


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 o e-book "50 Temas Específicos que
serão Cobrados em Prova de MP". Elaborado com muito carinho e cuidado por nós, você terá uma
visão de um dos temas mais  relevantes cobrados em concursos de Promotorias. É leitura obrigatória
para você que estuda para essa área.

Aproveito, ainda, para informá-los de que, no dia 04/04/2022, às 19h, o seu estudo para concursos de
Promotor de Justiça irá mudar para sempre! Nesse dia, lançaremos a tão aguardada – e pedida –
Assinatura Promotorias,  o maior projeto do mercado para essa tão nobre área de concursos jurídicos!

Anote na agenda: 04/04/2022, às 19h.

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.

https://t.me/assinaturapromotorias
https://www.redirectmais.com/run/assinatura-promotorias


Sumário
1 - Direito Constitucional 4

1.1 Sentenças manipulativas? 4
1.2 - Princípios instrumentais de hermenêutica constitucional 6
1.3 - Poder Constituinte 9
1.4 - Direitos Fundamentais 12
1.5 - Constituição 13
1.6 - Discurso de Ódio (Hate Speech) 13
1.7 - Constitucionalismo Abusivo 17
1.8 - A Inconstitucionalidade Formal da Emenda Constitucional por Compra de Votos 19

2 - Direito Administrativo 21
2.1 - Prescrição das ações do particular contra a Fazenda Pública 21
2.2 -Governança corporativa nas empresas estatais 22
2.3 - Sindicabilidade e Lei de introdução às normas do direito brasileiro 25
2.4 - Principais tendências do Direito Administrativo 28
2.5 - Jurisprudência de Agentes Públicos e Concurso Público – STF e STJ 30
2.6 - Direito Administrativo - Extinção dos Atos Administrativos 38
2.7 - “Desconstrução” (ou “reconstrução”) do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado 43
2.8 - Delegação do Poder de Polícia 45

3 - Direito Penal 48
3.1 - Teoria da imputação objetiva 48
3.2 - Fraude eletrônica 50
3.3 - Estupro de vulnerável e importunação sexual 51
3.4 - Descriminantes Putativas 53
3.5 - Faltas Graves em Sede de Execução Penal 55
3.6 - Breves considerações sobre o entendimento dos tribunais superiores acerca da tipicidade da conduta do
contribuinte que deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente por apenas 1 (um) mês 56
3.7 - Entendimento do STJ sobre a Ordem de habilitação de SIMCARD (chip) da autoridade policial em substituição
ao do titular da linha 58
3.8 - Progressão de regime para condenados por crimes hediondos e afins 60
3.9 - Causas interruptivas da prescrição da pretensão punitiva 63
3.10 - Infrações Penais que Não Admitem Tentativa 65

4 - Direito Processual Penal 67
4.1 - Colaboração premiada celebrada por Delegado de Polícia 67
4.2 - Busca e apreensão 72
4.3 - Relatório de inteligência financeira e investigação de movimentações financeiras atípicas pelo Ministério Público
a partir de denúncia anônima 81
4.4 - Sistemas Processuais Penais 83
4.5 - Citação do acusado pelo WhatsApp 86
4.6 - Júri e legítima defesa da honra 89
4.7 - Direito de Defesa no Processo Penal 92
4.8 - A Garantia de Não Autoincriminação 96

5 - Direitos Difusos e Coletivos 101
5.1 - Inaplicabilidade da teoria do fato consumado em Direito Ambiental 101
5.2 - As ondas do feminismo 103
5.3 - O risco de desenvolvimento e a responsabilidade dos laboratórios 107
5.4 - Concessão de medicamentos/tratamentos médicos e Jurisprudência dos Tribunais Superiores 108
5.5 - A Legitimidade do Ministério Público para tutelar, em ACP, os direitos individuais homogêneos dos consumidores

112

6 - Direito Civil 115
6.1 - Conceitos parcelares da boa-fé objetiva 115
6.2 - Pessoa Jurídica de Direito Público Tem Direito à Indenização por Danos Morais Relacionados à Violação da Honra
ou da Imagem 117
6.3 - Influências da Lei de Liberdade Econômica na desconsideração da Personalidade Jurídica 119



6.4 - É Vedado ao Provedor de Aplicações de Internet Fornecer Dados de Forma Indiscriminada dos Usuários que
Tenham Compartilhado Determinada Postagem, em Pedido Genérico e Coletivo, Sem a Especificação Mínima de uma
Conduta Ilícita Realizada 124
6.5 - Função ética da responsabilidade civil 126

7 - Direito Processual Civil 128
7.1 - A função do MP na formação concentrada de precedentes obrigatórios 128
7.2 - Negócio jurídico processual e Ministério Público 129
7.3 - Novo CPC e a racionalização da intervenção do MP no processo civil 134

8 - Direito da Criança e do Adolescente 136
8.1 - Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade 136
8.2 - Princípios do Direito da Criança 137
8.3 - Adoção 139



50 TEMAS QUE SERÃO COBRADOS NAS PROVAS

DE MP EM 2022
1 - DIREITO CONSTITUCIONAL

1.1 Sentenças manipulativas?
As sentenças manipulativas estão inseridas no contexto dos limites da interpretação
constitucional. É necessário que se estabeleça parâmetros objetivos e critérios firmes de
interpretação, para a garantia da segurança jurídica.

