 
pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, 
subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a 
prova de sua quitação. 

De acordo com o caput do artigo 130 em questão, somente e tão somente podem ser transferidos os 
seguintes tributos: 

 Impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis: assim, 
de acordo com o CTN, dos impostos previstos na CF/88, somente o IPTU (imposto sobre a 
propriedade de competência dos Municípios) e o ITR (imposto sobre a propriedade de competência 
da União);  

 Taxas pela prestação de serviços públicos referentes a tais bens: são as taxas relativas à prestação 
de serviços públicos que aproveitam à propriedade imobiliária, como, por exemplo, a taxa pelo 
recolhimento de lixo do imóvel (lixo domiciliar), taxa pela limpeza da rua defronte ao imóvel etc.;  

 Contribuição de melhoria: é aquele tributo cobrado pelo acontecimento de uma valorização 
imobiliária decorrente de uma obra pública, que pode ser Federal, Estadual, Municipal ou do 
Distrito Federal (o ente que realizar a obra da qual decorrer a valorização imobiliária está legitimado 
a instituir o tributo).  

 Multas por descumprimento à legislação tributária que disciplina os tributos acima especificados 
(essa hipótese não está explícita no texto, estando, assim, implícita): ao se referir a “créditos 
tributários” (e não só a tributos em específico) relativos a impostos cujo fato gerador seja a 
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela 
prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, o dispositivo em 
questão abrangeu aqueles créditos oriundos de sanções relativas ao descumprimento à legislação 
tributária que disciplina os tributos especificados. 

Pois bem. O caput do art. 130 do CTN prescreve a regra, de que aqueles créditos tributários, acaso não pagos 
pelo contribuinte (antecessor), são transferidos para a responsabilidade do adquirente do imóvel (sucessor). 
Porém, essa regra tem uma exceção constante no parágrafo único do artigo 130 em questão:  

CTN: Art. 130 (...) 
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Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o 
respectivo preço. 

Dessa forma, acaso o imóvel seja adquirido mediante arrematação em hasta pública (leilão público, 
como aqueles realizados pelo Poder Judiciário após penhorar um imóvel etc.), o arrematante não será 
responsabilizado por aqueles débitos tributários, acaso existentes.  

Atenção: nesse caso a sub-rogação ocorrerá sobre o respectivo preço da arrematação, ou 
seja, os débitos serão quitados com o valor pago por meio do lance dado.  

Sucessão na aquisição ou remição de bem móvel 

A transferência da responsabilidade tributária na sucessão de bens móveis é tratada em outro dispositivo 
do CTN, precisamente no inciso I do art. 131, que prescreve o seguinte:  

CTN: Art. 131. São pessoalmente responsáveis: 

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos; 

(...). 

Assim, de acordo com esse dispositivo, são pessoalmente responsáveis o adquirente ou remitente, pelos 
créditos tributários relativos aos bens adquiridos ou remidos.  

Sucessão da pessoa física na partilha ou adjudicação 

O mesmo artigo 131 prescreve, no seu inciso II, que também são responsáveis por transferência:  

CTN: Art. 131. São pessoalmente responsáveis: 

(...) 

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus 
até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do 
quinhão do legado ou da meação; 

(...). 

Atenção: a transferência da sujeição passiva tributária para o sucessor a qualquer título 
e/ou ao cônjuge meeiro prevista no inciso II do art. 131 em questão (na partilha ou 
adjudicação) é aplicada para tributos que incidem sobre bens móveis, imóveis ou sobre 
qualquer outra materialidade, como, por exemplo, o IPTU, o IPVA, o IR etc. 

Portanto, o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro são responsáveis tributários por transferência 
pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao 
montante do quinhão do legado ou da meação. Assim, a responsabilidade, nessa hipótese, é limitada: não 
vai além do valor deixado.  
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Sucessão na fusão, transformação, incorporação ou cisão de pessoa 
jurídica 

Essa forma de responsabilidade tributária por transferência (em razão de sucessão) está prevista no art. 
132 do CTN, que prescreve o seguinte: 

CTN: Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou 
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato 
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. 

Atenção: apesar de o art. 132 do CTN não mencionar expressamente a "cisão", a doutrina 
e a jurisprudência do STJ entendem que a responsabilidade tributária em questão é 
também aplicável na hipótese de cisão.  

Pois bem. Essa responsabilidade alcança os tributos ou também as multas tributárias? Se alcançar as 
multas, somente as moratórias ou também as punitivas?  

De acordo com a Súmula nº 554 do STJ:   

Súmula 554: Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora 
abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias 
ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. 

Portanto, de acordo com a jurisprudência pacificada, todas as dívidas tributárias de 
valores (tributos, multas moratórias e multas punitivas) são transferidas para a 
responsabilidade da sucessora em caso de fusão, cisão, transformação ou incorporação.  

Sucessão na aquisição de estabelecimento ou fundo de comércio 

Essa responsabilidade tributária está prevista no art. 133 do CTN, que prescreve o seguinte:    

CTN: Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por 
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou 
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob 
firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento 
adquirido, devidos até a data do ato: 

I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade; 

II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 
seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de 
comércio, indústria ou profissão. 

Verifica-se, assim, que de acordo com o art. 133 em questão, a pessoa natural ou jurídica de direito 
privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, 
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industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob 
firma ou nome individual, será a responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelo fundo ou 
estabelecimento adquirido. 

Pois bem. Aspecto importantíssimo para fins de Exame de Ordem - posto que sempre exigido - se refere 
à extensão dessa responsabilidade, tal qual disciplinada pelos incisos do art. 133 em estudo: 

 O inciso I prescreve que a responsabilidade será integral do adquirente acaso o alienante cesse a 
exploração do comércio, indústria ou atividade. Entende-se que integral corresponde à 
responsabilidade “exclusiva” do sucessor (como no direito nada é unânime, existe entendimento 
doutrinário de que nessa hipótese haverá solidariedade entre o alienante e o adquirente, mas, 
para fins de Exame de Ordem, temos que a responsabilidade em questão é integral ou exclusiva do 
adquirente). 

 O inciso II prescreve, por sua vez, que a responsabilidade do adquirente será subsidiária em relação 
ao alienante se este – o alienante – prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a 
contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria 
ou profissão (isto é, primeiro cobra-se do alienante, e acaso ele não pague, só aí cobra-se, então, 
do adquirente). 

Atenção: como o inciso II do art. 133 do CTN prescreve que a responsabilidade do 
adquirente é “subsidiária”, então quer dizer que há benefício de ordem, isto é, reitera-
se, primeiro cobra-se do alienante e acaso ele não pague pode-se cobrar do adquirente. 

Pois bem. Aquela decisão acima comentada, consolidada na Súmula nº 554 do STJ, de que a 
responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as 
multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão, é 
integralmente aplicável à responsabilidade tributária prevista no art. 133 do CTN em estudo.  

Responsabilidade de terceiros 

As hipóteses que a doutrina designa como "responsabilidade de terceiros" estão previstas nos artigos 134 
e 135 do CTN. Conforme poderão observar, não decorrem de "sucessão", conforme aquelas acima vistas. 
Vejamos, primeiro, a do art. 134 e, na sequência, a do art. 135 do CTN. 

Responsabilidade nos casos de impossibilidade de exigência do 
cumprimento da obrigação principal do contribuinte 

Essa hipótese de responsabilidade por transferência está prevista no art. 134 da seguinte forma:  

CTN: Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação 
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que 
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: 

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; 

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados; 
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III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes; 

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; 

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário; 

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre 
os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;  

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de 
caráter moratório. 

É possível perceber, pois, que essa responsabilidade estipulada no art. 134 do CTN não decorre de 
sucessão; ela decorre da prática de um ato culposo ou de uma omissão culposa de alguém que tinha o 
dever legal de se comportar de outra forma que não aquela que foi empregada. Assim, por não ter 
adotado o comportamento adequado, esse terceiro passa a ser responsável pelo cumprimento de uma 
obrigação sobre a qual até então não tinha qualquer responsabilidade patrimonial. 

De acordo com o dispositivo legal em questão, essa forma de responsabilidade é vinculada a 3 condições: 

 1ª) Que o terceiro a ser responsabilizado (pessoas indicadas nos incisos) tenha participado do ato 
que configure o fato gerador do tributo;  

 2ª) Que esse terceiro tenha agido de forma culposa, seja na ação ou na omissão (ação ou omissão 
culposas); e  

 3º) Que não seja possível exigir o cumprimento da obrigação do próprio contribuinte.  

Pois bem. Ainda que o dispositivo disponha que a responsabilização é “solidária” entre o contribuinte e o 
responsável, a referência à responsabilização só nos casos de "impossibilidade de exigência do 
cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte” assegura ao responsável que ele só poderá ser 
cobrado depois de feita a exigência em face do contribuinte, ou seja, sua responsabilidade é subsidiária, 
com aplicação do benefício de ordem.  

Portanto, atenção: a responsabilidade a que se refere o art. 134 do CTN é subsidiária, 
apesar de a literalidade do dispositivo mencionar "subsidiária". 

Por fim, de acordo com o parágrafo único do art. 134 em questão, a responsabilidade das pessoas 
indicadas nos incisos recai sobre o pagamento do tributo, excluindo-se as multas punitivas. 

Responsabilidade do administrador de pessoa jurídica 

A transferência da responsabilidade tributária para o administrador da pessoa jurídica está prevista no 
inciso III do art. 135, nos seguintes termos:   

CTN: Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração 
de lei, contrato social ou estatutos: 
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I - as pessoas referidas no artigo anterior; 

II - os mandatários, prepostos e empregados; 

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. 

De acordo com o inciso III do art. 135, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de 
direito privado (ou seja, os administradores) são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações 
tributárias resultantes de atos dolosos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato 
social ou estatutos. 

A "infração à lei" não se limita às infrações à legislação tributária, abarcando também as condutas que 
ofendam a legislação societária, empresarial, penal etc. 

Atenção: o dispositivo legal em questão fixa a transferência da responsabilidade 
tributária para os (i) diretores, (ii) gerentes ou (iii) representantes de pessoas jurídicas de 
direito privado, ou seja, para os administradores. O dispositivo legal em questão não fixa, 
portanto, e isso é fundamental, a responsabilidade tributária do sócio PELA SUA SIMPLES 
CONDIÇÃO DE SÓCIO! Isso é muito importante! Para que um sócio seja responsabilizado 
nos termos do inciso III do art. 135 em questão, ele – o sócio – precisa ser diretor, gerente 
ou representante da pessoa jurídica, isto é, precisa ser sócio-diretor, sócio-gerente ou 
sócio-representante. SE FOR SOMENTE E TÃO SOMENTE SÓCIO SEM SER DIRETOR, 
GERENTE OU REPRESENTANTE, NÃO PODERÁ, ABSOLUTAMENTE, TER PARA SI 
TRANSFERIDA A RESPONSABILIDADE! 

Portanto, a transferência da responsabilidade nos termos do inciso III do art. 135 do CTN depende da 
prática de um ato irregular (excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato ou ao estatuto) pelo 
diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica de direito privado, seja esse administrador sócio ou 
não, mas tem que ser necessariamente um administrador.  

Muito embora o dispositivo legal não esclareça, a jurisprudência do STJ entende que o diretor, gerente ou 
representante da pessoa jurídica de direito privado só pode ser responsabilizado – em regra – pelos atos 
irregulares cometidos no período em que estiveram investidos nessas funções. 

Quanto ao grau dessa forma de responsabilidade tributária, apesar de o caput do art. 135 em questão 
prescrever que aquelas pessoas (diretor, gerente ou representante) são “pessoalmente” responsáveis, o 
que daria a impressão inicial de que a responsabilidade da pessoa jurídica estaria excluída, o STJ 
sedimentou o entendimento de que se trata, em verdade, de responsabilidade SOLIDÁRIA. 

Ao longo dos anos houve uma grande produção jurisprudencial acerca da responsabilidade tributária em 
questão, que resultou na elaboração de 2 súmulas.  

Uma das questões enfrentadas pelo STJ refere-se ao inadimplemento: o mero inadimplemento da dívida 
tributária por falta de condições financeiras (o que pode levar e não raras vezes leva a pessoa jurídica à 
falência) NÃO É considerado “infração à lei” para fins de aplicação da responsabilidade tributária 
prevista no inciso III do art. 135. Vejamos: 
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Súmula 430 do STJ: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, 
por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. 

Outra questão enfrentada pelo STJ se refere ao encerramento irregular da pessoa jurídica. Sabemos que 
o encerramento de uma pessoa jurídica exige determinadas formalidades jurídicas, com a baixa de sua 
inscrição perante a Junta Comercial, Cartório etc., baixa do CNPJ junto à Receita Federal, baixa da 
inscrição junto ao Estado e/ou Município etc. De acordo com a jurisprudência do STJ, o encerramento 
irregular da pessoa jurídica enseja a responsabilização tributária do administrador. Esse entendimento 
foi fixado na Súmula 435:  

Súmula 435 do STJ: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de 
funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o 
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. 

Responsabilidade por infrações 

Na seção "responsabilidade por infrações" o CTN dispõe sobre a responsabilidade em caso de infrações à 
legislação tributária. Sobre o assunto, o artigo 136 do CTN prescreve que: 

CTN: Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da 
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, 
natureza e extensão dos efeitos do ato. 

Esse dispositivo permite chegar à 3 conclusões: 

 1ª) A responsabilidade por infrações tributárias independe de dolo ou culpa, sendo semelhante, 
assim, à responsabilidade objetiva do Direito Penal, do Direito Civil e do Direito Administrativo 
(bastam, dessa forma, a ação ou omissão, o resultado e o nexo causal).   

 2ª) A responsabilidade por infrações tributárias não depende da efetividade, extensão ou natureza 
dos atos (assim, mesmo que o agente não tenha conseguido alcançar o seu objetivo de fraudar o 
Fisco, essa circunstância não impede a aplicação da penalidade). 

 3ª) Se a lei da entidade tributante dispuser de forma contrária, as 2 conclusões acima não se aplicam 
(nunca vimos uma lei nesse sentido, de modo que essa parte do dispositivo tem pouca ou nenhuma 
aplicabilidade). 

Visto este aspecto introdutório, vejamos agora, então, como o CTN disciplina a responsabilização dos 
agentes em razão da prática de atos infracionais. 

Responsabilidade pessoal do agente 

Essa forma de responsabilidade é prevista no art. 137 do CTN: 

CTN: Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente: 

I – quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando 
praticadas no exercício regular 
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de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem 
expressa emitida por quem de direito; 

II – quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar; 

III – quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico: 

a) das pessoas referidas no art. 134, contra aquelas por quem respondem; 

b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou 
empregadores; 

c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, contra 
estas.  

Em regra, as punições por infração à legislação tributária recaem sobre o próprio sujeito passivo da 
obrigação tributária. Nesse sentido, se uma pessoa jurídica (na condição de sujeito passivo) cometer uma 
infração tributária, a multa será aplicada contra ela, e não em face de uma pessoa física. 

No entanto, o artigo 137 em questão traz uma exceção a essa regra geral, ao determinar a punição do 
agente que praticou o ato infracional, e não a pessoa jurídica contribuinte. Assim, nas hipóteses 
previstas nos incisos do art. 137, a responsabilidade passará exclusivamente para a pessoa do infrator, 
excluindo-se a responsabilidade da pessoa jurídica (devedora originária da cobrança).  

Portanto, diante das hipóteses previstas no art. 137 em estudo, a pessoa jurídica (devedora originária) 
não será mais considerada a devedora, nem de forma “conjunta”, “solidária” ou “subsidiária”; ela será 
simplesmente excluída (totalmente) da cobrança. 

Exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea da infração 

Já vimos acima que a responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente. 

Ocorre que o art. 138 do CTN prescreve uma “premiação” para aquela pessoa que, tendo cometido uma 
infração à legislação tributária, decida por se autodenunciar. Vejamos:    

CTN: Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, 
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do 
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do 
tributo dependa de apuração. 

Assim, de acordo com o art. 138 em questão, a responsabilidade pela infração – isto é, a multa – é excluída 
pela denúncia espontânea da conduta infracional, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo 
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, 
quando o montante do tributo dependa de apuração. É o que o direito tributário denomina denúncia 
espontânea. 

Dessa forma, acaso o contribuinte infrator decida por autodenunciar a sua infração, como prêmio à sua 
iniciativa poderá recolher o tributo devido (que havia deixado de recolher), acrescido de juros e correção 
monetária, sem a incidência das multas (punitiva e/ou moratória).  
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Pois bem. De acordo com o dispositivo legal em questão, as multas são excluídas pela denúncia 
espontânea da infração, desde que acompanhada do efetivo pagamento do tributo devido, com juros e 
correção monetária.  

Nesse sentido, atenção: o benefício da denúncia espontânea é incompatível com o 
parcelamento do tributo. Se o contribuinte se “autodenunciar”, só terá os benefícios da 
“autodenúncia”, consistente na exclusão das multas, se efetuar o pagamento imediato e 
integral do quantum devido, acrescido de juros e correção monetária. Não há como se 
“autodenunciar” para fins de parcelar a dívida. Se fizer a “autodenúncia” a pretender 
parcelar o débito, estará sujeito àquelas multas como se não tivesse “autodenunciado”. 
Essa terá sido em vão!  

Pois bem. O instituto da denúncia espontânea também é incompatível com o lançamento por 
homologação (já vimos esta forma de lançamento tributário na apostila antecedente), quando 
regularmente declarado pelo contribuinte, mas, pago, porém, em atraso. Nesse sentido é o entendimento 
do STJ, fixado na Súmula 360:  

Súmula 360 do STJ: O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos 
a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.  

O mesmo não ocorre, porém, quando o contribuinte efetua uma declaração a menor, vindo, depois, a 
retificá-la. Nessa hipótese, terá direito ao benefício da denúncia espontânea, em relação ao montante 
que não havia sido declarado originalmente, conforme decidiu o STJ, em regime de recursos repetitivos: 

Tese 385: A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, 
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por 
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de 
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença 
a maior, cuja quitação se dá concomitantemente. 

O Parágrafo Único do art. 138 do CTN em questão prescreve, porém, que a “autodenúncia” só será efetiva 
se ocorrer antes do início de qualquer procedimento de fiscalização:   

CTN: Art. 138 (...) 

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de 
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a 
infração. 

Se apresentada após o recebimento de uma Ordem de Ação Fiscal (documento que dá início formal à uma 
fiscalização tributária) ou de qualquer outra intimação do Fisco, o infrator não poderá receber a premiação 
prevista no caput do art. 138 do CTN, pois nesse caso a sua “autodenúncia” não terá sido espontânea. 

Por fim, de acordo com o STJ, a denúncia espontânea é incompatível com as infrações autônomas, 
cometidas em face das obrigações acessórias, isto é, dos deveres instrumentais (obrigação de fazer, não 
fazer ou tolerar algo no interesse da arrecadação e fiscalização de tributos). Assim, por exemplo, acaso um 
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contribuinte deixe de emitir nota fiscal (obrigação acessória) e também deixe de efetuar o respectivo 
recolhimento do imposto (obrigação principal), acaso decida se “autodenunciar”, estará “livre” da multa 
pelo não pagamento do referido imposto, mas não da multa pela não emissão da nota fiscal, pois segundo 
o STJ, a “autodenúncia” não alcança as infrações autônomas cometidas em face das obrigações 
acessórias (AgInt. no AREsp. Nº 1022862/SP, T2, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13/06/2017). 

Responsabilidade pessoal do funcionário público 

A prova da quitação de tributo é feita mediante a exibição de uma certidão de regularidade fiscal (que pode 
ser uma Certidão Negativa de Débito - CND ou uma Certidão Positiva com Efeito de Negativa - CPEN), que 
contenha todas as informações necessárias à identificação do contribuinte requerente, domicílio fiscal e 
ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido. 

Pois bem. Pode ocorrer a seguinte hipótese: que o servidor (funcionário) público responsável pela expedição 
da certidão atue com dolo, fraude ou cometa algum erro em desfavor da Fazenda Pública, levando ao não 
recolhimento de um tributo.  

Nessa hipótese, o art. 208 do CTN responsabiliza pessoalmente o funcionário público, que fica obrigado ao 
pagamento do tributo, multa e juros eventualmente não recolhido em razão de sua atuação. Vejamos: 

CTN: Art. 208. A certidão negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha erro contra 
a Fazenda Pública, responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir, pelo crédito 
tributário e juros de mora acrescidos. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui a responsabilidade criminal e funcional 
que no caso couber. 

Atenção: como se observa do dispositivo legal em questão, há a necessidade de 
comprovação do elemento subjetivo, consistente na atuação fraudulenta ou dolosa por 
parte do servidor público. 

Assim, sem exclusão da sua responsabilidade criminal e funcional, o funcionário público é pessoalmente 
responsável pelo crédito tributário (tributo, multa tributária, juros de mora e correção monetária 
acrescidos) quando expedir uma certidão tendo praticado erro, fraude ou de forma dolosa.  

TEMA 02 - IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS 

Ao lado dos princípios constitucionais tributários, as imunidades também instituem limitações ao poder de 
tributar (limitações à competência tributária).   

Estudaremos, neste momento, as imunidades gerais previstas nas alíneas do inciso VI do art. 150 da CF/88, 
pois as específicas serão vistas adiante, ao estudarmos os impostos em espécie.  
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Atenção: as imunidades gerais previstas nas alíneas do inciso VI do art. 150 da CF/88 
alcançam somente os impostos. Não alcançam, pois, outras espécies tributárias, tais 
como taxas, contribuições etc.  

Imunidade Recíproca 

De acordo com o art. 150, inciso VI, alínea “a”, da CF/88, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios não podem instituir impostos sobre o patrimônio, rendas ou serviços, uns dos outros:  

CF/88: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

VI - instituir impostos sobre: 

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

(...). 

É o que a doutrina designa como imunidade recíproca. 

Extensão da imunidade recíproca às autarquias e fundações 

De acordo com o art. 150, § 2º, da CF/88, a imunidade recíproca é extensiva às autarquias e às fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público:  

CF/88: Art. 150. (...) 

§ 2º - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, 
vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 

(...). 

Contudo, essa extensão não é absoluta:  

CF/88: Art. 150. (...) 

§ 3º - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, 
à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas 
pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou 
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário (...). 

Dessa forma, as imunidades não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços das autarquias e 
fundações quando: 
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 Relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a 
empreendimentos privados, ou  

 Em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. 

Atenção: recentemente o STF decidiu, em regime de Repercussão Geral, que incide o 
IPTU sobre imóvel pertencente a pessoa jurídica de direito público (uma autarquia 
federal) cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo (RE 601.720). 
Assim, mesmo que o imóvel seja pertencente a autarquia imune, não cabe estender a 
imunidade a particulares que, cessionárias do imóvel, atuam no regime da livre 
concorrência.  

Extensão da imunidade recíproca às empresas públicas e sociedade de 
economia mista 

De acordo com a literalidade do art. 150, § 2º, da CF/88, as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista não seriam alcançadas pela imunidade recíproca, pois não foram mencionadas pelo 
constituinte. 

Contudo, a jurisprudência do STF (ACO 959 e RE 773.992) tem feito a seguinte distinção:  

 Quando for uma empresa pública prestadora de serviço público (como a ECT, isto é, os Correios), 
aplica-se a regra de imunidade recíproca;  

 Quando for uma empresa pública que exerce atividade econômica em sentido estrito, não se aplica 
a regra de imunidade recíproca. 

Portanto, para saber se a imunidade tributária se estende a uma empresa pública ou a uma sociedade de 
economia mista, é preciso analisar a natureza da sua atividade: se exercer atividade pública em sentido 
estrito, gozará de imunidade; caso contrário, não.    

Nesse sentido, atenção: acaso haja distribuição de lucros, com ações negociadas em 
bolsa de valores, não há que se falar em imunidade, pois a distribuição de lucros 
descaracteriza a prestação de serviço em sentido estrito. 

A inexistência de imunidade para o promitente comprador de bem imóvel 
pertencente à entidade imune 

Ainda, de acordo com a ressalva feita no § 3º do art. 150 da CF/88 em estudo, o promitente comprador de 
bem imóvel pertencente a ente imune não leva “consigo” a imunidade que recaia sobre o bem: 

CF/88: Art. 150 (...) 

§ 3º - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, 
à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas 
pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2692309
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pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da 
obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. 

(...). 

De fato, a imunidade é da pessoa política, e não do bem.  

Imunidade dos Templos de Qualquer Culto 

De acordo com o art. 150, inciso VI, alínea “b”, da CF/88, os templos de qualquer culto também têm a 
garantia da imunidade tributária: 

CF/88: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

VI - instituir impostos sobre: 

(...) 

b) templos de qualquer culto; 

(...). 

Logo, nenhum imposto pode incidir sobre templos de qualquer culto.  

Atenção: para fins de interpretação da regra de imunidade em questão, templo não é só a 
edificação, mas tudo o que for pertencente à pessoa jurídica religiosa e ligado ao exercício 
de suas atividades. Portanto, a imunidade não é só do prédio, mas da pessoa jurídica 
religiosa.  

Pois bem. O § 4º do artigo 150 da CF/88 prescreve, ainda, que a imunidade compreende somente o 
patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais da entidade religiosa:  

CF/88: Art. 150 (...) 

§ 4º. As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o 
patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das 
entidades nelas mencionadas. 

(...). 

Portanto, se um patrimônio, renda ou serviço não estiver relacionados com as finalidades essenciais da 
entidade, não será alcançado pela regra imunizatória em questão. 

Não obstante isso, o STF já pacificou o entendimento - atenção -  de que o imóvel 
pertencente a uma entidade religiosa que está alugado a terceiros (ou seja, que não é 
diretamente relacionado às finalidades essenciais da entidade) permanece imune à 
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incidência do IPTU desde que o valor do aluguel seja revertido às suas finalidades 
religiosas (RE 325.822).  

Pois bem: a imunidade tributária conferida pelo art. 150, VI, "b", da CF/88 é restrita aos templos de 
qualquer culto religioso, não se aplicando à maçonaria, em cujas lojas não se professa qualquer religião. 
(RE 562.351). 

Quanto aos cemitérios que consubstanciam extensões de entidades de cunho religioso, estão abrangidos 
pela garantia da imunidade, havendo, assim, impossibilidade da incidência de IPTU em relação a eles. 
Quando não forem extensões de entidades religiosas, não haverá imunidade (RE 578.562).  

Imunidade dos Partidos Políticos, das Entidades Sindicais e das 
Instituições de Educação ou de Assistência Social, Sem Fins 
Lucrativos  

De acordo com o art. 150, inciso VI, alínea “c”, da CF/88, o patrimônio, a renda ou os serviços dos partidos 
políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação 
e de assistência social, sem fins lucrativos, também têm a garantia da imunidade tributária: 

CF/88: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

VI - instituir impostos sobre: 

(...) 

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das 
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência 
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 

(...). 

Assim, não pode haver imposto sobre o patrimônio, a renda ou os serviços dos: 

 Partidos políticos,  
 Das entidades sindicais dos trabalhadores; e  
 Das instituições de educação ou de assistência social, sem fins lucrativos.  

Atenção: de acordo com ao CF/88, a imunidade tributária alcança somente os sindicatos 
dos trabalhadores. Os sindicatos patronais não! 

Atenção novamente: não ter fins lucrativos não significa não ter lucro! Não ter fins 
lucrativos significa, juridicamente, não distribuir seus lucros (inciso I do art. 14 do CTN 
acima transcrito). A entidade pode ter lucro, e terá a garantia da imunidade desde que 
esse lucro (superávit) seja revertido para as suas finalidades essenciais. 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=325822&CLASSE=RE&cod_classe=437&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M


 

 

   
390 
449 

De acordo com a parte final da alínea “c” em questão, essas imunidades alcançam somente as entidades que 
atendam aos requisitos estabelecidos em lei, o que faz delas imunidades condicionadas (o gozo da 
imunidade está condicionado ao cumprimento das condições estabelecidas em lei).  

Tais condições estão previstas no art. 14 do CTN:  

CTN: Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância 
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: 

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer 
título; 

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos 
institucionais; 

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de 
formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 

(...). 

De acordo com o § 4º do artigo 150 da CF/88, a imunidade alcança somente o patrimônio, a renda ou os 
serviços relacionados com os objetivos institucionais da instituição:  

CF/88: Art. 150 (...) 

§ 4º. As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o 
patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das 
entidades nelas mencionadas. 

Atenção: pode ocorrer de uma dessas entidades referidas no art. 150, VI, “c”, da CF/88 
ser proprietária de um bem imóvel alugado a terceiros para as mais diversas finalidades. 
Nesse caso o imóvel não está sendo diretamente utilizado, portanto, no atendimento das 
finalidades essenciais da entidade, o que poderia afastar, a princípio, a garantia da 
imunidade. Contudo, o STF entende que mesmo alugado a terceiros, o imóvel permanece 
imune ao IPTU desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de 
tais entidades. 

Esse entendimento foi consubstanciado na Súmula Vinculante nº 52: 

SV nº 52: Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel 
pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, “c”, da Constituição 
Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais 
entidades foram constituídas. 

Atenção: em julgamento sob o regime de Repercussão Geral (Tema nº 693), o STF firmou 
a tese de que a imunidade de IPTU em questão alcança inclusive os lotes vagos, 



 

 

   
391 
449 

temporariamente ociosos, de propriedade de instituições de educação e de assistência 
social sem fins lucrativos (RE nº 767.332/MG). 

Pois bem. A decisão administrativa que reconhece a imunidade tributária em questão possui natureza 
declaratória, de modo que os seus efeitos retroagem à data em que a entidade comprove ter cumprido 
aqueles requisitos descritos no art. 14 do CTN: 

Súmula 612 do STJ: O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no 
prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus 
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei 
complementar para a fruição da imunidade. 

Imunidade do Livro, Jornal e Periódico e do Papel Destinado à 
Sua Impressão 

De acordo com o art. 150, inciso VI, alínea “d”, da CF/88, os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à 
sua impressão também têm a garantia da imunidade tributária: 

CF/88: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

VI - instituir impostos sobre: 

(...) 

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão; 

(...). 

O STF tem uma interpretação restritiva acerca dessa imunidade, limitando-a aos livros, jornais, periódicos e 
ao papel destinado à sua impressão.  

Ao mesmo tempo, a Suprema Corte firmou uma interpretação “ampla” do que é "papel", incluindo nessa 
definição, para fins de imunidade, os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e 
periódicos:   

Súmula 657 do STF: A imunidade prevista no art. 150, VI, d, da CF, abrange os filmes e 
papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. 

Pois bem. Em análise casuística, o STF também já reconheceu a imunidade em questão aos álbuns de 
figurinhas (RE 221.239), deixando de reconhecer, porém, em relação aos encartes de propaganda 
distribuídos com jornais e periódicos, devido à sua natureza propagandística, de exclusiva índole comercial, 
(RE 213.094). 

http://www.stf.jus.br/cgi-bin/nph-brs?d=SUMU&n=&s1=657.NUME.&l=20&u=http://www.stf.jus.br/Jurisprudencia/Jurisp.asp&Sect1=IMAGE&Sect2=THESOFF&Sect3=PLURON&Sect6=SUMUN&p=1&r=1&f=G
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=213094&CLASSE=RE&cod_classe=437&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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Mais recentemente o STF reconheceu, em regime de Repercussão Geral (RE 330.817), a imunidade do livro 
eletrônico (e-book), o que culminou na edição da Súmula Vinculante nº 57: 

Súmula Vinculante nº 57: A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 
aplica-se à importação e comercialização, no mercado interno, do livro eletrônico (e-book) 
e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos 
(e-readers), ainda que possuam funcionalidades acessórias. 

Imunidade dos Fonogramas e Videofonogramas Musicais 

De acordo com a alínea “e” do inciso V do art. 150 da CF/88: 

CF/88: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

VI - instituir impostos sobre: 

(...) 

e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais 
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas 
brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo 
na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 75, de 15.10.2013) 

(...). 

Portanto, a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal não poderão instituir impostos sobre a 
circulação dos bens especificados no dispositivo constitucional em questão. Apenas o processo industrial 
de produção dos CDs e DVDs (suportes materiais), se realizados por mídias ópticas de leitura a laser, 
poderão ser normalmente tributadas. 

Imunidades e Obrigações Acessórias 

A imunidade tributária se restringe tão somente à obrigação tributária principal, ou seja, à obrigação 
patrimonial de dar dinheiro ao Estado a título de tributo. 

Portanto, a imunidade tributária não impede a instituição e exigência de deveres instrumentais ou 
obrigações acessórias.   

TEMA 03 – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE 

O Princípio da Anterioridade se divide em Princípio da Anterioridade Anual (ou de Exercício) e Princípio da 
Anterioridade Nonagesimal (ou Noventena). Vejamos:  



 

 

   
393 
449 

Princípio da Anterioridade Anual ou de Exercício 

De acordo com esse princípio, é vedada a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja 
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou: 

CF/88: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

III - cobrar tributos: 

(...) 

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou; 

(...). 

Atenção: o dispositivo constitucional em questão exige a observância do referido 
princípio quanto à lei que institua (crie) ou majore (aumente) tributo. Esse princípio não 
é aplicável, assim, à lei que diminua (reduza) o valor de um tributo.  

Princípio da Anterioridade Nonagesimal (ou da Noventena) 

Esse princípio encontra previsão no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da CF/88:  

CF/88: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

III - cobrar tributos: 

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os 
instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;  

(...). 

Muita atenção: considerando que há meses com 28, 29, 30 ou 31 dias, é preciso considerar 
– sempre – que 90 (noventa) dias não é igual a 3 (três) meses! 

Portanto, por imposição constitucional, há a necessidade de obediência cumulativa aos 2 (dois) princípios:  

 Ao Princípio da Anterioridade de Exercício: segundo o qual é vedada a cobrança de tributos no 
mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; e 
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 Ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal: segundo o qual é vedada a cobrança de tributos antes 
de decorridos 90 (noventa) dias corridos da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu 
ou aumentou.  

Exceções aos Princípios da Anterioridade de Exercício e da 
Anterioridade Nonagesimal (ou Noventena) 

Essas exceções estão espalhadas no texto da CF/88. 

Atenção: é de extremíssima importância dominar essas exceções, pois são 
frequentemente “cobradas” nas provas do Exame de Ordem elaboradas pela FGV!  

Para facilitar o nosso estudo, as separamos em exceções ao Princípio da Anterioridade de Exercício e 
exceções ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal.  

Exceções ao Princípio da Anterioridade de Exercício (ou Anual) 

São exceções ao Princípio da Anterioridade de Exercício ou Anual:  

 Os empréstimos compulsórios destinados a atender a despesas extraordinárias, decorrentes de 
calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência (exceção prevista na 1ª parte do § 1º do art. 
150 da CF/88).    

 Os impostos sobre a importação de produtos estrangeiros, sobre a exportação, para o exterior, de 
produtos nacionais ou nacionalizados, sobre produtos industrializados e sobre operações de 
crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários (exceção prevista na 1ª parte 
do § 1º do art. 150 da CF/88).    

 Os impostos extraordinários criados na iminência ou no caso de guerra externa (exceção prevista 
na 1ª parte do § 1º do art. 150 da CF/88).    