Sabe-se que, na atividade jurisdicional, muitas vezes ocorre o fenômeno de criação judicial do
direito, tendo em vista que entre a declaração de nulidade absoluta total da lei ou ato normativo
e o não conhecimento da ação, preferem-se as decisões interpretativas com efeitos modificativos
ou corretivos. Nesse sentido, o texto constitucional deve servir como ponto de partida e também
como limite para o exercício da interpretação judicial.

Em tais hipóteses, o órgão jurisdicional adota uma postura legislativa, criando normas de caráter
geral e vinculante.

Nesse contexto, as decisões manipulativas, originárias da doutrina e jurisprudência italianas, são
sentenças em que a Corte Constitucional não se limita a declarar a inconstitucionalidade das
normas que lhe são submetidas, mas, atuando como legislador positivo, modifica/manipula
diretamente o ordenamento jurídico, adicionando-lhe ou substituindo-lhe normas, a pretexto ou
com o propósito de adequá-lo à Constituição.1

Há duas espécies de sentenças manipulativas: as aditivas e as substitutivas.

Sentenças aditivas

Nas sentenças aditivas (sentenças manipulativas de efeito aditivo), a Corte Constitucional declara
inconstitucional certo dispositivo legal não pelo que ele expressa, mas pelo que ele omite,
alargando o texto da lei ou seu âmbito de incidência. A sentença aditiva é comumente justificada
em razão da não observância do princípio da isonomia, em casos que a lei concede certo
benefício ou tratamento a determinadas pessoas, mas exclui outras que deveriam se enquadrar
na mesma situação.

Nessas hipóteses, a Corte Constitucional declara inconstitucional a norma na parte em que trata
de forma desigual os que são iguais, sem qualquer razoabilidade e/ou proporcionalidade que

1 G. F. Mendes, I. M. Coelho, P. G. G. Branco, Curso de direito constitucional, 5. ed., p. 186.



justifique tal escolha. Assim, a decisão se mostra aditiva, porque cria uma norma para estender
aos excluídos o benefício que a norma originária não concedeu. Em outras palavras, a decisão
alarga o âmbito normativo de um preceito, declarando inconstitucional uma norma na parte que
ela se omite injustificadamente.

Exemplos de sentenças aditivas:

● ADPF 54 (antecipação terapêutica do parto em casos de gravidez de feto anencefálico):
nesta ADPF, o STF, por maioria, conferiu interpretação conforme a Constituição aos arts.
124 a 128 do CP, acrescentando mais uma excludente de ilicitude ao crime de aborto, no
caso de se tratar de gravidez de feto anencefálico.

● MI 670/ES, MI 708/DF, MI 712/PA (direito de greve dos servidores públicos): o STF, ao
julgar os referidos mandados de injunção impetrados, conferiu direito de greve a todo
servidor público, aplicando-se, no que couber, a Lei n. 7.783/89, que dispõe sobre o
exercício do direito de greve na iniciativa privada.

● Pet 3.388 (demarcação Raposa Serra do Sol): o STF reconheceu o modelo contínuo de
demarcação da terra indígena e determinou diversas condições, a configurar verdadeira
decisão aditiva.

● ADO 26 e MI 4.733 (criminalização da homotransfobia): nestas ações, o STF realizou o
enquadramento da homofobia e da transfobia como crimes de racismo. O Tribunal, por
maioria, reconheceu o estado de mora inconstitucional do Congresso Nacional na
implementação da prestação legislativa destinada a cumprir o mandado de incriminação a
que se referem os incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição, para efeito de proteção
penal aos integrantes do grupo LGBT. Assim, conferiu interpretação conforme à
Constituição para enquadrar a homofobia e a transfobia, qualquer que seja a forma de sua
manifestação, nos diversos tipos penais definidos na Lei n. 7.716/89, até que sobrevenha
legislação autônoma, editada pelo Congresso Nacional, por considerar que as práticas
homotransfóbicas qualificam-se como espécies do gênero racismo, na dimensão de
racismo social consagrada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento plenário do HC
82.424/RS (caso Ellwanger), na medida em que tais condutas importam em atos de
segregação que inferiorizam membros integrantes do grupo LGBT, em razão de sua
orientação sexual ou de sua identidade de gênero. Para Pedro Lenza, trata-se de típico
exemplo de sentença manipulativa aditiva.2

Sentenças substitutivas

Por outro lado, nas sentenças substitutivas, a Corte não apenas anula a norma impugnada, como
também a substitui por outra, essencialmente diferente, criada pelo próprio tribunal, o que
implica a produção heterônoma de atos legislativos.

Citamos como exemplo a liminar concedida na ADI 2332 contra dispositivos da MP 2183-56. De
acordo com a decisão do STF, a limitação de 6% para ao ano para a taxa de juros compensatório
viola o entendimento adotado na Súmula 618 do STF, bem como o princípio constitucional do
direito à justa indenização. Assim, a taxa de juros de 6% ao ano foi declarada inconstitucional
pelo STF e substituída pela de 12%. Ou seja, note que o STF primeiramente declarou
inconstitucional a taxa de juros estabelecida em lei e, em seguida, a substituiu por outra taxa.

2 LENZA, PEDRO. Direito Constitucional Esquematizado, 24. ed., p. 188.



1.2 - Princípios instrumentais de hermenêutica constitucional
Pessoal, a interpretação e a hermenêutica constitucional são temas muito caros à banca
examinadora, dessa forma, vamos aprofundar um pouco mais nossos conhecimentos no assunto
e tratar dos princípios instrumentais.

Como sabemos, a interpretação jurídica consiste, em princípio, na atividade de delimitação do
alcance da norma jurídica, de forma que se extrai o “espírito da norma”, ou seja, o real sentido
que a norma jurídica deverá assumir no exame do caso concreto. Nesse sentido, a doutrina
constitucional atribui a Savigny o desenvolvimento dos métodos clássicos de interpretação, tais
como o gramatical, o histórico, o sistemático e o teleológico.

Diante da constatação de que tais métodos interpretativos clássicos seriam insuficientes para a
resolução dos casos mais difíceis, estes foram complementados por uma nova hermenêutica
constitucional, com novos métodos de interpretação, tais como o tópico-problemático, o
hermenêutico-concretizador, o científico-espiritual, o normativo-estruturante e o da comparação
constitucional.

Assim, em conjunto com esses novos métodos, foram desenvolvidos os princípios instrumentais
da interpretação constitucional.

Inicialmente preciso destacar que os princípios podem ser:

a) onivalentes ou universais: comuns a todos os ramos do saber;
b) plurivalentes: comuns a um grupo de ciências;
c) monovalentes: aplicáveis a um só campo do conhecimento;
d) setoriais ou regionais: utilizados em determinado setor em que se divida uma
ciência.

Ainda, cumpre ressaltar que os princípios instrumentais também são conhecidos como
postulados normativos, metanormas ou princípios interpretativos, sendo extraídos especialmente
das obras de Konrad Hesse e Friedrich Müller e se distinguindo dos princípios materiais.

PRINCÍPIOS MATERIAIS PRINCÍPIOS INSTRUMENTAIS

Postulam um estado ideal de coisas a ser
alcançado (ex: princípios da isonomia, liberdades,

dignidade da pessoa humana, etc.).

São utilizados na interpretação e aplicação de
outras normas.

Robert Alexy entende que o sistema jurídico é formado por três níveis: (i) argumentação jurídica;
(ii) princípios; (iii) regras. Nesse sentido, Os princípios instrumentais, diferentemente das regras,
não estabelecem diretamente o dever de adotar determinadas condutas, ou sequer promovem o
estado ideal de coisas, como fazem os princípios materiais (ou apenas princípios para Alexy).
Portanto, promovem o modo como o estado de coisas deve ser realizado, de forma que são
compreendidos dentro do nível de argumentação jurídica para Alexy.

Princípio da unidade da constituição: a Constituição deve ser interpretada de modo a evitar
conflitos, contradições e antagonismos entre suas normas, ou seja, a interpretação deve ser



realizada em conjunto com as demais normas, de forma a afastar a tese da hierarquia das normas
constitucionais.

Princípio do efeito integrador: Ao solucionar problemas jurídico-constitucionais deve ser dada
prioridade às soluções que favoreçam a integração política e social, de forma a produzir efeito
que cria e conserva a unidade constitucional.

Princípio da concordância prática ou harmonização: de acordo com tal princípio, cabe ao
intérprete coordenar e combinar os bens jurídicos que estão em conflito, buscando realizar uma
redução proporcional de cada um deles, de forma a evitar o sacrifício total de uns em relação aos
outros.