 As contribuições sociais para a seguridade social (exceção prevista no § 6º do art. 195 da CF/88).    
 O aumento e a redução das alíquotas do ICMS especificamente sobre combustíveis e lubrificantes 

(exceção prevista no art. 155, § 4º, inciso IV, alínea “c”, CF/88).    
 O aumento e a redução das alíquotas da contribuição de intervenção no domínio econômico 

especificamente relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus 
derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível - CIDE-Combustíveis (exceção prevista 
no artigo 177, § 4º, inciso I, da CF/88).    

 A lei que altera somente a data de vencimento do tributo (exceção prevista na Súmula Vinculante 
nº 50).    

Exceções aos Princípios da Anterioridade Nonagesimal (ou 
Noventena) 

São exceções ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal ou Noventena:  
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 Os empréstimos compulsórios destinados a atender a despesas extraordinárias, decorrentes de 
calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência (exceção prevista na 2ª parte do § 1º do art. 
150 da CF/88).    

 Os impostos sobre importação de produtos estrangeiros, sobre a exportação, para o exterior, de 
produtos nacionais ou nacionalizados, sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre 
operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários (exceção 
prevista na 3ª parte do § 1º do art. 150 da CF/88).    

 Os impostos extraordinários criados na iminência ou no caso de guerra externa (exceção prevista 
na 2ª parte do § 1º do art. 150 da CF/88).    

 A fixação da base de cálculo do IPVA (exceção prevista na 2ª parte do § 1º do art. 150 da CF/88).    
 A fixação da base calculada do IPTU (exceção prevista na 2ª parte do § 1º do art. 150 da CF/88).    
 A lei que altera somente a data de vencimento do tributo (exceção prevista na Súmula Vinculante 

nº 50).    

TEMA 04 – CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS 

As contribuições especiais podem ser classificadas em (i) contribuições sociais, (ii) contribuições de 
intervenção no domínio econômico, (iii) contribuições corporativas, e (iv) contribuição de iluminação 
pública. 

Contribuições sociais  

As contribuições sociais são caracterizadas por serem destinadas a financiar a atuação do Estado em algumas 
ações relacionadas à Ordem Social (artigos 193 a 232). Podem ser subdivididas em (i) contribuições sociais 
gerais, (ii) contribuições para a seguridade social, (iii) contribuições previdenciárias, e (iv) contribuições 
constitucionalizadas. 

Contribuições sociais gerais  

As contribuições sociais estão previstas no caput do art. 149 da CF/88, que assim dispõe: 

CF/88: Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o 
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, 
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 

(...). 

Contribuições para a seguridade social 

De acordo com o art. 194 da CF/88, a seguridade social (que também pertence à Ordem Social) engloba as 
áreas da saúde, previdência e assistência social. As contribuições para a seguridade social são tributos que 
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têm como finalidade arrecadar os recursos necessários ao financiamento dessas ações. As contribuições 
para a seguridade social comportam uma subdivisão que a separa em (i) contribuições nominadas e (ii) 
contribuições residuais.  

Contribuições sociais nominadas 

As contribuições sociais nominadas para a seguridade social são aquelas previstas no artigo 195, inciso I, 
alíneas “b” e “c”, incisos III e IV e § 8º, da CF/88:  

CF/88: Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta 
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

(...) 

b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

(...) 

III - sobre a receita de concursos de prognósticos. 

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

(...) 

§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem 
como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia 
familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante 
a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão 
jus aos benefícios nos termos da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 
1998) 

(...). 

Atenção: muito embora essa contribuição social incida sobre o lucro, não constitui bis in 
idem em relação ao Imposto sobre a Renda, pois a “contribuição” é um tributo destinado, 
enquanto do IR é um “imposto”, que não tem destinação, ambos com previsão 
constitucional.  

Contribuições residuais para a seguridade social 

A Constituição Federal de 1988 já definiu, no artigo 195 acima, quais as materialidades (fatos geradores) que 
podem ser utilizadas pelo legislador infraconstitucional quando da criação de cada uma das contribuições 
para a seguridade social (por isso elas são designadas como contribuições sociais nominadas). 
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Contudo, atenção: assim como fez em relação aos impostos (outorga de competência 
residual para a criação de novos impostos), o constituinte autorizou a União instituir 
outras contribuições destinadas ao financiamento da seguridade social.  

Vejamos:  

CF/88: Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta 
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 

(...) 

§ 4º - A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão 
da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I. 

(...). 

De acordo com o referido dispositivo, é necessário que a União obedeça ao disposto no artigo 154, inciso I: 

CF/88: Art. 154. A União poderá instituir: 

I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam 
não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados 
nesta Constituição; 

(...). 

Asim, de acordo com os dispositivos constitucionais acima, a contribuição residual possui as seguintes 
características: 

 1ª) Competência: privativa da União.  
 2ª) Limitações: (i) a contribuição residual a ser eventualmente instituída não pode ser cumulativa 

(trata-se da característica da não cumulatividade tributária, presente em tributos plurifásicos, tais 
como o ICMS e o IPI); e (ii) não pode ter fato gerador ou base de cálculo próprios das contribuições 
já discriminadas na CF/88. Logo, nada impede a criação de uma nova contribuição residual para a 
seguridade social que tenha como fato gerador uma conduta que é prevista como hipótese de 
incidência de um imposto. As novas contribuições sociais (frutos da competência residual) só não 
podem repetir as hipóteses de incidência já constitucionalmente previstas quanto às contribuições 
para a seguridade social.  

 3ª) Veículo introdutor de norma: de forma excepcional, exige-se Lei Complementar para a 
instituição da contribuição residual.  
detém competência residual à instituição de novas contribuições sociais, estando correta, assim, a alternativa 
“b”. 

Contribuições previdenciárias 

As contribuições previdenciárias encontram-se previstas no artigo 195, inciso I, alínea “a” e inciso II, da CF/88 
e se destinam ao custeio do regime previdenciário. Existem dois tipos de regimes previdenciários: (i) o 
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Regime Próprio da Previdência Social, também designado como Regime Estatutário, cuja finalidade é a 
manutenção do sistema previdenciário de servidores públicos estatutários, desde que o ente tenha 
instituído órgão previdenciário próprio; e (ii) o Regime Geral da Previdência Social, cuja finalidade é a 
manutenção do sistema previdenciário dos demais trabalhadores não enquadrados na hipótese anterior.  

Contribuições previdenciárias para o regime geral 

As contribuições previdenciárias para o Regime Geral da Previdência Social encontram-se previstas no artigo 
195, inciso I, alínea “a” e inciso II, da CF/88:  

CF/88: Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta 
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer 
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

(...). 

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas 
alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo 
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência 
Social; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

Contribuições previdenciárias para o regime próprio ou 
estatutário 

As contribuições devidas ao Regime Previdenciário Próprio ou Estatutário destinam-se à manutenção do 
sistema previdenciário de servidores públicos estatutários, desde que o ente ao qual esteja vinculado tenha 
instituído órgão previdenciário próprio. São previstas nos §§ 1º a 1º-C do artigo 149 da CF/88 em vigor: 

CF/88: Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o 
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, 
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, 
contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos 
servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas 
progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de 
aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)     
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(...). 

Atenção: a contribuição previdenciária para o regime próprio poderá ser cobrada 
somente dos servidores estatutários (isto é, que ingressaram no cargo por meio de 
concurso público). Quanto aos funcionários públicos não estatutários (comissionados 
“puros”, não concursados, lotados em cargos de livre provimento e exoneração), a 
respectiva contribuição é devida ao regime geral (INSS). 

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 

As contribuições de intervenção no domínio econômico (CIDEs) podem ser instituídas para financiar a 
intervenção da União em determinado seguimento da ordem econômica, com vistas à promoção de algum 
dos objetivos descritos no art. 170 da CF/88.  

São tributos da competência privativa ou exclusiva da União, e podem ser divididas em dois grandes grupos: 
(i) as gerais; e (ii) as nominadas.  

As contribuições gerais são instituídas com base na competência genérica dada à União pelo caput do artigo 
149 da CF/88: 

CF/88: Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o 
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, 
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 

(...). 

Dentre as gerais se encontra a CIDE-Royalties (também chamada de CIDE-Tecnologia), instituída por meio 
da Lei Federal nº 10.168/2000 com o objetivo de estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro por 
meio de incentivos a programas de pesquisa.  

A contribuição nominada é a CIDE-Combustível, que encontra fundamento no art. 177 da CF/88: 

CF/88: Art. 177. Constituem monopólio da União: 

(...) 

§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às 
atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e 
seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos: (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 

(...). 
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Contribuições corporativas 

As contribuições no interesse de categorias profissionais ou econômicas são tributos destinados ao custeio 
das atividades de instituições fiscalizadoras e representativas de categorias econômicas ou profissionais, que 
são partes integrantes da administração pública indireta na condição de autarquias e que exercem funções 
legalmente reputadas como de interesse público, tais como os Conselhos de Classe (CRM, CREA, CRO etc.). 

Atenção: apesar das críticas doutrinárias, o STF entende que a OAB – Ordem dos 
Advogados do Brasil não se enquadra nessa categoria, sobre o fundamento de que essa 
entidade não integra a administração pública indireta, possuindo, pois, finalidade 
institucional própria.  

Essas contribuições também encontram fundamento no caput do artigo 149 da CF/88: 

CF/88: Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o 
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, 
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 

(...). 

Também se enquadravam como contribuições corporativas aquelas outrora denominadas contribuições 
sindicais obrigatórias, que a União havia instituído por meio dos artigos 578 a 580 da CLT.  

Contudo, a reforma trabalhista implementada pela Lei Federal nº 11.467/2017 retirou da CLT - Consolidação 
das Leis do Trabalho a compulsoriedade quanto ao pagamento dessa contribuição. Ao retirar a 
obrigatoriedade quanto ao pagamento, tornando-as, facultativas, a legislação retirou-lhes, por 
consequência, a natureza jurídica de tributo. 

Portanto, atenção: a partir de então, a contribuição sindical deixou de ser tributo.  

Contribuição de iluminação pública 

A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, conhecida pelas siglas CIP ou COSIP, se 
encontra no artigo 149-A da CF/88: 

CF/88: Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na 
forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o 
disposto no art. 150, I e III. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002) 

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura 
de consumo de energia elétrica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002) 
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Se trata de um tributo destinado (já que é da natureza das contribuições) a custear o serviço de iluminação 
pública, isto é, os gastos dos Municípios e do Distrito Federal (a quem foram dadas as competências) com a 
iluminação das ruas, praças, monumentos públicos etc.  

Atenção: de acordo com o texto constitucional, que é um tributo da competência 
exclusiva dos Municípios e o Distrito Federal, significando que as outras pessoas políticas 
não podem, em hipótese alguma, instituí-lo.   

De acordo como Parágrafo Único do artigo em questão, é facultada a cobrança da CIP na fatura de consumo 
de energia elétrica.  

A iluminação pública não pode ser custeada por taxa, pois não é um serviço específico e divisível, o que 
ensejou, inclusive, a edição da Súmula Vinculante nº 41: 

Súmula Vinculante nº 41: O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado 
mediante taxa. 

DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA 01 - RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO E 

DO SERVIÇO 

Responsabilidade pelo Fato do Produto 

A responsabilidade pelo fato do produto está regulada no CDC pelo artigo 12: 

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador 

respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, 

montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem 

como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. 

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - sua apresentação; 

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 

III - a época em que foi colocado em circulação. 

Percebam, meus amigos, que o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador 
irão responder pela reparação do acidente de consumo ocorrido com seus produtos independentemente 
da existência de culpa. 
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Mas professor, o que isso quer dizer? 

Esta é a diferença entre a Responsabilidade Civil Objetiva e a Responsabilidade Civil Subjetiva. 

Na responsabilidade civil objetiva, o Autor quando propõe uma demanda em juízo deve demonstrar nos 
autos a conduta praticada pelo Réu (comissiva ou omissiva), o dano que sofrera e que merece ser reparado 
e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido. 

O elemento subjetivo dolo ou culpa do agente que praticou o dano não precisa ser demonstrado pelo Autor. 
Esta a regra do Código de Defesa do Consumidor. 

Já na Responsabilidade Civil Subjetiva, o Autor da ação deverá demonstrar em juízo, além da conduta do réu, 
do dano ocasionado e do nexo causal entre ambos, a existência de dolo ou culpa na ação ou omissão do 
agente. Trata-se, assim, de uma forma de responsabilização muito mais trabalhosa para o Autor da ação. 

E como o fornecedor pode não ser responsabilizado? 

O próprio código prevê hipóteses de excludente de responsabilidade onde o fabricante, o construtor ou 
importador não irão ser responsabilizados quando conseguirem provar nos autos (parágrafo 3º): 

 

i. Que não colocaram o produto no mercado; 

 

ii. Que, embora tenham colocado o produto no mercado, o defeito não existe; 

 

iii. Que a culpa pelo defeito fora exclusiva do consumidor ou de terceiro; 

Percebam, portanto, que o ônus de provar as excludentes de responsabilidade é todo do fabricante, 
construtor ou importador, jamais do consumidor. 

Mas professor, não seria mais fácil o artigo 12 falar em fornecedor ao invés de 
fabricante, produtor, importador e construtor? 

Meus amigos. Esta é uma hipótese de silêncio eloquente do CDC, conforme doutrina de Flávio Tartuce. Como 
o caput do artigo 12 não dispõe sobre o fornecedor, mas elenca aquelas pessoas que seriam responsáveis 
pelo fato do produto, a doutrina se consolidou no sentido de que o comerciante não deve ser incluído neste 
rol. 

A responsabilidade civil do comerciante é regulada especificamente pelo artigo 13, do CDC, que assim 
estabelece: 
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Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando: 

I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; 

II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou 

importador; 

III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis. 

Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de 

regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. 

Ou seja, o comerciante apenas responderá pelo fato do produto nestas hipóteses e de forma subsidiária. 

Percebam que a responsabilidade do comerciante tem vez quando não é possível identificar o fabricante, 
produtor, importador ou construtor ou quando o comerciante, por sua culpa, não conservar os produtos 
perecíveis. 

Além disso, o parágrafo único do referido dispositivo estabelece que aquele que efetivar o pagamento do 
débito poderá exercer o seu direito de regresso contra os demais responsável pelo dano. É dizer: acaso o 
comerciante venha a pagar o débito para o consumidor, poderá exercer o seu direito de regresso contra o 
fabricante, por exemplo. 

Certo é que no curso do processo não poderá qualquer fornecedor denunciar outro à lide, sendo necessário 
o ajuizamento de uma outra ação autônoma.  

Em resumo, para se beneficiar o consumidor e não trazer novo elemento para os autos (a responsabilidade 
entre fornecedores opera-se de forma subjetiva, enquanto na relação consumidor x fornecedor, trata-se de 
responsabilidade objetiva), o CDC vedou a denunciação a denunciação lide, permitindo que os fornecedores 
discutam entre si o responsável pelo dano em um novo processo autônomo, conforme inteligência do artigo 
88: 

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser 

ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, 

vedada a denunciação da lide. 

Responsabilidade pelo fato do serviço 

Já quanto à Responsabilidade pelo fato dos serviços, o CDC aplicou a regra geral da solidariedade para todos 
os fornecedores, não excluindo o comerciante. No artigo 14, o CDC utiliza a palavra fornecedor. 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, 

bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 

III - a época em que foi fornecido. 
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§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. 

Aqui também o CDC estabelece não ser o serviço defeituoso pela simples adoção de novas técnicas. 

E quais seriam as excludentes de responsabilidade? 

O parágrafo 3º estabelece que quando o fornecedor de serviços provar que o defeito inexiste ou a culpa 
exclusiva do consumidor ou de terceiros, não terá cabimento sua responsabilização. 

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

E quanto aos profissionais liberais? Como funciona a responsabilidade por fato dos 
serviços? 

Profissionais liberais são aqueles prestadores de serviço que em geral não possuem uma organização 
empresarial. São os médicos, advogados, dentistas, arquitetos e outros profissionais que prestam serviço de 
natureza técnica e pessoal. 

Segundo o CDC, a responsabilidade destes profissionais deve ocorrer de forma diferenciada, excepcionando 
a regra da responsabilidade objetiva e imputando-lhe a regra da responsabilidade subjetiva. 

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de 

culpa. 

 

Assim, quando demandar um profissional liberal em juízo, deverá o Autor (consumidor) demonstrar o ato 
cometido, o dano causado, o nexo causal entre ambos e, ainda, que o agente praticou o dano com dolo ou 
culpa. 

Isto porque ao contratar os serviços destes profissionais, ao consumidor não é oferecido o resultado 
esperado, mas tão somente uma garantia de que o serviço será prestado da melhor forma possível. 

Explica-se. A obrigação dos profissionais liberais é uma obrigação de meio e não de resultado. O advogado, 
ao ser contratado, deve defender a causa com a maior dedicação possível, fazendo o seu melhor para que o 
resultado seja atingido. Contudo, não pode o profissional garantir que o cliente irá ganhar a demanda. Neste 
sentido, a jurisprudência do STJ é trilhada também aos profissionais médicos: 

3. Portanto, como se trata de obrigação de meio, o resultado final insatisfatório alcançado não 

configura, por si só, o inadimplemento contratual, pois a finalidade do contrato é a atividade 

profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias, devendo, para que 

exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, 

caracterizado por erro culpável do médico, assim como do nexo de causalidade entre o dano 

experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano. 
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(REsp 992.821/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, 

DJe 27/08/2012) 

 

Mas professor, não há exceções? 

Atenção!  

No STJ encontramos decisões excepcionando a regra da responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais. 
São hipóteses onde o Tribunal entendeu que os profissionais devem sim entregar o resultado esperado e, 
exatamente por isto, a responsabilidade civil destes profissionais deve ser objetiva. 

O melhor e mais comum exemplo é a cirurgia plástica meramente embelezadora. Deve o profissional médico 
contratado exclusivamente para realizar uma cirurgia plástica estética entregar o resultado prometido para 
a consumidora. 

Neste sentido: 

(...) 2.  Possuindo  a  cirurgia  estética  a  natureza  de  obrigação  de resultado  cuja  

responsabilidade do médico é presumida, cabe a este demonstrar existir alguma excludente de sua 

responsabilização apta a afastar o direito ao ressarcimento do paciente. 3. Agravo regimental não 

provido. 

(AgRg no REsp 1468756/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/05/2016, DJe 24/05/2016) 

TEMA 02 – DEFESA DO CONSUMIDOR EM JUÍZO 

Introdução 

Diz-se que o processo coletivo brasileiro é regulado por um microssistema de tutela coletiva, composto por 
disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, na Lei da Ação Civil Pública, na Constituição 
Federal e no próprio CPC, além de outros dispositivos esparsos. 

O Título III (artigos 81 a 104) do CDC (Lei 8.078/1990) regula a defesa do consumidor em juízo prevendo 
diversas disposições acerca da atuação coletiva na defesa de interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos, inclusive esclarecendo a definição de cada um deles. 

Além disso, referidos dispositivos regulam a legitimidade ativa, o procedimento judicial e os efeitos da coisa 
julgada em demandas coletivas por eles reguladas, chegando, inclusive, a expressamente alterar alguns 
dispositivos da Lei da Ação Civil Pública. 

Tarefa árdua da doutrina era a distinção entre direitos coletivos, direitos individuais homogêneos e direitos 
difusos. Isto porque todos são espécies dos direitos coletivos lato sensu. Contudo, o artigo 81, do CDC veio 
sistematizar os conceitos emprestando definição legal para os institutos: 
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Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser 
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e 
ligadas por circunstâncias de fato; 

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de 
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; 

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de 
origem comum. 

Expliquemos um a um.  

a) Direitos ou Interesses Difusos 

De acordo com o inciso I, do parágrafo único, do artigo 81, do CDC, interesses difusos são aqueles 
transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 
circunstâncias de fato. 

Atentem que a identificação dos direitos difusos faz-se exatamente pela indeterminabilidade dos titulares 
do direito. Tais direitos são ainda indivisíveis e os seus titulares são ligados por uma determinada 
circunstância de fato. 

Trata-se de tema um tanto quanto abstrato, razão pela qual traremos alguns exemplos para facilitar a 
compreensão. Para Ada Pelegrini (1984, pg. 30), o direito difuso: 

“(...) compreende interesses que não encontram apoio em uma relação base bem definida, 
reduzindo-se o vínculo entre as pessoas a fatores conjunturais ou extremamente 
genéricos, a dados de fato freqüentemente acidentais ou mutáveis: habitar a mesma 
região, consumir o mesmo produto, viver sob determinadas condições sócio-econômicas, 
sujeitar-se a determinados empreendimentos, etc.” 

b) Direitos ou Interesses Coletivos 

Os direitos coletivos, considerados em sentido estrito, tem sua definição prevista no inciso II, do parágrafo 
único, do artigo 81, do CDC e são definidos como aqueles transindividuais, de natureza indivisível de que 
seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação 
jurídica base. 

Em que pese tratados de forma coletiva, os titulares do direito são determináveis ou passíveis de 
identificação. Para Fredie Didier, este é exatamente o motivo de diferenciação entre os direitos coletivos e 
os direitos difusos, além da coesão do grupo, categoria ou classe anterior à lesão sofrida (2016, pg. 70).  
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c) Direitos ou Interesses Individuais Homogêneos 

Os interesses individuais homogêneos são aqueles decorrentes de uma origem comum, conforme previsto 
no inciso III, do parágrafo único, do artigo 81, do CDC. Segundo Fredie Didier nos direitos individuais 
homogêneos o grupo é formado após a lesão (2016, pg. 72): 

O CDC conceitua laconicamente os direitos individuais homogêneos como aqueles 
decorrentes de origem comum, ou seja, os direitos nascidos em consequência da própria 
lesão, em que a relação jurídica entre as partes é post factum (fato lesivo). Não é 
necessário, contudo, que dele decorra a homogeneidade entre os direitos dos diversos 
titulares de pretensões individuais.  

Legitimados ativos 

O artigo 82, do CDC, estabeleceu os legitimados ativos para demandarem em juízo na defesa dos interesses 
dos consumidores. São eles: 

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: 

I - o Ministério Público, 

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

III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem 
personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos 
protegidos por este código; 

IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre 
seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, 
dispensada a autorização assemblear. 

§ 1° O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos 
arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou 
característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. 

Ressalte-se, que, nos termos do artigo 91, do CDC: 

Art. 91. Os legitimados de que trata o art. 82 poderão propor, em nome próprio e no 
interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos 
danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes. 

Algumas observações são necessárias: 

 

• Todos são legitimados concorrentes, ou seja, qualquer um destes, a qualquer momento pode entrar 
com a ação desejada, não dependendo de qualquer providência prévia de outro legitimado; 
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• A União, Estados, Municípios e Distrito Federal também são partes legítimas para a defesa dos 
consumidores em juízo; 

• As associações, quando demandarem em juízo, precisam estar em funcionamento há pelo menos um 
ano e independente da autorização da assembleia. Contudo, acaso haja manifesto interesse social – 
geralmente em casos de danos de grande dimensão – poderá o magistrado desconsiderar o requisito 
do prazo de pré constituição; 

Ações, Custas e Emolumentos 

Conforme disposto no artigo 83, do CDC: 

Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis 
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. 

O consumidor poderá discutir o seu direito em qualquer tipo de demanda e individual ou coletivamente, 
dado o objetivo do Código em proteger os interesses dos hipossuficientes. 

Inexistirá, ainda, o pagamento de custas e emolumentos nas ações coletivas ajuizadas em defesa dos 
interesses dos consumidores, salvo em caso de litigância de má-fé, conforme leciona o artigo 87, do CDC: 

Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, 
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da 
associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e 
despesas processuais. 

Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores 
responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários 
advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. 

Tutela específica e ônus da prova 

O artigo 84 do CDC regula o procedimento da tutela específica: 

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, 
o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que 
assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. 

§ 1° A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar 
o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático 
correspondente. 

§ 2° A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código 
de Processo Civil). 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm#art287
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm#art287
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§ 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia 
do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação 
prévia, citado o réu. 

§ 4° O juiz poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu, 
independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, 
fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá 
o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas 
e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de 
força policial. 

Quanto ao ônus da prova, sabe-se que, em regra, compete ao Autor demonstrar o fato constitutivo do seu 
direito, conforme previsão do artigo 373 do CPC. 

Contudo, o artigo 6º, inciso VIII, do CDC estabelece ser direito básico do consumidor a facilitação da defesa 
dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova. 

Utilizando-se de tal fundamento, o Superior Tribunal de Justiça já determinou a inversão do ônus da prova 
em demandas que versem quanto a questões de consumo, mesmo quando o Ministério Público é o autor da 
ação: 

V. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o Ministério Público, no 
âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o 
mecanismo previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela 
processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus 
titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como 
autores ou réus na ação"  

(AgRg no REsp 1318862/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 18/02/2016, DJe 01/03/2016) 

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova não se dá de forma absolutamente cega. Ela se dará, conforme 
inteligência do inciso VIII, do artigo 6º, do CDC, a critério do juiz, acaso seja verossímil a alegação do 
consumidor ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 

Assim o consumidor terá que provar minimamente o seu direito, não bastando a mera alegação genérica 
dos fatos existentes. 

Competência, Ministério Público e Liquidação e Execução 

De acordo com o artigo 92, do CDC, O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal 
da lei. Já o artigo 93 estabelece a competência: 

Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça 
local: 
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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.  

Quanto à execução do processo, os artigos 95 e 97 assim estabelecem: 

Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a 
responsabilidade do réu pelos danos causados. 

Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus 
sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82. 

Litispendência com demandas individuais 

Por outro lado, o artigo 104, do CDC, estabelece que a ação coletiva não induz litispendência para as ações 
individuais, eis que nestas busca-se o direito individual e não  o direito coletivo lato sensu, gerando situações 
jurídicas ativas distintas e não podendo ser consideradas idênticas demandas. 

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não 
induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga 
omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os 
autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, 
a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. 

No processo coletivo, a sentença fará coisa julgada de acordo com o resultado da demanda. Acaso a 
demanda seja julgada improcedente, não haverá coisa julgada em relação aos titulares individuais do direito, 
que poderão ajuizar demandas individuais, sem qualquer vinculação com a demanda coletiva. 

Ao mesmo tempo, não há qualquer impedimento para que os titulares individuais do direito, mesmo 
tomando conhecimento da propositura de coletiva, permaneçam litigando individualmente com sua 
demanda própria. Todavia, de acordo com o artigo 104, do CDC, tais litigantes não serão beneficiados pela 
decisão coletiva se não requererem a suspensão do seu processo individual em um prazo de até 30 (trinta) 
dias, a contar da ciência da propositura da ação coletiva. 

Assim, não haverá litispendência entre tais demandas (individual e coletiva) podendo inclusive as decisões 
serem tomadas de forma divergente em cada um dos processos. 

Efeitos da Coisa Julgada 

Lição básica de processo civil é que apenas o dispositivo da sentença transita em julgado, sendo certo que 
por mais relevante que seja a fundamentação da sentença, esta não resta atingida pelo manto da coisa 
julgada.  
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Já o limite subjetivo, no processo tradicional, pode-se afirmar que este apenas atinge as partes que integram 
a relação jurídica, não atingindo terceiros. 

Se o limite subjetivo da coisa julgada é restrito às partes da demanda e o limite objetivo diz 
com a parte dispositiva, como conciliar a execução das demandas coletivas?  

No Processo Civil Brasileiro, a coisa julgada coletiva opera-se segundo o resultado da demanda. 

Acaso a demanda seja julgada improcedente, não haverá coisa julgada em relação aos titulares individuais 
do direito, que poderão ajuizar demandas individuais, sem qualquer vinculação com a demanda coletiva: 

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:  

I - erga omnes , exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, 
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico 
fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 
81;  

II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por 
insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese 
prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;  

III - erga omnes , apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas 
e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81.  

§ 1º Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e 
direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.  

§ 2º Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os 
interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor 
ação de indenização a título individual.  

§ 3º Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos 
pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código, mas, 
se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder 
à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.  

§ 4º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.  

E, se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, qualquer outro legitimado coletivo – 
valendo-se de nova prova – poderá propor nova demanda com idêntico fundamento. 

Das ações de responsabilidade do Fornecedor de Produtos e 
Serviços 

O artigo 101, do CDC, estabelece normas específicas quanto ao ajuizamento de ações por consumidores 
contra fornecedores e, em flagrante privilégio daqueles, estabelece como competência da ação o domicílio 
do autor. 
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Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem 
prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: 

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor; 

II - o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o 
segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. 
Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos 
do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será 
intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso 
afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada 
a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio 
obrigatório com este. 

Por fim, o artigo 102 estabelece que qualquer legitimado poderá intentar ação para compelir o Poder Público 
a proibir em todo o território nacional produto nocivo ou perigoso à saúde pública e incolumidade pessoal. 

Art. 102. Os legitimados a agir na forma deste código poderão propor ação visando 
compelir o Poder Público competente a proibir, em todo o território nacional, a produção, 
divulgação distribuição ou venda, ou a determinar a alteração na composição, estrutura, 
fórmula ou acondicionamento de produto, cujo uso ou consumo regular se revele nocivo 
ou perigoso à saúde pública e à incolumidade pessoal. 

Conciliação no superendividamento 

A Lei 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso, para aperfeiçoar a 
disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 

Vale lembrar que o art. 54-A, §1º, CDC, define como superendividamento a impossibilidade manifesta de o 
consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, 
sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 

A referida lei, dentre várias outras alterações no Código de Defesa do Consumidor, incluiu no diploma 
consumerista o Capítulo V, com os artigos 104-A a 104-C, para tratar da conciliação no superendividamento. 

Aliás, o novo diploma também previu como instrumento de execução da Política Nacional das Relações de 
Consumo a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do 
superendividamento e de proteção do consumidor e a instituição de núcleos de conciliação e mediação de 
conflitos oriundos de superendividamento, nos termos do art. 5º, VI e VII, CDC. 

Art. 5° Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder 
público com os seguintes instrumentos, entre outros: 

(...) 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm#art80
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VI - instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do 
superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural; (Incluído pela Lei nº 
14.181, de 2021) 

VII - instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de 
superendividamento. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) 

Inicialmente, o art. 104-A prevê o processo de repactuação de dívidas, em que será realizada uma audiência 
conciliatória, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A, do CDC, na qual o 
consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos.  

O processo será iniciado pelo consumidor, não podendo ocorrer de ofício. Além disso, o pedido não 
importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 
(dois) anos, da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado. Caso seja 
homologado o acordo, a sentença judicial descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título 
executivo e força de coisa julgada. 

Todavia, se o consumidor e seus credores não chegarem a um acordo, dispõe o art. 104-B, do CDC: 

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a 
pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e 
integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial 
compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham 
integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) 

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os 
documentos e as informações prestadas em audiência. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 
2021) 

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da 
negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 
2021) 

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no 
prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, 
apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de 
atenuação dos encargos. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) 

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal 
devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total 
da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste 
Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante 
do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (Incluído pela Lei nº 14.181, 
de 2021) 

Assim, frustrado o processo de repactuação de dívidas, previsto no art. 104-A, do CDC, tem início o processo 
por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, 
nos termos do art. 104-B, do CDC, situação em que será apresentado um plano judicial compulsório. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm#art5vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm#art104b
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Esse plano compulsório deve assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido 
monetariamente, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual 
previsto no art. 104-A, do CDC, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no 
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será 
devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. 

Por fim, o art. 104-C, do CDC estabelece que compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos 
integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (art. 105, CDC) a fase conciliatória e preventiva 
do processo de repactuação de dívidas, no que couber. Porém, é possível que o processo seja regulado por 
convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

TEMA 01 - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

A regra mais importante sobre o assunto é az seguinte: CRIANÇA E ADOLESCENTE NÃO PRATICAM CRIME, 

pois um dos elementos que constitui a conduta criminosa é a imputabilidade e as crianças e adolescentes 

são inimputáveis de acordo com critério biológico, pois são menores de 18 anos.  

Apesar de que não pratiquem crimes, os adolescentes se sujeitam a regime especial de sancionamento 

através do regime de medidas protetivas e socioeducativas. Nesse regime não se fala em crime, mas ato 

infracional. ATO INFRACIONAL é conduta prevista como crime ou contravenção penal quando praticada por 

criança ou adolescente.  

O Estatuto utiliza a teoria da atividade para definição do tempo de prática do atro infracional, quer dizer, 

considera-se praticado o ato no momento da atividade.  

Os adolescentes se submetem a medidas socioeducativas. É possível que a aplicação da medida se estenda 

para além dos 18 anos de idade, mas, em qualquer caso, a LIBERAÇÃO COMPULSÓRIA ocorre aos vinte e 

um anos de idade, de acordo com o art. 121, §5º, do ECA.  

Crianças e adolescentes não se sujeitam ao mesmo TRATAMENTO INFRACIONAL: as crianças que praticam 

ato infracional se sujeitam apenas a medida de proteção; os adolescentes que praticam ato infracional se 

sujeitam a aplicação de medidas socioeducativas e medidas de proteção.  
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O Estatuto admite a INTERNAÇÃO PROVISÓRIA de adolescentes. Essa situação é excepcional e só pode 

ocorrer em caso de flagrante de ato infracional ou por ordem judiciária fundamentada em razão da 

presença de indícios de autoria e materialidade. No ato de internação o adolescente deve ser identificado 

e informado a respeito dos seus direitos. Caso não haja liberação imediata, deve-se comunicar a família ou 

pessoa indicada pelo adolescente. O prazo de duração da medida é de até 45 dias, improrrogáveis. A 

realização do ato depende de pleno e formal conhecimento da atribuição por representação de ato 

infracional, mediante citação. No processo respectivo, deve-se observar a igualdade na relação processual, 

podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. 

Também é imprescindível a defesa técnica por advogado com possibilidade de assistência judiciária gratuita 

e integral aos necessitados, na forma da lei. O adolescente tem direito de ser ouvido pessoalmente pela 

autoridade competente e de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do 

procedimento. Não é possível a condução do adolescente em compartimento fechado de veículo policial 

ou o cumprimento da internação em estabelecimento prisional.  

Pois bem, as MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS são manifestação do Estado em face do ato infracional praticado. 

A natureza da medida é impositiva, pois se aplica independentemente da vontade do adolescente, é 

sancionatória, pois decorre da quebra de regra de convivência social, e é retributiva, pois constitui resposta 

à prática do ato infracional. O objetivo das medidas socioeducativas é inibir a reincidência e servir de meio 

pedagógico-educativo através da ressocialização.  

São as seguintes as ESPÉCIES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: há  MEDIDAS DE MEIO ABERTO, que são: 

Advertência; Obrigação de reparar o dano; Prestação de serviços à comunidade; e Liberdade assistida. E há 

também  MEDIDAS RESTRITIVAS DE LIBERDADE: Semiliberdade e Internação. 

Os seguintes fatores devem ser considerados pelo juiz da vara da infância e juventude na aplicação de 

medidas socioeducativas:  capacidade do adolescente de cumpri-la;  circunstâncias do ato infracional; 

e  gravidade da infração.  

Admite-se a regressão de medida socioeducativa, convertendo-se medida menos invasiva por medida mais 

invasiva em caso de violação de descumprimento da medida ou reiteração de ato infracional. Seja como for, 

de acordo com a Súmula 265 do STJ, o adolescente deve ser ouvido antes da determinação de regressão. 
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Veja o teor da Súmula: “É necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida 

sócio-educativa”. 

Quanto à PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA, é importante conhecer a Súmula 342 do STJ: “No procedimento para aplicação de 

medida sócio-educativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente”: é 

necessário provar o fato por outros meios, não bastando a confissão.  