Princípio da relatividade: a relatividade indica que não existem direito absolutos, uma vez que
todos encontram limites em outros direitos ou em interesses coletivos também previstos na
Constituição.

Destaca-se em relação ao princípio da relatividade que alguns autores consideram
absoluta a dignidade da pessoa humana e a vedação à tortura e à escravização, como
é o caso de Bobbio.

Princípio da força normativa da Constituição: Ao aplicar a Constituição, deve ser dada
preferência às soluções concretizadoras ou densificadoras de suas normas, que tornem as normas
constitucionais mais eficazes e permanentes. De tal princípio se extrai que sua principal utilização
prática é o afastamento de interpretações divergentes, que podem enfraquecer a força normativa
da Constituição .3

Cuidado! Em relação à doutrina do mandado de injunção, com fundamento no
princípio da força normativa da constituição, o STF passou a adotar posição
concretista.

Princípio da máxima efetividade: com base em tal princípio, a interpretação escolhida deve ser a
que dá a maior efetividade possível ao direito, buscando cumprir sua função social. Assim, este
está vinculado especificamente aos direitos fundamentais.

Ainda, ressalta-se que toda norma constitucional possui eficácia, mas nem todas possuem
efetividade.

EFETIVIDADE EFICÁCIA VALIDADE

Eficácia social: a norma cumpre
sua finalidade, atingindo o

objetivo para o qual foi criada,
ou seja, é a realização de efeitos

concretos.

Eficácia jurídica: se trata da
aptidão da norma para cumprir
os efeitos que lhes são próprios.

É a relação de conformidade de
uma determinada norma com

aquelas que estabelecem o seu
procedimento de elaboração e
limitam o seu conteúdo, como

por exemplo a relação entre uma
Lei e a CRFB.

3 Súmula 343 do STF: Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda
se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.



Ainda, a eficácia pode ser positiva ou negativa. A positiva diz respeito à aptidão da norma em ser
aplicada ao caso concreto, independentemente de outra vontade intermediadora, de forma que
algumas normas constitucionais não possuem eficácia positiva, pois, para serem aplicadas no
caso concreto, dependem de lei regulamentadora. Por sua vez, a eficácia negativa, é a aptidão
da norma para invalidar outras normas que lhe sejam contrárias, sendo que todas as normas
constitucionais possuem eficácia negativa.

Princípio da justeza ou conformidade funcional: Este procura impedir que intérpretes
constitucionais cheguem a um resultado que subverta ou perturbe o esquema
organizatório-funcional, ou seja as competências e atribuições, estabelecido pela Constituição.
Nesse sentido, cada Poder deve observar a função e os limites de atuação que lhe foram
atribuídas pela CRFB.

Princípio da interpretação conforme com a Constituição: em se tratando de normas polissêmicas
ou plurissignificativas, que admitem mais de uma interpretação, deve-se dar preferência à
interpretação que lhes compatibilize o sentido com o conteúdo da Constituição.

Princípio da presunção de constitucionalidade das leis: Consoante assevera esse princípio, as leis
e os atos normativos existentes no ordenamento jurídico devem ser presumidos constitucionais,
salvo se houver declaração judicial de inconstitucionalidade.

Princípio da proporcionalidade ou razoabilidade: Pode ser reconhecido como um vetor
interpretativo, assumindo três dimensões: adequação, necessidade e proporcionalidade em
sentido estrito. Com efeito, segundo o Ministro Luís Roberto Barroso, a proporcionalidade é um
princípio. Assim, para o STF proporcionalidade é, a consagração do devido processo legal
substantivo ou material, de forma que busca traçar um parâmetro racional e equânime para que
se faça uma interpretação equilibrada e justa.

1.3 - Poder Constituinte
Poder constituinte é o poder de instituição ou reforma da Constituição Federal ou Estadual. Esse
conceito pode ser dividido em duas partes: uma alusiva aos objetos, e outra atinente às origens.

a) Objetos

A alusão aos objetos indica que o poder constituinte é um poder de instituição ou de reforma.

O termo “instituição” se coloca como criação de uma Constituição nova, nem sempre da
primeira Constituição, quando de modo genuíno esse poder constituinte tem manifestação.
Trata-se da criação da primeira Constituição e de outras subsequentes, que substituam a
Constituição anterior. A expressão “reforma”, por sua vez, coloca-se como a modificação de
Constituição que já existe, em menor ou maior escala.

Portanto, a doutrina majoritária entende que o poder constituinte não é só o poder que cria uma
nova Constituição, como também é aquele que modifica uma Constituição já existentes, tendo
esses dois objetos.

Em que pese a posição majoritária, autores como Toni Negri, no entanto, sustentam que a
reforma não seria manifestação do poder constituinte, mas um poder constituído.

b) Origens



Em Federações como o Brasil, o poder constituinte pode ter duas origens diferentes: uma origem
federal e outra federada. Isto é, além da Constituição Federal, há também as Constituições de
cada Estado.

Desse modo, não é só poder constituinte aquele que responde pela criação ou modificação da
Constituição Federal, mas também aquele que cria ou modifica a Constituição dos Estados.

Em respeito aos objetos e origens, de acordo com Nelson de Souza Sampaio, o poder
constituinte pode ser classificado em diversas espécies.

A classificação acima utiliza como diretrizes os objetos (instituição e reforma) e as origens (federal
ou estadual) do poder constituinte, ou seja, leva em consideração esses dois critérios.

Nessa linha de pensamento, o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado
reformador tratam da Constituição Federal, ao passo que poder constituinte derivado decorrente
refere-se à Constituição estadual.

● Poder constituinte originário é o poder de instituição da Constituição Federal
(“instituição” indica o objeto, e “Federal” a origem).

● Poder constituinte derivado reformador (de emenda ou de revisão) é o poder de
reforma da Constituição Federal (“reforma” indica o objeto, e “Federal” a origem).

No plano estadual, o poder constituinte derivado decorrente institucionalizador está para o
estado assim como o poder constituinte originário está para a Federação. Do mesmo modo, o
poder constituinte derivado decorrente de reforma estadual está para o estado assim como o
poder constituinte derivado reformador está para a Federação. Assim sendo:

● Poder constituinte derivado decorrente institucionalizador é o poder de instituição da
Constituição estadual (“instituição” indica o objeto, e “estadual” aponta a origem).
Todas as Constituições estaduais decorrem da mesma data (05/10/1989), um ano após
a promulgação da CRFB/88, em atendimento ao prazo fixado pelo art. 11 do ADCT.

ADCT, art. 11. Cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a
Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação da
Constituição Federal, obedecidos os princípios desta.

● Poder constituinte derivado decorrente de reforma estadual é o poder que altera a
Constituição estadual (o objeto é a “reforma”, e a origem “estadual”).

OBJETO ORIGEM

Poder Constituinte Originário Instituição Federal



Poder Constituinte Derivado Reformador Reforma Federal

Poder Constituinte Derivado Decorrente
Institucionalizador Instituição Estadual

Poder Constituinte Derivado Decorrente de
Reforma Estadual Reforma Estadual

Quanto ao Distrito Federal e aos Municípios, no Brasil não se reconhece a possibilidade de poder
constituinte nesses níveis. Só há dois 2 tipos de poder constituinte:

a) o poder constituinte próprio da Federação, e
b) o poder constituinte próprio do Estado.

Portanto, em nível distrital e municipal não há que se falar em poder constituinte, e sim de
poderes constituídos: há o poder constituído legislativo distrital (Câmara legislativa) e o poder
constituído legislativo municipal (Câmara municipal). Não há que se falar, portanto, em
Constituição, mas em lei orgânica distrital (art. 32 da CRFB/88) e lei orgânica municipal (art. 29 da
CRFB/88).

Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei
orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por
dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição.

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição,
na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos.

As leis orgânicas, em comparação com as demais leis municipais e distritais, não têm em relação
a elas superioridade formal, mas superioridade material.

Não há superioridade formal pois a origem de todas as leis municipais/distritais é a mesma, qual
seja: poder constituído. Para que houvesse superioridade formal, deveria haver uma fonte
diferenciada de produção, no entanto todas as normas são fruto do poder constituído.

Deve-se reconhecer, todavia, uma superioridade material, na medida em que o tema sobre o
qual versa uma lei orgânica distrital/municipal é mais relevante que os temas sobre os quais
versem outras leis do DF ou do Município. As leis orgânicas tratam da estrutura e funcionamento
próprio do DF e do Município.

A afirmação de que o Município e o DF não têm poder constituinte (e não teriam, portanto,
Constituição), mas poderes constituídos, tem um causa e gera um efeito.

Quanto à causa, a Constituição reconhece ao DF e ao Município autonomia política, mas a
auto-organização é atenuada (flexibilizada, mitigada, relativizada), que não se expressa por
Constituição, e sim por lei orgânica. A esses entes é assegurada auto-organização, embora não
em sua plenitude.

Uma das características de constituição da Federação é a autonomia política, que é conferida a
todas as entidades federativas (União, Estados, DF e Municípios), nos termos do art. 18 da
CRFB/88. Autonomia é a capacidade que tem um ente de autogerir-se de acordo com sua
vontade, e se decompõe em três capacidades:



a) Auto-organização;
b) Autogoverno;
c) Autoadministração.

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos,
nos termos desta Constituição.