A aplicação de qualquer medida depende, em regra, de comprovação da autoria e materialidade pelo 

procedimento em contraditório. Excepcionalmente, é possível a concessão de remissão, que é concedida 

pelo MP e afasta a propositura da representação, se bem que seja possível a aplicação de medida 

socioeducativa, exceto as de semiliberdade e internação, e também a aplicação da medida de advertência, 

para a qual basta a presença de "indícios suficientes de autoria", ou seja, é desnecessária uma comprovação 

cabal de autoria do ato.  

A idade máxima para cumprimento é até 21 anos, conforme o art. 121, §5º, do ECA. Após os 21 anos é 

extinta qualquer medida socioeducativa aplicada.  

Agora vamos ver cada uma das espécies de medida socioeducativa em detalhes:  

 ADVERTÊNCIA: é a medida mais branda e é aplicável com base em prova da materialidade e de indícios 

de autoria. A advertência consiste em admoestação verbal, mas deve ser aplicada com respeito ao 

adolescente. 

 OBRIGAÇÃO DE REPARAR DANO: é a obrigação de o adolescente ressarcir o prejuízo causado à 

vítima. É medida de rara aplicabilidade, pois pressupõe que o adolescente trabalhe ou tenha renda 

própria. 

 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE: consiste na execução de tarefas gratuitas de interesse 

geral pelo prazo máximo de 6 meses, com uma carga horária máxima de 8 horas por semana. A medida 

pode ser cumprida em dias úteis, sábados e, inclusive, em domingos e feriados e não poderá afetar a 

frequências às aulas e a jornada de trabalho, se houver. Pretende-se com a medida o desenvolvimento 

de senso cívico pelo adolescente.  
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 LIBERDADE ASSISTIDA: é a última alternativa antes da aplicação das medidas restritivas de liberdade 

e consiste no acompanhamento, orientação e apoio ao adolescente por meio de um educador. O prazo 

de duração mínima de 6 meses e caracteriza-se pelo acompanhamento mais próximo do socioeducando 

com nomeação de um orientador ao qual se incumbe, em síntese, promover socialmente o adolescente, 

supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar, diligenciar no sentido da profissionalização e de 

inserção no mercado de trabalho e apresentar relatório sobre o cumprimento da medida socioeducativa. 

A duração máxima da medida é de 3 anos, de acordo com jurisprudência do STJ.  

 SEMILIBERDADE: essa constitui uma medida que restringe a liberdade efetivamente. Consiste num 

acompanhamento mais próximo, estabelecendo-se algumas obrigações ao adolescente. No período 

DIURNO, o adolescente deverá executar atividades normais na comunidade, como o estudo e trabalho. 

À NOITE o adolescente deve se recolher à unidade de internação. A realização de ATIVIDADES EXTERNAS 

é pressuposto da medida e independe de autorização judicial. O PRAZO MÁXIMO de duração é de 3 anos 

e a medida está sujeita a REAVALIAÇÃO a cada seis meses. 

 INTERNAÇÃO: é a medida mais restritiva sobre os direitos do adolescente. Em consonância com 

normas internacionais (regras de Beijing e Regras Mínimas da ONU para Jovens Privados de Liberdade), 

a medida de internação deve constituir a última instância, com caráter excepcional e mínima duração 

possível em razão dos severos prejuízos à convivência comunitária. A internação é uma restrição total 

de liberdade de ir e vir do adolescente. ATIVIDADES EXTERNAS podem ser realizadas a critério dos 

educadores, mas o próprio juiz pode restringir a realização de atividades externas ao aplicar a medida. A 

medida de internação não comporta prazo determinado, mas sua duração máxima é de 3 anos. A 

internação está sujeita a REAVALIAÇÃO a cada seis meses. Os seguintes PRINCÍPIOS regem a aplicação 

da medida de internação: princípio da brevidade, de acordo com o qual a medida imposta deve ser 

cumprida pelo adolescente por período curto, constituindo período de reflexão e ressocialização do 

adolescente; princípio da excepcionalidade, que é a possibilidade de aplicação de outra medida 

socioeducativa mesmo que, em tese, fosse cabível a medida de internação; princípio da condição 

peculiar da pessoa em desenvolvimento: relacionado ao princípio da proteção integral, esse princípio 

toma em conta aspectos sociológicos e embasa as regras da internação. De fato, a adolescência é a 

menor fase da vida, tratando-se da transição da vida infantil para a adulta. A duração desse período, 

pode-se dizer, é de 6 anos, por isso a limitação da liberdade pode ocorrer por no máximo 3 anos. É uma 

fase de erupção da personalidade. 
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São as seguintes as HIPÓTESES QUE JUSTIFICAM A INTERNAÇÃO: no caso de ato infracional praticado 

com grave ameaça ou violência à pessoa (por exemplo, roubo, latrocínio, homicídio) e reiteração no 

cometimento de infrações graves, admite-se a aplicação da internação pelo prazo máximo de 3 anos. É 

possível a aplicação da internação também no caso de descumprimento reiterado e injustificável de 

medida anteriormente aplicada, hipótese conhecida como internação-sanção: nesse caso, o prazo 

máximo de internação é por 3 meses.  

São os seguintes os DIREITOS DOS ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERDADE: ter acesso aos objetos 

necessários à higiene e asseio pessoal;  habitar alojamento em condições adequadas de higiene e 

salubridade;  receber escolarização e profissionalização;  realizar atividades culturais, esportivas e de 

lazer;  ter acesso aos meios de comunicação social;  receber assistência religiosa, segundo a sua crença, 

e desde que assim o deseje;  manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-

los, recebendo comprovante daqueles porventura depositados em poder da entidade;  receber, quando 

da liberação, os documentos pessoais indispensáveis à vida em sociedade. 

O adolescente tem direito a receber visitas. Esse direito está sujeito a SUSPENSÃO observadas as seguintes 

regras: a limitação deve ser temporária e só pode ser determinada por decisão judicial em caso de sérios 

indícios de que tais visitas são prejudiciais ao adolescente custodiado. 

Adoção  

 A adoção se dá em benefício do adotado, sendo obrigatória demonstração de reais vantagens em nome 
do princípio do superior interesse da criança. 

 Características: 

 ato personalíssimo (veda-se adoção por procuração); 

 irrevogável; 

* possibilidade em nome do superior interesses do adotando (jurisprudência STJ). 

 incaducável; 

 excepcional; 

 ato pleno; 
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 constituído por sentença. 

 Procedimento com prioridade de tramitação em prazo máximo de 120 dias (prorrogável única vez por 
igual período). 

 Requisitos: 

 adotando com, no máximo, 18 anos do pedido (salvo se já estiver sob guarda/tutela); 

 adotante com, pelo menos, 18 anos; 

 diferença de idade entre adotando e adotantes: 16 anos; 

* flexibilizado na jurisprudência do STJ. 

 destituição do poder familiar: 

• consentimento; ou 
o após nascimento; 
o precedido de orientação; 
o prestado judicialmente; 
o possibilidade de retratação até audiência (direito de arrependimento no prazo 

de 10 dias a contar da prolação da sentença) 
• procedimento contencioso. 

 oitiva da criança ou consentimento do adolescente; 

 precedência do estágio de convivência. 

• para adoção nacional: 90 dias (prorrogáveis por outros 90 dias); 
• para adoção internacional: entre 30 e 45 dias (prorrogáveis por igual período).  

* no caso de adoção nacional pode ser dispensado se já estiver sob tutela ou guarda 
legal e houver vínculo. 

 prévio cadastro, com observância de ordem cronológica a contar da habilitação. 
Exceções: 

• adoção unilateral 
• adoção por parentes com vínculo de afinidade 
• adoção por não parentes que tenham tutela/guarda legal e desde que a criança 

tenha mais de 3 anos. 

 Idoneidade do adotante. 
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 Motivos legítimos e desejo de filiação. 

 Reais vantagens para o adotando.  

 não podem adotar os ascendentes e irmãos, pois são considerados família extensa e não 
caso de adoção.   

 não é possível a adoção por tutor, enquanto não prestar contas e saldar o seu alcance (ou 
pagar o prejuízo). 

 adoção internacional: 

1) Pedido formulado perante a autoridade central do país de acolhida (onde residem os 
pretensos adotantes internacionais) 

2) Relatório da autoridade central do país de acolhida explicitando que possuem 
capacidade jurídica e adequação para a adoção. 

3) Envio da informação à autoridade central brasileira. 

4) Se compatíveis as legislações e preenchidos os requisitos será expedido laudo de 
habilitação para adoção com validade de, no máximo, 1 ano. 

5) Pedido judicial de adoção perante o Juízo da Vara de Infância em que estiver a criança a 
ser adotada conforme definição da autoridade central. 

DIREITOS HUMANOS 

TEMA 01 - DIREITOS HUMANOS NA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA DE 1988 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Aqui é importante relembrar os aspectos fundamentais da República Federativa do Brasil. A forma de 
Governo adotada é a República, a forma de Estado é a Federação e o Regime de Governo é Democrático.  

São fundamentos da República: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais 
do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. 

O Brasil adota o sistema de SEPARAÇÃO DOS PODERES, pelo qual se assegura a repartição equilibrada dos 
poderes entre órgãos distintos. Essa distribuição de poderes, confere equilíbrio à Federação. Paralelamente, 



 

 

   
421 
449 

foi instituído um sistema de freios e contrapesos, de forma que nenhum possa ultrapassar os limites, sem 
ser contido pelos demais. 

São OBJETIVOS DO ESTADO BRASILEIRO: a criação de uma sociedade livre, justa e solidária; 
desenvolvimento nacional; a erradicação da pobreza e da marginalização; a redução das desigualdades 
sociais e regionais; e a promoção do bem de todos. 

Para diferenciar os fundamentos e objetivos, observe que os fundamentos são bases de sustentação ou 
pontos de partida, enquanto os objetivos são pontos de chegada.  

A Constituição elenca também PRINCÍPIOS QUE REGEM A REPÚBLICAS NAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, 
que são os seguintes: independência nacional; prevalência dos direitos humanos; autodeterminação dos 
povos; não-intervenção; igualdade entre os Estados; defesa da paz; solução pacífica dos conflitos; repúdio 
ao terrorismo e ao racismo; cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; e concessão de 
asilo político.  

Os direitos humanos são dotados, em nosso ordenamento, de APLICAÇÃO IMEDIATA E CATÁLOGO ABERTO 
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS: por aplicabilidade imediata se entende que a concretização 
jurídica dos direitos e garantias fundamentais não está condicionada a qualquer fator; já por “catálogo 
aberto de direitos” se compreende que os direitos humanos positivados na Constituição não esgotam a 
proteção à pessoa.  

Os DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS SÃO RECONHECIDOS COMO CLÁUSULAS PÉTREAS, quer dizer que 
não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. 

Vamos ressaltar, mais uma vez, o REGRAMENTO DIFERENCIADO DOS TRATADOS E CONVENÇÕES 
INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. Os tratados internacionais podem assumir diferentes posições, 
perante a organização hierárquica das normas no direito brasileiro.  Conforme atual posicionamento do STF: 
os tratados internacionais de Direitos Humanos aprovados com quórum de emenda constitucional possuem 
status de emenda constitucional, no mesmo patamar hierárquico da Constituição Federal; os tratados 
internacionais de Direitos Humanos aprovados com quórum de norma infraconstitucionais: possuem status 
de norma supralegal, em ponto intermediário, acima das leis, abaixo da Constituição Federal; os demais 
tratados internacionais, independentemente do quórum de aprovação, possuem status de norma 
infraconstitucional. 

A Constituição reconhece a submissão do Estado brasileiro ao TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL, já que o 
Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. 

É importante fazer menção também ao INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA 
FEDERAL EM CASO DE GRAVE VIOLAÇÃO A DIREITO HUMANO. Através desse procedimento, processo 
judicial da competência da Justiça Estadual originalmente tem a competência deslocada para julgamento 
pela Justiça Federal. Esse incidente pode ser iniciado apenas pelo Procurador Geral da República e deve 
ser apresentado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de petição. A finalidade, conforme já dissemos, é 
deslocar o julgamento de determinado processo para a justiça federal em razão da mora na investigação 
ou tramitação a fim de evitar a sujeição do Estado brasileiro a responsabilidade internacional.   
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Finalmente, elencamos as principais MODIFICAÇÕES PERPETRADAS NO REGIME DE DIREITOS HUMANOS 
PELA CF DE 1988 EM RELAÇÃO AO NOSSO DIREITO ANTERIOR. A CF/88 assegura a dignidade da pessoa 
humana como fundamento da República, valor central e orientador de todo o ordenamento jurídico 
brasileiro. A dignidade da pessoa humana também é considerada objetivo da Federação. No âmbito das 
relações internacionais, o Brasil adota o princípio da prevalência dos direitos humanos. A própria 
Constituição positiva um rol de Direitos Humanos aos quais é assegurada aplicabilidade imediata, sendo que 
o catálogo é aberto, com expressa aceitação de outros previstos em instrumentos internacionais. Os Direitos 
Sociais são reconhecidos pela Constituição. Em relação aos direitos e garantias individuais, estes são 
reconhecidos como cláusulas pétreas, insuscetíveis de eliminação ou redução. O Brasil passou a reconhecer 
um regramento diferenciado para a incorporação de tratados internacionais sobre direitos humanos (a partir 
da EC/45 de 2004). O Brasil também reconhece a submissão a Tribunais Penais Internacionais para os quais 
tenha manifestado adesão. Por fim, há previsão do incidente de deslocamento de competência para a Justiça 
Federal em caso de grave violação de direito humano. 

DIREITO INTERNACIONAL 

TEMA 01 - ELEMENTOS DE CONEXÃO 

Aspectos Gerais 

Para que se possa determinar qual a norma (estrangeira ou nacional) aplicável a um caso concreto, é 
fundamental entender a estrutura das normas de Direito Internacional Privado, que se apoiam em duas 
partes: o objeto de conexão e o elemento de conexão.  

O objeto de conexão diz respeito à matéria sobre a qual versa a norma (personalidade, direito de família, 
obrigações). O elemento de conexão, por sua vez, é o fator que determina a sede jurídica de uma 
determinada relação privada que transcende as fronteiras de um Estado (domicílio, nacionalidade, local de 
celebração, local de execução). Vamos no presente resumo identificar quais os principais Elementos de 
Conexão presentes na legislação brasileira. 

1. Lex Domicilli 

Um dos principais elementos de conexão previstos no ordenamento jurídico brasileiro é o domicílio. A lei do 
domicílio (lex domicilli) é utilizada, fundamentalmente, como critério de solução de conflitos de leis no 
espaço envolvendo o estatuto pessoal.  

 O art. 7º da LINDB é explícito nesse sentido, ao dispor que “a lei do país em que domiciliada a pessoa 
determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de 
família”.  

A aplicação da lex domicilli na solução de conflitos de leis no espaço também fica evidenciada nas regras a 
respeito do casamento.  
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Segundo o art. 7º, § 1º, “realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos 
impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração.”   

No ordenamento jurídico brasileiro, não se admite, por exemplo, o casamento de uma pessoa que já é casada 
(art. 1521, inciso VI, CC); se o casamento se realizar no Brasil, essa regra deverá ser observada, mesmo que 
o casamento seja de estrangeiro cujo país de origem admite a bigamia ou poligamia. 

 Destaque-se que é plenamente possível que, no Brasil, ocorra casamento entre estrangeiros, que poderá 
celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes.   

Também poderá ocorrer casamento de brasileiros no exterior, na forma do art. 18, da LINDB. A competência 
para celebração do casamento será das autoridades consulares brasileiras; é o que se tem chamado de 
“casamento diplomático” ou “casamento consular”.  

Essa regra está prevista no art. 18, da LINDB, segundo o qual “tratando-se de brasileiros, são competentes 
as autoridades consulares brasileiras para lhes celebrar o casamento e os mais atos de Registro Civil e de 
tabelionato, inclusive o registro de nascimento e de óbito dos filhos de brasileiro ou brasileira nascido no 
país da sede do Consulado”.   

O regime de bens (legal ou convencional) e os casos de invalidade do matrimônio obedecerão à lei do país 
em que os nubentes tiverem domicílio. Caso o domicílio dos nubentes seja diverso, será aplicável a lei do 
primeiro domicílio conjugal.  

Também se aplica a lex domicilli à sucessão por morte e à capacidade para suceder.  

Segundo o art. 10, da LINDB, “a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que 
domiciliado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens”. A 
capacidade para suceder é regulada pela lei do domicílio do herdeiro ou do legatário.   

2. Lex rei sitae 

O critério “lei rei sitae” leva em consideração a lei do local em que uma determinada coisa está situada.  

Segundo o art. 8º, da LINDB, “para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se 
à lei do país em que estiverem situados”. O estatuto dos bens é, dessa maneira, objeto da solução de 
conflitos por meio da aplicação da lex rei sitae.   

A sucessão de bens de estrangeiros, situados no País, será regulada pela lei brasileira em benefício do 
cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhes seja mais favorável a lei 
pessoal do de cujus. O conflito de leis, nesse caso, resolver-se-á pela aplicação da lei mais benéfica ao 
cônjuge ou filhos brasileiros.   

3. Lex loci comtractus/ Locus regit actum 

No Brasil, o critério lex loci contractus é empregado para solucionar conflitos de leis no espaço que envolvam 
contratos e obrigações em geral (contratuais e extracontratuais). Com base nesse critério, aplica-se a norma 
do local em que a obrigação tiver sido constituída.  
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A LINDB prevê, em seu art. 9º, que “para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que 
se constituírem”. A obrigação reputa-se constituída, destaque-se, no lugar em que residir o proponente.   

4. Contratos de trabalho 

A atual jurisprudência do TST considera que aos contratos de trabalho executados no exterior será aplicada 
a norma mais favorável ao trabalhador. 

 Esse é um entendimento recente, que resultou no cancelamento da Súmula TST nº 207, que estabelecia o 
seguinte: “A relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes no país da prestação de serviço e não por 
aquelas do local da contratação”.   

TEMA 02 - COMPETÊNCIA INTERNACIONAL 

A competência internacional da autoridade judiciária brasileira é regulada pelos arts. 21 a 25, do Novo 
Código de Processo Civil.   

Nos arts. 21 e 22, do Novo CPC, são relacionados os casos de competência concorrente, os quais destacam 
situações que poderão ser apreciadas pela autoridade judiciária brasileira sem que seja afastada também 
a competência da autoridade judiciária estrangeira.  

Apenas nos casos de competência concorrente é que se poderá, após a devida homologação pelo STJ, 
atribuir-se eficácia à sentença estrangeira. 

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.  

O art. 21, inciso I dispõe que a autoridade judiciária brasileira será competente para apreciar uma lide 
quando o réu, qualquer que seja sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil.  

A nacionalidade do réu (brasileira ou estrangeira) é irrelevante; se o réu estiver domiciliado no Brasil, a 
autoridade judiciária brasileira poderá apreciar a controvérsia sem, é claro, afastar a competência da 
autoridade judiciária estrangeira. Destaque-se que reputa-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica 
estrangeira que aqui tiver agência, filial ou sucursal.   

O art. 21, inciso II, por sua vez, dispõe que a autoridade judiciária brasileira será competente para apreciar 
uma lide quando a obrigação tiver de ser cumprida no Brasil. 
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 Assim, as obrigações exequíveis no Brasil, contratuais ou extracontratuais, poderão ser julgadas pela 
autoridade judiciária nacional, sem prejuízo da submissão da lide à autoridade judiciária estrangeira. 

O art. 21, inciso III trata da possibilidade de apreciação, pela autoridade judiciária brasileira, de ações que 
tenham como fundamento fatos ocorridos ou de atos praticados no Brasil.   

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

 I - de alimentos, quando:  

o credor tiver domicílio ou residência no Brasil;  

 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 

O art. 22, inciso I, nos mostra que a autoridade judiciária brasileira tem ampla competência nas ações de 
alimentos.  

Art. 25.  Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento 
da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato 
internacional, arguida pelo réu na contestação. 

É importante destacar que partes capazes podem escolher onde será resolvido o seu litígio, de acordo com 
o art. 25.  

Por último, e não menos importante, trazemos ao resumo o art. 25 do novo CPC, que você deve destacar 
nos seus estudos sobre competência: 

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.  
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DIREITO AMBIENTAL  

TEMA 01 - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

A Constituição Federal, em seu art. 225, § 3º, prevê a possibilidade de responsabilização da pessoa física e 
jurídica nas esferas penal, civil e administrativa.  

“As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 
obrigação de reparar os danos causados.” Art. 225, §3º da CF/88. 

A Lei 9.605/98 regulamenta a norma constitucional e dispõe sobre os crimes ambientais e as infrações 
administrativas. Aplicam-se subsidiariamente à Lei 9.605/98 as disposições do Código Penal e do Código de 
Processo Penal. 

 

Responsabilidade Penal   SUBJETIVA 

É imprescindível a comprovação do elemento subjetivo da conduta (dolo ou culpa). Ou seja, precisa 
comprovar. 

Responsabilidade Civil  OBJETIVA 

Prescinde da comprovação de culpa, bastando confirmação do dano e do nexo causal. Obs.: prescindir é 
não precisar, dispensar. 

Assim, segundo o art. 14, § 1º da Lei 6.938/81, é o poluidor obrigado, independentemente da existência 
de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 
atividade. 

A responsabilidade civil além de objetiva, segundo o STJ, é também solidária (permite demandar o 
poluidor direto ou indireto ou, ainda, os dois). 

Responsabilidade

pessoa física e 

pessoa jurídica

PENAL

CIVIL

ADMINISTRATIVA
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O STJ admite a inversão do ônus da prova nas ações de reparação dos danos ambientais, dessa forma, 
pode recair sobre o poluidor o ônus de provar a inexistência do dano ou, no caso de existência, que este 
não foi de sua autoria. 

Por último, cabe salientar que há precedente do STJ de que a responsabilidade civil objetiva é norteada 
pela Teoria do Risco Integral, em que não se admite a existência de excludentes do nexo causal, como o 
fato de terceiro, caso fortuito ou a força maior. Segundo essa teoria, o poluidor deve assumir todos os 
riscos da sua atividade, sem exceção! 

O STJ admite, inclusive, de forma excepcional, a dispensa da comprovação do nexo causal nos casos de 
degradação de imóvel rural. Assim, a obrigação de recuperar a área de Reserva Legal degradada é propter 
rem, inerente ao título e se transfere ao futuro proprietário. Ou seja, o proprietário rural deve recuperar 
a área de Reserva Legal degradada independentemente de ter sido ele ou não o responsável pela 
degradação. O novo Código Florestal (Lei 12.651/12) trouxe expressamente essa disposição em seu art. 
2º, § 2º: “As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer 
natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.” 

Portanto, a responsabilidade de reparação do dano ambiental é objetiva, solidária e imprescritível. Esse 
tem sido o entendimento do STJ e do TRF 2ª Região. 

ATENÇÃO!!! SÚMULAS IMPORTANTES: 

Súmula STJ 613 

Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental. (STJ. 1ª Seção. 
Aprovada em 09/05/2018, DJe 14/05/2018). 

Súmula STJ 618 

A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. 

Súmula STJ 623 

As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou 
possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. 

Súmula STJ 629 

Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer 
cumulada com a de indenizar. 

Responsabilidade Administrativa  
 

Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades 
competentes para efeito do exercício do seu poder de polícia. 

O poder de polícia é a atividade da Administração que impõe limites ao exercício de direitos e liberdades. 
Em termos bem simples, pode ser entendido como toda limitação individual à liberdade e à propriedade 
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em prol do interesse público. O âmbito de incidência é bem amplo, indo desde aspectos clássicos da 
segurança, até a preservação da qualidade do meio ambiente. 

O poder de polícia ambiental é o principal instrumento de controle para garantir o direito fundamental 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto na CF/88. É o dever-poder exercido pela 
administração pública operando restrições com o objetivo de zelar pelo bem-estar da sociedade. 

Teoria Geral dos Crimes Ambientais 

A lei de crimes ambientais adota a teoria monista ou unitária sobre o concurso de pessoas, na qual todos 
os agentes respondem pelo mesmo crime, na medida de sua culpabilidade. 

Diretores, gerentes, administradores, membro de conselho de órgão técnico de pessoa jurídica respondem 
por crimes ambientais tanto por ação quanto por omissão (omissão penalmente relevante), de acordo com 
o art. 2º da Lei 9.605/98. 

"Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide 
nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o 
administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto 
ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar 
de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la." (Art. 2º, da Lei 9.605/98) 

Sobre a responsabilidade da pessoa jurídica há três correntes doutrinárias. Entretanto, a teoria mais aceita 
e adotada pelas bancas de concursos é a de que a pessoa jurídica pode cometer crime.  

De forma direta, para a prova objetiva de concurso, as pessoas jurídicas têm capacidade de culpabilidade e 
de sanção penal. Obviamente, não há para a pessoa jurídica pena privativa de liberdade, para essas pessoas 
a Lei 9.605/98 prevê outras sanções (Artigos 21, 22, 23, e 24 da Lei 9.605/98). 

 

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

Art. 225, §3º da CF/88. 

"As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente 
conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de 
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seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício 
da sua entidade."  

Art. 3º, da Lei 9.605/98. 

Para que haja a responsabilização penal da pessoa jurídica, o crime deverá ser cometido no interesse ou 
benefício da entidade E por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado.  

ATENÇÃO!  

Essas duas condicionantes precisam ser observadas para que a pessoa jurídica seja responsabilizada. 

A denúncia genérica tem sido rejeita pelos Tribunais Superiores nos crimes societários. Assim, para incluir 
os administradores das pessoas jurídicas na denúncia é necessário descrever a sua conduta, sob risco de 
inépcia e trancamento da ação. 

O STJ e o STF admitem a responsabilização penal da pessoa jurídica em crimes ambientais.  

É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais independentemente da 
responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome. Nesse sentido, o atual 
entendimento é o de que NÃO há a necessidade de aplicação da teoria da dupla imputação! 

Jurisprudência 

STF: Crime ambiental: absolvição de pessoa física e responsabilidade penal de pessoa jurídica 

É admissível a condenação de pessoa jurídica pela prática de crime ambiental, ainda que absolvidas as 
pessoas físicas ocupantes de cargo de presidência ou de direção do órgão responsável pela prática 
criminosa.  

RE 548181/PR, rel. Min. Rosa Weber, 6.8.2013. 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESNECESSIDADE DE DUPLA IMPUTAÇÃO EM CRIMES AMBIENTAIS. 

É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais independentemente da 
responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome. Conforme orientação da Primeira 
Turma do STF, "O art. 225, § 3º, da Constituição Federal não condiciona a responsabilização penal da pessoa 
jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física em tese responsável no 
âmbito da empresa. A norma constitucional não impõe a necessária dupla imputação" (RE 548.181, Primeira 
Turma, DJe 29/10/2014). Diante dessa interpretação, o STJ modificou sua anterior orientação, de modo a 
entender que é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais 
independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome. 
Precedentes citados: RHC 53.208-SP, Sexta Turma, DJe 1º/6/2015; HC 248.073-MT, Quinta Turma, DJe 
10/4/2014; e RHC 40.317-SP, Quinta Turma, DJe 29/10/2013. RMS 39.173-BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da 
Fonseca, julgado em 6/8/2015, DJe 13/8/2015. Informativo n. 0566. Período: 8 a 20 de agosto de 2015. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=548181&classe=RE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
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Assim, atualmente, tem-se que há uma uniformidade na jurisprudência quanto à desnecessidade de 
aplicação da teoria da dupla imputação para fins de responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes 
ambientais. 

Lembrem-se ainda de que a pessoa jurídica somente poderá ser responsabilizada se presentes dois 
pressupostos cumulativos: 

1. Que o crime tenha sido cometido por decisão de seu representante legal ou contratual, ou 
de seu órgão colegiado; 

2. Que o crime ambiental tenha se consumado no interesse ou benefício da entidade. 

A pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento 
de prejuízos causados à qualidade do ambiente, Art. 4º da Lei 9.605/98. (Teoria Menor). Para isso, basta a 
impossibilidade da Pessoa Jurídica de arcar com a reparação ambiental. Atenção, pois esse dispositivo é 
muito cobrado em prova! 

A pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar 
a prática de crime definido nesta Lei terá decretada sua liquidação forçada, seu patrimônio será 
considerado instrumento do crime e como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional (Art. 24 
da Lei 9.605/98). 

De acordo com o art. 26, a ação penal é pública incondicionada nas infrações penais previstas Lei 9.605/98. 
Embora a Lei 9.605/98 seja omissa, é cabível a ação privada subsidiária da pública, quando o Ministério 
Público não oferecer denúncia no prazo legal (Art. 5º, LIX da CF/88). Nos casos dos crimes ambientais, além 
de PÚBLICA a ação penal é INcondicionada, ou seja, não possui nenhum requisito. Dessa forma, a ação pode 
ser iniciada sem a representação do ofendido (vítima) ou de quem tiver qualidade para representá-lo e sem 
a requisição do Ministro da Justiça, sendo suficiente a vontade do Ministério Público. 

Assim, na ação penal pública incondicionada, a ação é exercida pelo Ministério Público, que representa o 
Estado, como autor da ação. 

TEMA 02 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

O fundamento da exigência do licenciamento ambiental reside na possibilidade, constitucionalmente 
outorgada, de o Poder Público impor condições/restrições ao exercício do direito de propriedade e do direito 
ao livre empreendimento, a fim de que a função socioambiental da propriedade seja observada. 

O licenciamento ambiental reflete os princípios da supremacia do interesse público na proteção do meio 
ambiente em relação aos interesses privados, já que cuida de proteger o direito fundamental ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, disposto no art. 225, caput, da Constituição Federal de 1988.  

Dada a indisponibilidade desse direito, cabe ao Poder Público – em defesa do meio ambiente – intervir nas 
atividades que impactam o meio ambiente, condicionando o seu exercício a determinadas obrigações que 
busquem atingir um padrão de desenvolvimento reputado sustentável. 
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O licenciamento tem a finalidade de controlar atividades potencialmente poluentes, procurando imprimir-
lhes um padrão de atuação sustentável, de modo a prevenir, minimizar e/ou mitigar danos ambientais. 

EIA/RIMA  

A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente 
causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e 
respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual será dado publicidade, 
garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação. Há, 
inclusive, uma Resolução do Conama específica para disciplinar a aplicação do princípio da publicidade no 
licenciamento ambiental, que é a Resolução Conama nº 06/1986. 

O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo (exercício do poder de polícia) pelo qual o 
órgão ambiental competente licencia um empreendimento considerado efetiva ou potencialmente poluidor 
ou que possa causar degradação ambiental. 

Para realizar o licenciamento, são exigidos estudos ambientais. Um desses estudos pode ser o EIA/RIMA, 
pois existem outros estudos. 

O detalhe é que o EIA/RIMA é exigido nos casos de efetivo ou potencial SIGNIFICATIVO IMPACTO 
AMBIENTAL. Logo, tenham muita atenção, pois não é um estudo exigido para qualquer atividade ou 
empreendimento.  

O órgão ambiental definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento, caso 
o empreendimento não seja potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente. Assim, 
estudos mais simples podem ser exigidos. 

Cabe destacar que a análise técnica dos estudos ambientais é atividade própria do Poder Executivo, é 
exercício do poder de polícia! Tanto União quanto estados, DF e municípios possuem competência para 
licenciar, de acordo com as disposições da Lei Complementar nº 140/2011. Cabe lembrar que é competência 
comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a 
poluição em qualquer de suas formas. 

Os empreendimentos e as atividades serão licenciados em um único nível de competência e todas as 
despesas e custos referentes à realização do estudo de impacto ambiental correrão por conta do 
proponente do projeto (empreendedor). 

Assim, os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados por profissionais 
legalmente habilitados, às expensas do empreendedor. Atenção aqui! Os estudos são pagos pelo 
empreendedor!  

O empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos serão responsáveis pelas informações 
apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais (TRÍPLICE RESPONSABILIZAÇÃO). 
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Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiental - RIMA 

O relatório de impacto ambiental (RIMA) refletirá as conclusões do estudo de impacto ambiental (EIA) e 
deve ser apresentado de forma objetiva e adequada a sua compreensão.  

As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, 
gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender as vantagens e 
desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais de sua implementação. 

O RIMA é o instrumento que apresenta em uma linguagem mais acessível, de maneira mais compreensível 
para leigos, as informações técnicas do EIA. Lembrem-se de que o EIA é um estudo extremamente técnico 
elaborado por uma equipe multidisciplinar, assim temos engenheiros, biólogos, advogados, antropólogos, 
geólogos, geógrafos, enfim, diversos profissionais que farão as suas análises técnicas no seu campo de 
atuação e apresentarão os seus estudos, laudos e pareceres sobre o local, acerca dos possíveis impactos.  

Notem que no EIA é utilizado um jargão técnico, muito específico e que não é de fácil entendimento para 
pessoas que não são da área. Por isso, o RIMA tem que ser elaborado em uma linguagem digamos “mais 
didática” para que a população interessada e afetada pela proposta tenha entendimento suficiente sobre os 
impactos negativos e positivos da atividade ou empreendimento.  

Tipos de Licenças Ambientais  

Licenças Ambientais, Resolução Conama nº 237/1997 

LP  • Concedida na fase preliminar do planejamento;  

• aprova sua localização e concepção;  

• atesta a viabilidade ambiental; e  

• estabelece os requisitos básicos e condicionantes. 

LI • Autoriza a instalação do empreendimento ou atividade. 

LO • Autoriza operação do empreendimento ou atividade. 

No licenciamento ambiental ordinário federal, o Poder Público, no exercício de sua competência de controle, 
expedirá as seguintes licenças: 

I – Licença Prévia (LP) – concedida na fase preliminar do planejamento do 
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a 
viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 
atendidos nas próximas fases de sua implementação. 
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II – Licença de Instalação (LI) – autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de 
acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem 
motivo determinante. 

III – Licença de Operação (LO) – autoriza a operação da atividade ou empreendimento, 
após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as 
medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. 

Prazos de Validade das Licenças  

O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, especificando-
os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos: 

I – O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de 
elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser 
superior a 5 anos. 

II – O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo 
cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 6 anos. 

III – O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os planos de controle ambiental e 
será de, no mínimo, 4 anos e, no máximo, 10 anos. 

Prazos das licenças  

Licenças: Prazo de validade: 

LP – Licença Prévia  5 anos 

LI – Licença de Instalação  6 anos 

LO – Licença de Operação  4 a 10 anos 

O § 4º do art. 18 da Resolução Conama nº 237/1997 dispõe que a renovação da Licença de Operação (LO) 
de uma atividade ou empreendimento deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da 
expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado 
até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. 

Modificação, Suspensão ou Cancelamento de Licença 

O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as 
medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer: 

I – violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; 

II – omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença; 

III – superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. 
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Os entes federados, para exercerem suas competências licenciatórias, deverão ter implementados os 
Conselhos de Meio Ambiente, com caráter deliberativo e participação social e, ainda, possuir em seus 
quadros ou à sua disposição profissionais legalmente habilitados. 

Audiências Públicas (Resolução nº 9/1987 

De acordo com a Resolução Conama nº 9, de 1987, as audiências públicas têm por finalidade expor aos 
interessados o conteúdo do produto em análise e do seu referido RIMA, dirimindo as dúvidas e recolhendo 
dos presentes as críticas e sugestões a respeito.  