Auto-organização significa a capacidade de elaboração de Constituição própria ou de
instrumento análogo a ela. No primeiro caso estão incluídos os Estados, que têm poder
constituinte, logo têm Constituição própria; o segundo caso (“ou outro instrumento análogo”)
refere-se aos DF e aos Municípios, que não têm poder constituinte, logo não têm Constituição, e
sim Lei Orgânica.

Se não houvesse auto-organização, o Município e o DF seriam regidos por normas jurídicas de
outro ente. No entanto, sua estrutura e funcionamento são regidos por regra jurídica que eles
próprios produziram. Portanto, o Município e o DF são entes dotados de auto-organização,
porém essa auto-organização é atenuada (porque não se expressa por Constituição, e sim por Lei
Orgânica). A Constituição confere autonomia política a esses entes, mas relativiza a
auto-organização.

O fato de não haver Constituição gera, como efeito, a impossibilidade de controle de
constitucionalidade com base na Lei Orgânica, que não servirá como parâmetro de controle,
podendo somente figurar objeto de controle realizado perante a Constituição do Estado ou da
República.

Assim, não podem as demais normas municipais ou distritais ser submetidas a controle em face
da Lei Orgânica, pois para que haja controle de constitucionalidade pressupõe-se que exista uma
Constituição, que sirva como parâmetro.

Portanto, no Brasil não existe poder constituinte em âmbito distrital e municipal, o que existem
nesses níveis são poderes constituídos.

Todavia, levando-se em consideração o art. 30 da Lei nº 9.868/99, que conferiu nova redação ao
art. 8º, I, n, da Lei nº 8.185/91, o Supremo Tribunal Federal tem admitido a tramitação de ação
direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo distrital em face de sua Lei Orgânica
perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, equiparando-a, portanto, a
Constituições de Estado.

1.4 - Direitos Fundamentais
Tema Específico 1: Definição

Os direitos fundamentais são conceituados como direitos subjetivos, assentes no direito objetivo,
positivados no texto constitucional, ou não, com aplicação nas relações das pessoas com o
Estado ou na sociedade.

Nessa ordem de ideias, os direitos fundamentais são dotados de três características: relatividade,
historicidade e, em especial, inalienabilidade.

A inalienabilidade informa que os direitos fundamentais não são subordinados à disposição
jurídica, pelos institutos da alienação e renúncia, ou disposição material, pelos instrumentos do
abandono e destruição da coisa, de maneira que são nulos, por ilicitude do objeto, os negócios



jurídicos que importem transmissão, a qualquer título, dos direitos que visem resguardar a vida
biológica, assim como a integridade moral e física.

Tema Específico 2: Tipologia

A tipologia dos direitos fundamentais gira em torno dos critérios formal e material, à luz da
sistemática do Título II da Constituição da República.

O critério formal é adstrito à origem da qual promana os direitos fundamentais, decompostos em
direitos fundamentais enumerados na Constituição da República, direitos fundamentais
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados e direitos fundamentais derivados dos
acordos, tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil seja parte, a teor do art. 5º, §§
2º e 3º.

O critério material é atrelado ao objeto de tutela dos direitos fundamentais, desmembrados em
direitos individuais, coletivos, sociais, políticos e à nacionalidade, à vista dos arts. 5º a 14, todos
da Constituição Federal.

1.5 - Constituição
Constituição não é um conceito unívoco, e possui pelo menos 3 sentidos:

a) Sentido sociológico: fatores reais de poder (Ferdinand Lassalle, O que é uma
Constituição).

b) Sentido político: decisão política fundamental (Carl Schmitt, Teoria da Constituição).
c) Sentido jurídico: lei fundamental do Estado (Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito).

Em relação ao sentido sociológico, Lassalle faz uma distinção entre a Constituição enquanto uma
folha em branco e a Constituição enquanto fator real de poder. De acordo com o autor, a
Constituição não deve ser uma folha em branco, mas um fator que afeta o modo pelo qual se
exerce poder político (algo próximo do que hoje se trabalha como “efetividade”, qualidade da
norma jurídica que é cumprida de modo efetivo pelo campo social). Esse sentido pertence à
sociologia jurídica.

Em relação ao sentido político, a Constituição é tida como decisão política fundamental. Carl
Schmitt fez uma distinção entre Estado e sociedade, e fixou a ideia de que a Constituição é uma
decisão, de natureza política, pela qual se fundamenta o fato de o Estado existir, que faz nascer o
Estado, separando-o do campo social. Esse conceito pertence à ciência política.