Órgão do meio ambiente promoverá a realização de audiência pública: 
• sempre que o órgão ambiental julgar necessário; ou  

• quando for solicitado  
o por entidade civil;  
o pelo Ministério Público; ou  
o por 50 ou mais cidadãos.  

No caso de haver solicitação de audiência pública e na hipótese de o órgão ambiental não realizá-la, a licença 
não terá validade.  

A audiência pública deverá ocorrer em local acessível aos interessados. Em função da localização geográfica 
dos solicitantes e da complexidade do tema, poderá haver mais de uma audiência pública sobre o mesmo 
projeto e respectivo RIMA. 

A audiência pública será dirigida pelo representante do órgão licenciador que, após a exposição objetiva 
do projeto e o seu respectivo RIMA, abrirá as discussões com os interessados presentes. 

Ao final de cada audiência pública será lavrada uma ata sucinta. Serão anexados à ata todos os documentos 
escritos e assinados que forem entregues ao presidente dos trabalhos durante a seção. A ata da audiência 
pública e seus anexos servirão de base, juntamente com o RIMA, para a análise e parecer final do licenciador 
quanto à aprovação ou não do projeto. 

 EIA x EIV 

O estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e o estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) são 
instrumentos da Política Urbana, segundo art. 4º, VI, da Lei nº 10.257/2001.  

Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que 
dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças ou 
autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público municipal. 
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O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou 
atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo a 
análise, no mínimo, das seguintes questões: 

I – adensamento populacional; 

II – equipamentos urbanos e comunitários; 

III – uso e ocupação do solo; 

IV – valorização imobiliária; 

V – geração de tráfego e demanda por transporte público; 

VI – ventilação e iluminação; 

VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

Será dada publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis para consulta, no órgão 
competente do Poder Público municipal, por qualquer interessado. 

ATENÇÃO! A elaboração do EIV NÃO substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio de impacto 
ambiental (EIA ou EPIA), requeridas nos termos da legislação ambiental. 

Competências 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seu art. 23, III, VI e VII a competência comum 
entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a atuação em matéria ambiental, 
reservando à lei complementar a fixação de normas de cooperação entre os mesmos (art. 23, 
parágrafo único). 

Sabemos que todos os entes federados possuem competência para fiscalizar, licenciar atividades e 
empreendimentos e combater a poluição (Competência comum). 

A LC 140/2011 veio regulamentar o referido artigo da Constituição e fixar normas para a cooperação entre 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício 
dessa competência comum relativa à proteção ambiental. 

Sobre o licenciamento ambiental, as normas estabelecidas na Resolução 237/1997 foram ratificadas, com 
pequenas alterações. Assim, permanece o sistema único de licenciamento pelos órgãos executores do 
Sistema Nacional de Meio Ambiente, com a garantia de manifestação não vinculante dos órgãos ambientais 
das outras esferas federativas. 
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É competência da União o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades: 

Localizados ou desenvolvidos  

a) conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; 
b) No mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva; 
c) em terras indígenas; 
d) em unidades de conservação instituídas pela União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental 
(APAs); 
e) em 2 (dois) ou mais Estados. 

f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato do Poder Executivo, 
aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, conforme disposto na Lei Complementar no 
97, de 9 de junho de 1999; 

g) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo, 
em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante 
parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen); ou  

h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão 
Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama), e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou 
empreendimento. 

Competência Administrativa no tocante a Licenciamento Ambiental 

Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um ÚNICO ente 
federativo. Ou seja, não é exigido que um mesmo empreendimento seja licenciado pelo munícipio, pelo 
estado e pela União, por exemplo. 

O decurso dos prazos de licenciamento, sem a emissão da licença ambiental, não implica emissão tácita 
nem autoriza a prática de ato que dela dependa ou decorra, mas instaura a competência supletiva 
conforme especificado abaixo: 

Os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas de licenciamento e na 
autorização ambiental, nas seguintes hipóteses:  

I - inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado ou no Distrito Federal, 
a União deve desempenhar as ações administrativas estaduais ou distritais até a sua criação;  

II - inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Município, o Estado deve 
desempenhar as ações administrativas municipais até a sua criação; e  

III - inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado e no Município, a União 
deve desempenhar as ações administrativas até a sua criação em um daqueles entes federativos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm
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Com isso, fica evidenciado que não é permitido o licenciamento ambiental tácito ou por decurso de prazo. 
Se assim não fosse, teríamos inúmeros empreendimentos licenciados sem a devida análise; pois, como 
sabemos, há uma carência de estrutura e de recursos humanos nos órgãos ambientais, motivo pelo qual 
atrasos são frequentes.  

A ação administrativa subsidiária dos entes federativos ocorrerá por meio de apoio técnico, científico, 
administrativo ou financeiro, sem prejuízo de outras formas de cooperação. Essa ação subsidiária deve ser 
solicitada pelo ente originariamente detentor da atribuição nos termos da LC 140/11. 

Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um 
empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para 
a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou 
autorizada.  

Além disso, a supressão de vegetação decorrente de licenciamentos ambientais também é autorizada pelo 
ente federativo licenciador. 

Assim, a competência para a fiscalização ambiental, em regra, passa a ser do ente licenciador. Isso 

não impede, todavia, o exercício da fiscalização pelos demais entes federativos, prevalecendo o 
auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou 
autorização. 

Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão responsável pela licença 
ou autorização, de maneira não vinculante, respeitados os prazos e procedimentos do 
licenciamento ambiental. 

Logo, percebemos que o disposto na LC 140/11 objetivou dar prioridade ao órgão ambiental licenciador 
para o exercício do poder de polícia para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo 
administrativo. O que não impede a atuação dos demais entes federativos, pois a competência para 
proteção ambiental é COMUM! 

Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, o ente federativo 
que tiver conhecimento do fato deverá determinar medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-
la, comunicando imediatamente ao órgão competente para as providências cabíveis.  

FILOSOFIA DO DIREITO 

TEMA 01 - UTILITARISTAS 

O utilitarismo pode ser classificado como uma doutrina filosófica, jurídica, ética, política e 
econômica que se opõe notadamente às teorias contratualistas (de Hobbes, Locke, Rousseau). 
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Ora, mas se não há contrato, não há imperativo categórico, não há direitos individuais, não há 
obrigações sociais certas, como devemos dirigir nossas ações? O que é que, afinal, rege a 
sociedade?  Os utilitaristas têm a resposta na ponta da língua: maximalize o prazer; minimize a 
dor e tudo dará certo! 

Segundo eles, as pessoas possuem dois senhores: o prazer e a dor. Buscamos evitar a dor e ter 
prazer. Alguém discorda que não somos muito chegados à dor e gostamos de ter prazer? Parece 
uma afirmação autoevidente. Fácil, não? 

 

Não está vendo novidade alguma no raciocínio? Jura? Há muita novidade aqui. O utilitarismo 
quebra com uma tradição que vinha se construindo pelo menos desde a Idade Média (sem contar 
parcela dos filósofos gregos). Ao partir de uma forte premissa hedonista, chega-se à conclusão de 
que a busca pelo prazer e fuga da dor devem ser considerados inclusive para verificar quais ações 
humanas são boas ou más, justas ou injustas, corretas ou erradas.  

 

É bom aquilo que produzir em suas consequências a maximização do bem-estar e ruim 
aquilo que piorar o bem-estar. 

 

Estabelece-se, assim, o critério ou princípio da utilidade, que busca dar a problemas de justiça 
uma solução capaz de trazer um resultado positivo para o maior número de pessoas possível 
(maximização do bem-estar), raciocínio que pode (e deve) ser utilizado tanto em decisões 
individuais quanto sociais – base para as escolhas que norteiam o ordenamento jurídico e orientam 
a autoridade estatal na implementação de políticas públicas (sempre voltadas à maximização da 
felicidade coletiva). 

 

Justiça é a maximização das possibilidades de se alcançar a felicidade: “bem maior para a 
maioria”. Trata-se de evolução (aperfeiçoamento) da ideia hedonista apresentada pelos 

epicuristas. 

 

Fuga da 
DOR Busca do 

PRAZER
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A justiça utilitária é a ordenação da sociedade de forma que suas instituições mais importantes 
sejam planejadas de modo a conseguir o maior saldo líquido de satisfação – a partir da soma das 
participações individuais de todos os seus membros. Há justiça se a maioria da sociedade possui 
bem-estar, mesmo que em detrimento do mal causado para uma minoria (balanço geral da 
utilidade). 

Os dois autores utilitaristas mais importantes são os ingleses Jeremy Bentham (precursor) e John 
Stuart Mill, que o aperfeiçoou de modo significativo. 

Para Bentham, o objetivo último da lei é garantir a maior felicidade possível para o maior número 
de pessoas – as normas devem ser analisadas sob uma perspectiva prática: o resultado útil que 
trazem para o homem (para a sociedade).  

Um dos esquemas propostos por ele que causam maior polêmica (tanto que nunca foi adotado) é 
a casa de trabalho para pedintes. Ora, como a existência de moradores de rua diminui o grau 
geral de felicidade das pessoas (para os de coração mole causa sofrimento; para os de coração 
peludo causa aversão), é preciso resolver o problema! Ele propôs que os pedintes fossem todos 
levados (coercitivamente, se fosse necessário) para uma casa (o mais agradável possível) em que 
trabalhariam para pagar suas próprias despesas (estadia, comida, roupas, medicamentos). Ainda 
que um ou outro fosse preferir a liberdade das ruas, o nível de felicidade geral aumentaria (em 
especial os demais cidadãos) e é isso que importa para o utilitarismo.  

Só que Bentham deixou flanco aberto a duas grandes críticas ao princípio da utilidade: (a) não dá 
bola para a dignidade humana e para os direitos individuais; (b) reduz todas as questões morais a 
operações matemáticas de dor e prazer.  

E foi o filho de um discípulo e amigo de Bentham (ninguém menos do que John Stuart Mill, filho 
de James Mill), que buscou salvar a teoria, dotando-a de um caráter mais humano e menos 
aritmético ao estabelecer que a liberdade é um fator fundamental à vida em sociedade e que o 
utilitarismo saberia diferenciar os prazeres elevados dos rasos (tal qual os epicuristas afirmavam). 

 

As pessoas são livres para fazer o que quiserem, desde que não causem dano aos demais. 

 

Se você está pensando que pegou Mill no contrapé (“ahh, mas então a liberdade é um valor 
abstrato maior do que o princípio da utilidade”), ENGANOU-SE. Esse inglês de cabelo engraçado 
(confira a fotografia adiante para saber do que estou falando) NÃO veio ao mundo a passeio. Ele 
defende-se indicando que o nível de bem-estar gerado pelas ações deve ser considerado a longo 
prazo, não de maneira imediatista. 
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É mais ou menos o que aconteceu na Alemanha Nazista: na época o tratamento dado aos Judeus 
(minoria) pode até ter agradado à maioria, mas vejam o reflexo a longo prazo: o povo alemão 
carrega uma cicatriz que até hoje não curou totalmente (com afetação do nível de felicidade). 

O mesmo vale para o prazer. É certo que um dos grandes atrativos da teoria de Bentham era a 
sua objetividade: ele não realizava julgamentos morais (prazer é prazer e dor é dor) – a única base 
para classificar as experiências é se o prazer é mais ou menos duradouro e intenso; não há que se 
fazer distinção qualitativa (é presunçoso julgar alguns prazeres melhores do que outros – ler é mais 
nobre do que jogar videogame?). Mill discorda e o faz sem ter de apelar a questões morais fora 
do utilitarismo: é claro que às vezes temos vontade de ficar atirados no sofá assistindo televisão 
(preferimos o prazer vil), mas em geral sabemos bem que a longo prazo isso nos causará mais dor 
do que prazer (reprovação no concurso, por exemplo). Assim, é sábio investir nosso tempo em 
prazeres que, de modo imediato, podem até ser “menos prazerosos”, mas, por sua qualidade, 
terão como efeito elevar nosso índice de felicidade, ainda que no futuro. É o caso do estudo da 
humanística, não é?! 

Mill reconhece que ocasionalmente até os melhores homens são tentados a trocar altos prazeres 
pelos baixos prazeres (Vivaldi por Anita). Mas isso nem de longe significa que não tenhamos 
completa ciência do que é um e outro e dos efeitos que esses poderão gerar, a longo prazo, em 
nosso índice de felicidade. Você que está estudando para concurso (padecendo um pouco hoje 
pelo bem maior de amanhã) sabe bem do que estamos falando. 

 

“É melhor ser um humano insatisfeito do que um porco satisfeito” 

 

Isso é tudo que você precisa saber sobre o utilitarismo? É, em tese vimos coisa pra caramba. Você 
já conseguiria realizar uma bela análise utilitarista, bem como criticá-la de maneira fundamentada. 
O problema é que prova é prova e sempre vem com surpresa... então vamos esmiuçar um pouco 
mais. 

 

Os estudiosos costumam apontar como características do utilitarismo: (a) antifundacionismo = o utilitarismo 
se afasta das teorias da justiça que se fundam em ideias abstratas, preferindo uma abordagem prática; (b) 
convencionalismo = significa uma preocupação maior com as convenções sociais do que com a lei (temos 
aqui uma similaridade com o realismo – vocação de decidir de modo contextualizado com a sociedade); (c) 
consequencialismo = a base do pensamento se volta às consequências das ações (dor e prazer gerados); (d) 
agregativismo = a corrente se preocupa com a maximização do bem-estar agregado, ou seja, dos 
influenciados pela decisão e da sociedade como um todo (não dos indivíduos isoladamente).  
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TEMA 02 - IMMANUEL KANT 

“Quem não cola não passa na escola”. Quantas e quantas vezes ouvi essa frase infame. Pior é que 
ela não é aplicada apenas na educação básica – os estudantes tentam insistentemente mantê-la 
na universidade. Quando pegos na trapaça, alguns ainda buscam justificar: “meu gato ficou 
doente e não consegui estudar”; “nós não estávamos colando, estávamos apenas conferindo”... 
e por aí vai. Há quem ache que o comportamento é aceitável (muitos o fazem), especialmente se 
não forem apanhados, ou de menor lesividade social (quase inocente).  

Immanuel Kant se perguntaria o que seria do mundo se todos colassem? Que sentido teriam as 
provas? Como seriam feitas as seleções públicas e a avaliação do aprendizado? E sempre haverá 
os que não colarão... como ficarão eles? Ora, concorrerão em desigualdade de condições e 
porventura alcançarão notas mais baixas: INJUSTIÇA e CAOS (esse é o resultado da 
universalização da cola)! E não é uma questão de ser ou não apanhado: como podem se olhar no 
espelho os que trapaceiam? Uma ação é certa ou errada independentemente do resultado prático 
que trouxer. Há muito mais para além do singelo pragmatismo.  

Kant defende sua razão prática como um campo filosófico no qual é possível refletir sobre a ética, 
a moral, o Direito e a política. É o campo reflexivo em que são buscadas soluções para o agir de 
modo correto, justo, bom. Sabe aquela foto da estátua do pensador que aparece logo no início 
desta aula? É aquilo... o sujeito ali, apoiando o cotovelo no joelho, a mão sob o queixo... refletindo 
sobre o certo e o errado... 

Pois bem. E após mergulhar no campo reflexivo (divagar), com pose característica e tudo... como 
que faz para dizer o que é certo e o que é errado?  

Tomemos uma situação concreta: você está escalando um paredão rochoso com seus amigos. 
Você é o que está mais acima e seus dois colegas seguem mais abaixo. Quando vocês estão quase 
no topo... adivinha? Você percebe que o peso é excessivo para a única corda que os sustenta e 
ela vai se romper a qualquer momento (se você disser que tem de ter uma corda de segurança e 
tentar acabar com meu exemplo filosófico eu acabo contigo!!!). Você cortaria a corda para se 
salvar (aliviar o peso), matando seus dois amigos? Essa é a única saída! Ou você arrisca morrerem 
os três (inevitável), ou se salva (manda seus amigos morro abaixo e, ao mesmo tempo, para cima: 
para o céu). E aí? Qual é a coisa certa a se fazer? Você tem 10 segundos para decidir, antes que a 
corda arrebente... 
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O nosso Código Penal tutela o estado de necessidade27. Quer dizer: se você cortasse a corda, 
possivelmente não seria punido. Há um conflito de vida vs. vida (e não é uma questão matemática 
de uma contra duas, mas de peso dos bens jurídicos envolvidos). Juridicamente, se cortar a corda 
é realmente a única saída viável, meta o canivete sem dó, salve-se e depois contrate um bom 
advogado (o sacrifício maior será da sua saúde financeira kkkkk). Mas e no pensamento de Kant, 
essa ação seria aceitável, defensável? Dificilmente.  

Uma vontade boa determina-se a si mesma, independentemente de qualquer causalidade 
empírica, sem preocupar-se com prazer ou dor que a ação possa provocar. Uma moral que se 
determina por causas empíricas cai no egoísmo. A busca da felicidade própria concerne à 
faculdade inferior de desejar; relaciona-se às inclinações da sensibilidade e NÃO à razão, jamais 
podendo servir de fundamento a uma noção de certo e errado, pois é subjetiva, alterando de 
pessoa para pessoa (e ninguém quer ficar seguindo a lei dos outros). 

O núcleo do pensamento kantiano sobre certo x errado NÃO se pauta no resultado obtido com 
a ação (se positivo ou negativo) e nem se liga a elementos circunstanciais. O núcleo do seu 
raciocínio está em imperativos (categórico e hipotético). Vamos tentar entendê-los. 

O imperativo HIPOTÉTICO é um raciocínio condicional e consequencial do tipo “se x então y” 
(exemplo: se não quer ir preso, não roube). Temos aqui ação e consequência. Perceba que esse é 
o modelo utilizado pelas leis: “apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a 
detenção: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa” (artigo 168 do Código Penal). Se se 
apropriou, vai ficar recluso (em tese kkkk). E isso não é exclusividade da legislação criminal. “Nos 
contratos onerosos, o alienante responde pela evicção” (artigo 447 do Código Civil). Se houve 
evicção (perda da posse da coisa comprada por causas que não vem ao caso discutir aqui: se quer 
saber, VÁ ESTUDAR Civil rsrsrsrs), o vendedor responde por reparar o comprador.  

Já o imperativo CATEGÓRICO impõe de formal geral que apenas as ações que puderem ser 
universalizadas podem ser consideradas boas, justas, corretas.  

 

O princípio universal da correção é a UNIVERSALIZAÇÃO. 

 

Claramente, não podemos compreender o imperativo categórico como um código de 
mandamentos morais. Trata-se, ao contrário, de um princípio geral (da universalização), que 

 

27 “Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por 
sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era 
razoável exigir-se” (artigo 25 do Código Penal).  
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permite um raciocínio objetivo: quando uma pessoa está em dúvida sobre se algo é certo ou 
errado (um comportamento seu ou de terceiro), deve raciocinar se a máxima (vontade de atuar de 
certo modo) poderia ser universalizada (valer para todos), como se fosse uma legislação universal. 
Conforme a resposta: (a) não haveria qualquer problema... todos poderiam agir assim sem lesar 
os demais e a vida seguiria em paz e tranquilidade = CERTO; (b) seria o CAOS! Haveria 
interferência da esfera de direitos de uns sobre a dos outros (lembre-se: o seu direito acaba onde 
começa o meu) e salve-se quem puder = ERRADO. 

Não vamos ficar só na teoria! Colocando o raciocínio em prática: a esposa chega para o marido e 
pergunta: “você acha que eu estou gorda?”. E aí???? WOW!!!!! Essa é a pergunta imperguntável, 
pois a resposta sincera é irrespondível! Kant é o único que não teria dúvida alguma em responder: 
“Meu amor, talvez você esteja um pouco acima do peso considerado ideal, mas por via das 
dúvidas podemos conferir o IMC”. Segundo seu pensamento (teórico, não sobre se a esposa que 
ele não teve está gorda... ahhhh talvez aí esteja a razão de ele nunca ter se casado!!! Sua teoria 
seria arruinada!) ainda que mentir possa ter um efeito positivo (evitar um roda pau e manter a 
autoestima da esposa) a universalização dessa máxima seria uma tragédia: imagina se todos 
mentissem sempre que fosse conveniente... 

Perceba que de modo diverso do imperativo hipotético, no qual a ação tem uma finalidade 
específica (age-se de dada maneira para alcançar um objetivo), o imperativo categórico, como 
mecanismo da razão, busca uma resposta correta mesmo que, naquela situação pontual, acabe 
trazendo um resultado indesejado (brigar com a esposa). Claro que, de modo amplo, o imperativo 
visa a um objetivo geral (permitir a convivência harmônica entre os homens por meio de 
comportamentos justos – se a mentira fosse universalizada corroeria o nível de confiança entre as 
pessoas e não haveria negócio jurídico ou relacionamento que escapasse), mas isso de maneira 
abstrata, não concreta. 

 

Imperativo HIPOTÉTICO Imperativo CATEGÓRICO 
+ raciocínio condicional e consequencial do 
tipo “se x então y”. 

+ apenas as ações universalizáveis podem ser 
consideradas justas, boas, corretas. 

+ a ação é considerada boa como meio para se 
atingir certo fim (exemplo: se quer comprar um 
imóvel, utilize escritura pública para fins de 
publicidade geral e porque senão o negócio 
não vai ter eficácia perante terceiros de boa-fé 
– CC, art. 108). 

+ a ação é objetivamente boa (por si mesma), SEM 
relação necessária com um fim específico (exemplo: 
NÃO mate. Por quê? Porque não e ponto! Matar é algo 
ruim... errado. Mas e se ninguém souber? Mesmo que 
fique impune é terrível). 

 

Falamos, falamos e falamos e talvez você ainda esteja em dúvida: mas o que, afinal de contas e 
de maneira objetiva, é justiça para Kant? 
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Justiça é a liberdade de agir em conformidade com o imperativo categórico. 

 

Se essa era a sua dúvida, está sanada: para Kant justiça é igual a liberdade. Mas NÃO qualquer 
liberdade... não uma liberdade de fazer o que quiser pura e simplesmente, mas sim a liberdade 
de agir pelo imperativo categórico. Sintetizando: “age exteriormente de modo que o livre uso de 
teu arbítrio possa coexistir com a liberdade de todos”. É isso! 

Na visão kantiana, a defesa da liberdade é a razão para que o homem se reúna em sociedade. 
Mas como assim? O homem não era totalmente livre no estado de natureza? Como dito, essa 
liberdade era muito insegura, na medida em que a liberdade total de um (de fazer tudo que lhe 
viesse à cabeça) invariavelmente se chocava com a dos outros e, no fim, ninguém era livre para 
nada. É só na sociedade que o homem consegue controlar as liberdades, conformá-las, pô-las a 
atuar em harmonia. 

 

O Estado garante justiça quando disponibiliza aos seus cidadãos um conjunto de 
garantias por meio das quais há a possibilidade de expressão da liberdade externa, sem 

impedimentos indevidos e segundo o princípio geral da universalização. 

 

É aí que entra o Direito, a regular justamente as relações entre os arbítrios de sujeitos distintos (o 
querer de um vs. o querer de outro). O Direito não estabelece propriamente um dever28, mas um 
ambiente de coexistência dos arbítrios, limitando a liberdade individual para que TODOS possam 
usufruir de IGUAL liberdade (convivência das vontades segundo uma lei universal). 

Como as ações exteriores dos indivíduos podem influir sobre o campo de liberdade dos demais 
(a manifestação da vontade de um, expressa em sua ação, pode vir a constituir um empecilho ao 
exercício da liberdade do outro) o direito em si reporta-se à manutenção da liberdade de cada 
um segundo uma lei válida para todos (imperativo categórico geral). 

 

28 O conceito de Direito kantiano não se pauta no conjunto de normas, mas na investigação racional, o que irrita os 
irracionalistas (refutam que o direito provenha da razão), para os quais o Direito é advindo, isso sim, das relações de 
poder, das vontades, das paixões e interesses humanos – “bastam três palavras do legislador para que todas as 
bibliotecas pandectistas percam seu valor, tornem-se borrões de tinta” (Von Kirchmann). 
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Acompanhe-me como se um filme passasse por sua cabeça: João e José estão defronte a uma 
árvore em que há apenas um fruto. Ambos querem o fruto (estão olhando para ele com a boca 
cheia d’água). Acontece que foi João quem plantou a árvore em seu quintal, regou, cuidou. José 
está apenas passando por ali e viu (com olhos faiscantes) o fruto com aparência deliciosa.  O 
querer de ambos está em conflito. Vamos universalizar o arbítrio de José: você pode pegar o que 
quiser, mesmo que não tenha qualquer relação prévia com a coisa desejada. Se for assim acabou 
o direito de propriedade e vai prevalecer a lei do mais forte. Agora vamos universalizar o arbítrio 
de João: você pode se alimentar de frutos suculentos, se plantar, cuidar ou comprar. Ao que 
parece, tal arbítrio é universalizável e deve ser adotado como justo. A pretensão de José, 
inversamente, deve ser limitada, pois injusta. 

 

O Direito é o conjunto das condições por meio das quais o arbítrio de um pode estar de 
acordo com o arbítrio de outro, segundo a lei universal da liberdade. 

 

É por isso que NÃO basta ao Estado garantir a autonomia generalizada (arbitrária), o que nos 
devolveria ao estado de natureza. Haverá injustiça acaso as ações de um indivíduo interfiram na 
liberdade dos outros fora dos casos do imperativo categórico. A sociedade precisa ter 
mecanismos aptos a eliminar esses obstáculos, assegurando que todos usufruam da liberdade de 
modo igualitário. 

O ponto é que nem sempre, na prática, as coisas acontecem como deveriam (daí podermos falar 
em injustiça). De toda forma, a sociedade (por meio de Estado) busca implementar condições de 
igualdade pelo imperativo hipotético (Direito). Quando estudamos a autonomia relacionamos suas 
características com o imperativo categórico; já no caso da heteronomia podemos ligá-la ao 
imperativo hipotético: uma pessoa faz algo na expectativa de suas consequências (obter os 
proveitos da lei ou evitar suas sanções). 

Assim, não se pode negar que o Direito restringe a autonomia, obrigando o indivíduo a curvar-se 
a uma vontade que não lhe é própria. Esse possível conflito é solucionado pelo contrato social: as 
autonomias individuais refletem-se na vontade geral, que assegura a manifestação da autonomia 
e da coexistência de forma complementar (todos participam na sua elaboração e na submissão 
aos seus ditames). Ademais, as limitações levam (e devem mesmo levar) em conta o imperativo 
categórico, que por ser uma razão universal impõe-se a todos de maneira igual e justa. Deu para 
entender? 

 



 

 

   
446 
449 

TEMA 03 - RONALD DWORKIN 

Sabe aquela história de o aluno questionar (superar?) o mestre? Temos aqui mais um exemplo. 
Ronald Dworkin estudou com Herbert Hart e depois o sucedeu como titular da cadeira de 
Jurisprudência na universidade de Oxford (Inglaterra). Isso não o impediu de construir um modelo 
de pensamento que confrontava diretamente as ideias do ilustre professor. 

A primeira premissa do pensamento dworkiniano é que o direito deve ser visto como um 
instrumento de justiça (condição de bem-estar dos indivíduos), cuja fonte é social e de natureza 
argumentativa – está enraizado em preceitos morais. Logo, o juízo jurídico não pode ser feito sem 
o juízo moral e o juiz NÃO se encontrar amarrado à lei – a legalidade estrita pode ser afastada 
quando se antepuser à justiça. 

 

O direito é uma atitude investigativa sobre a realidade e que realiza valores e 
expectativas de justiça que lhe são anteriores. 

 

A técnica utilizada pelo direito para perquirir tal intento é a interpretação (sobre os fatos já 
ocorridos e juridicamente relevantes dentro de um contexto decisório), a qual deve se mostrar 
essencialmente evolutiva, na medida em que as concepções jurídicas do “ontem” são 
remanejadas, a cada case, para ser o melhor possível hoje. 

Como resultante, temos: (a) a razoabilidade (fairness) é alcançada pela análise das lógicas 
intrassistêmica, que é a verificação do direito positivo, e intersistêmica, isto é, daquilo que as 
instituições humanas reconhecem como práticas socialmente legítimas; (b) a aplicação do direito 
sempre depende de uma releitura do passado, de forma a se chegar a um ponto melhor – história 
(recorribilidade à prática em torno da justiça) e interpretação andam juntas na definição da ideia 
de “coerência” do Direito. 

Dworkin critica tanto o positivismo, ao assentar a importância da interpretação do caso concreto 
(“lei do caso”) quanto o utilitarismo, na medida em que defende com firmeza os direitos 
individuais, em especial a igualdade (de condições e oportunidades). 

Avançando para a técnica jurídica, Dudu (apelido que ganhou no Brasil, ao menos neste material) 
considerada que o ordenamento jurídico é composto por princípios e regras (ou normas), ambos 
a conformar padrões jurídicos a serem seguidos nas relações jurídicas. 
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As REGRAS são aplicadas no modo tudo ou nada (all-or-nothing). Se a hipótese de incidência de 
uma regra é preenchida, ou a regra é válida e a consequência normativa deve ser aceita, ou ela é 
considerada não válida. Na colisão entre regras, uma delas deve ser considerada inválida. 

Já os PRINCÍPIOS possuem uma dimensão de peso (dimension of weight). Na colisão entre 
princípios, o princípio com peso relativo maior se sobrepõe ao outro, sem que este perca sua 
validade. A rigor, os princípios NÃO determinam absolutamente a decisão (servem de 
instrumentos de auxílio), estabelecendo uma direção a ser tomada pelo juiz, especialmente nos 
casos difíceis (hard cases), em que a subsunção de um fato a uma norma não é algo claro, há 
lacunas, antinomias ou ambiguidades insuperáveis. 

 

REGRAS PRINCÍPIOS 
Aplicam-se por TUDO ou NADA! Aplicam-se por ponderação 
Análise de validade Verificação da dimensão de peso 
Têm aplicação se “a regra é clara” (Arnaldo Cesar 
Coelho) 

Norteiam a tomada de decisões, especialmente nos 
hard cases 

 

Um dos hard cases mais discutidos dos últimos tempos no Brasil é o da interrupção da gravidez 
no caso de feto anencéfalo (ADPF 54). Até então, havia muita discussão se a conduta tipificava o 
crime de aborto, incidindo a penalização correspondente, prevista no Código Penal. Vários 
princípios se chocaram com a abertura das teses e dos votos: vida, dignidade humana, liberdade, 
autonomia da vontade, privacidade, intimidade. O STF acabou sopesando todos eles e permitindo 
a prática (em parte considerando que a ordem jurídica fixa a morte encefálica como momento de 
extinção da pessoa – Lei nº 9.434/97), para a revolta dos religiosos, que entendiam que a proteção 
à vida (mesmo anencefálica) deveria prevalecer. 

É famosa a colisão entre as teorias de HART e DWORKIN. Precisamos conhecê-la. Hart defende a 
discricionariedade do juiz nos hard cases (o que se costuma chamar de decisionismo); Dworkin 
admite que nesses casos há maior liberdade do julgador para a interpretação, mas NÃO (nunca) 
discricionariedade. 

Adotando as teorias hermenêuticas de Heidegger e Gadamer (as decisões do homem são 
limitadas pelas pré-compreensões inscritas na consciência histórica do sujeito), Dudu entende que 
seria possível chegar a uma resposta correta para cada caso em particular, levando-se em 
consideração o contexto sociopolítico e histórico. 
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Julgar é uma tarefa hercúlea. O processualista Francesco Carnelutti, em sua obra 
“As misérias do processo penal”, disse que “nenhum homem, se pensasse no que 
é necessário para julgar outro homem, aceitaria ser juiz”. Por isso, precisamos de 
um Juiz Hércules. Dworkin esboça uma figura ideal de magistrado que conhece 
todas as leis, as decisões anteriores (jurisprudência), os princípios básicos do direito 
e da justiça e tem capacidades sobre-humanas para decidir de maneira criteriosa e 
íntegra, por intermédio de uma interpretação construtiva do ordenamento jurídico 
como um todo, considerando também a leitura da sociedade quanto aos princípios 

envolvidos no caso.  

 

Perceba que, na visão dworkiniana, os juízes se valem dos princípios por uma questão de 
razoabilidade e justiça, não por uma questão de autoridade (discricionariedade). O fato de o 
julgador basear sua interpretação em um fundamento histórico não o autoriza a agir com 
arbitrariedade, pelo contrário, a aplicação de princípios vincula o julgamento a dados constantes 
do ordenamento jurídico, mas não necessariamente positivados.  

 

Os princípios eliminam (ao menos limitam) a possibilidade de o magistrado recorrer ao 
direito alternativo – o completo atropelo das normas positivadas para aplicar o solipsista 

ideal pessoal de justiça. 

 

Portanto, mesmo diante de hard cases, o juiz NÃO pode apelar à discricionariedade (muito 
próxima da arbitrariedade), devendo analisar as decisões anteriores para construir uma decisão 
que mantenha a coerência com o sistema jurídico. As decisões judiciais seriam como capítulos de 
um romance, não prescindindo (não podendo dispensar) de seguir uma linha de continuidade. 

Os julgamentos dos hard cases devem ser guiados por duas regras (limitadoras do arbítrio): (1) 
regra de conveniência = o juiz deverá fazer um levantamento dos argumentos admissíveis 
(constatação empírica) e da jurisprudência existente (casos com pano de fundo semelhante); (2) 
regra de valor = o juiz deverá escolher um valor de justiça para orientar o processo de seleção dos 
argumentos a serem acolhidos de acordo com a moral, com as expectativas nutridas pelo conjunto 
social. 

Vamos fechar com um exemplo. Prédios invadidos (problema cotidiano de São Paulo): direito de 
moradia vs. propriedade.  
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1) Regra de convivência: (a) argumentos = há conflito de direitos consagrados na Constituição; de 
um lado está a propriedade, de outro a vida digna, o patrimônio mínimo, a moradia como direito; 
(b) jurisprudência = “os direitos assegurados na Constituição Federal, no caso o direito à moradia 
e o direito de propriedade, não colidem; são complementares, concordantes e exercidos nos 
termos da lei. Não se vê na Carta qualquer dispositivo que assegure o direito de apropriação de 
bem de outrem, público ou particular; nem permissão para que o exercício de direito se faça com 
prejuízo de outro direito. É um caminho perigoso; pois a ilegalidade é um caminho sem fim e dela 
não nasce direito, nem se pode desprezar a imensa maioria da população, também carente, que 
respeita a lei e o direito alheio” (TJSP, AI nº 0030588-73.2012.8.26.0000; 10ª Câmara de Direito 
Público, j. 26/03/2012). 

2) Regra de valor = adota-se o valor da igualdade. TODOS têm direito de obter propriedade pelo 
trabalho. Conferir a alguns o direito de obtê-la por meio de atos ilegais (esbulho) teria como efeito 
mais do que o desrespeito à propriedade, mas também a concessão de privilégio injustificável, 
que não reflete a moral da esmagadora maioria da população (trabalhadora e ordeira). A 
expectativa social é de que haja preservação da propriedade, de modo que todos possam ter 
segurança em adquiri-la e mantê-la. Se essa expectativa for colocada em risco sério, a sociedade 
como um todo sofrerá as consequências danosas. Uma suposta ajuda a necessitados não pode 
solapar o sistema de direitos (que retirou o homem do estado de guerra, em que cada um só 
podia manter a propriedade pela própria força e que vedou ao Estado a apropriação arbitrária 
dos bens do indivíduo). O Judiciário, muito menos, pode estar na vanguarda de uma redistribuição 
social de bens. 
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