O sentido jurídico é o que importa ao Direito Constitucional, mas os demais sentidos não devem
ser olvidados. Hans Kelsen faz uma distinção entre norma fundamental pressuposta ou hipotética
e lei fundamental do Estado: norma fundamental pressuposta ou hipotética seria o fundamento
racional de uma Constituição, da sua elaboração (conceito pertencente à filosofia jurídica); a lei
fundamental do Estado seria a Constituição (daí a ideia da pirâmide de Kelsen, em que a
Constituição ocupa o ápice, e serve como fundamento comum de validade de qualquer norma
que o Estado vier a produzir).

1.6 - Discurso de Ódio (Hate Speech)
A escolha desse tema para aprofundamento se justifica em razão do crescente aumento do
discurso de ódio e intolerância presenciado ao redor do mundo, bastante potencializado pela
internet e pelas redes sociais. Esse é um assunto que já foi debatido pelo STF e se trata de um
dos assuntos mais relevantes do Direito Constitucional contemporâneo, pois diz respeito a dois
importantes temas dos direitos fundamentais: dignidade da pessoa humana e liberdade de
expressão.



Além disso, em razão de suas funções constitucionais, o Ministério Público é um dos principais –
senão o principal – órgão com atribuição normativa para combater discursos de ódio. Por essa
razão, a temática vem ganhado cada vez mais relevância em provas da carreira.

Conforme conceitua André de Carvalho Ramos, o discurso de ódio (hate speech) consiste na
manifestação de valores discriminatórios, que ferem a igualdade, ou de incitamento à
discriminação, violência ou a outros atos de violação de direitos de outrem.4

O discurso de ódio veicula manifestações de desprezo, intolerância ou ódio contra determinados
grupos, cujas razões estampam um discurso preconceituoso em suas mais variadas formas, como
aqueles ligados à orientação sexual, etnia, gênero, religião, deficiência mental ou física, etc.

No Brasil, nos termos do inciso IV do art. 5ºda CRFB/88, é livre a manifestação do pensamento. A
liberdade de expressão, como o veículo ou o fundamento do exercício de outras liberdades,
justifica a sua posição de preferência em nosso ordenamento. Todavia, o direito à liberdade de
expressão não é ilimitado ou absoluto. Ou seja, no ordenamento constitucional brasileiro, não há
uma “carta branca” para se proferir todo e qualquer tipo de discurso, ainda que a limitação a tal
direito seja excepcional. Nesse sentido, os limites à liberdade de expressão são impostos pela
existência de outros direitos fundamentais.

Por isso, a utilização da liberdade de expressão para violar o núcleo essencial da dignidade da
pessoa humana de uma pessoa ou grupo de pessoas, hierarquizando indivíduos com base em
nacionalidade, religião ou etnia, não é protegido pela norma que consagra a liberdade de
expressão, porque viola seu pressuposto, que é a dignidade da pessoa humana.

A proteção da liberdade de expressão guarda profunda relação com a garantia da dignidade da
pessoa humana e com a democracia. As relações sociais, o ambiente democrático e o contexto
multicultural impõem contornos ao direito de expressão. Justamente por isso, é possível uma
certa limitação à liberdade de expressão em razão da exteriorização de conteúdos
discriminatórios ou discursos do ódio. Nenhum direito fundamental deve ser interpretado no
sentido de autorizar a práticas que visem a destruir outros direitos fundamentais.

“Em diversas declarações de direito pelo mundo afora, há a expressa menção ao
princípio da proibição de abuso de direito fundamental. Em linhas gerais, esse
princípio estabelece que nenhum direito fundamental deve ser interpretado no
sentido de autorizar a prática de atividades que visem à destruição de outros direitos
ou liberdades. Em outras palavras: o exercício de direitos fundamentais não pode ser
abusivo a ponto de acobertar práticas ilícitas/criminosas cometidas em detrimento de
outros direitos fundamentais ou de valores constitucionais relevantes. (…) Aqui no
Brasil, não há uma norma constitucional expressa acolhendo o princípio de proibição
de abuso de direito fundamental. Mas ele está latente no sistema constitucional
brasileiro. Basta ver inúmeras normas da própria Constituição que possibilitam a
limitação ou até mesmo a perda total de direitos fundamentais quando existe abuso
no seu exercício. O domicílio é inviolável, mas pode ser invadido em caso de flagrante
delito. É resguardado o sigilo das comunicações, mas é possível a interceptação

4 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 2. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 524.



telefônica resguardando para fins de investigação criminal. O direito de reunião é
assegurado, desde que para fins pacíficos. É vedada a associação de caráter
paramilitar. A propriedade pode ser confiscada se estiver sendo usada para plantação
ilegal de psicotrópicos, bem como será permitida a apreensão de todo bem adquirido
em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes. A liberdade é protegida, mas é
possível a prisão em caso de flagrante delito ou por ordem de autoridade competente.
Analisando sistematicamente todas essas normas, o que se conclui é que os direitos
fundamentais não podem ser utilizados para fins ilícitos, até porque eles existem para
promover o bem estar e a dignidade do ser humano e não para a prática de maldades
que possam ameaçar esses valores. Indo mais além, pode-se dizer que o exercício de
direitos fundamentais não pode gerar uma situação de injustiça, nem pode servir de
desculpa para a prática de atos moralmente injustificáveis ou para violar direitos de
terceiros. (MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 4. ed. São Paulo:
Atlas, 2015, p. 412/413).

Assim, ainda que haja uma posição de preferência em prol da liberdade de expressão, ela não é
absoluta, razão pela qual o exercício da ponderação, diante do caso concreto, pode recomendar
a imposição de restrições, especialmente quando envolvem o combate da intolerância e do
preconceito contra grupos estigmatizados.

No Brasil, o grande leading case sobre o tema se deu no âmbito do STF e se trata do caso
Ellwanger. Nele, o Supremo entendeu que entendeu que o preceito fundamental da liberdade
de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo.

Em arremate, apesar de o ordenamento jurídico brasileiro não possuir norma de direito interno
que proíba expressamente (embora o faça implicitamente) o discurso de ódio, o artigo 13.5 da
Convenção Americana de Direitos Humanos afirma que a lei deve proibir toda propaganda a
favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua
incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. Desse dispositivo extrai-se a
vedação do discurso de ódio na CADH. E, é importante lembrar que a CADH possui status de
norma supralegal no sistema jurídico pátrio.

1. Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar
os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da
Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas,
que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de
alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão
social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos
preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716 de 08.01.1989,
constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica,
por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, “in fine”);

2. A repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o
exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional
professada, a cujos fiéis e ministros (sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos
muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros) é



assegurado o direito de pregar e de divulgar, livremente, pela palavra, pela imagem ou
por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de acordo
com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados, bem assim o de ensinar
segundo sua orientação doutrinária e/ou teológica, podendo buscar e conquistar
prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do
espaço, público ou privado de sua atuação individual ou coletiva, desde que tais
manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas
exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra
pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero;

3. O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além
de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto
manifestação de poder de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo
objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação
política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e da
humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável (LGBTI+) e por não
pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura
social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais
do ordenamento jurídico, expostos, em consequência de odiosa inferiorização e de
perversa estigmatização, a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral
de proteção do direito.

STF. Plenário. ADO 26/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MI 4733/DF, Rel. Min. Edson
Fachin, julgados em em 13/6/2019 (Info 944).

A incitação ao ódio público contra quaisquer denominações religiosas e seus
seguidores não está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade
de expressão. Assim, é possível, a depender do caso concreto, que um líder religioso
seja condenado pelo crime de racismo (art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/89) por ter
proferido discursos de ódio público contra outras denominações religiosas e seus
seguidores. STF. 2ª Turma. RHC 146303/RJ, rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min.
Dias Toffoli, julgado em 6/3/2018 (Info 893).

(...) o fato de o parlamentar estar na Casa legislativa no momento em que proferiu as
declarações não afasta a possibilidade de cometimento de crimes contra a honra, nos
casos em que as ofensas são divulgadas pelo próprio parlamentar na Internet. (...) a
inviolabilidade material somente abarca as declarações que apresentem nexo direto e
evidente com o exercício das funções parlamentares. (...) O Parlamento é o local por
excelência para o livre mercado de ideias – não para o livre mercado de ofensas. A
liberdade de expressão política dos parlamentares, ainda que vigorosa, deve se
manter nos limites da civilidade. Ninguém pode se escudar na inviolabilidade
parlamentar para, sem vinculação com a função, agredir a dignidade alheia ou difundir
discursos de ódio, violência e discriminação. STF. 1ª Turma. PET 7.174, Rel. p/ o ac.
Min. Marco Aurélio, julgado em 10/3/2020.



1.7 - Constitucionalismo Abusivo
Caros alunos, o tema do chamado "constitucionalismo abusivo" é bastante novo e atual, além de
já ter sido abordado pelo Ministro Barroso em uma decisão do STF e cobrado em algumas provas
para MP.

O constitucionalismo abusivo é uma teoria desenvolvida por David Landau (professor da Florida
State University College of Law) e diz respeito a uma forma de constitucionalismo em que os
institutos de origem democrática são usados para minar ou até mesmo ceifar o espaço do
pluralismo em uma determinada sociedade.

A finalidade principal da teoria é mostrar que mecanismos formais e institucionais de mudança
constitucional podem ser indevidamente apropriados para minar e usurpar a democracia e
enfraquecer a força normativa da Constituição. Assim, constitucionalismo abusivo se utiliza de
mecanismos formais de mudança constitucional para atentar contra o próprio regime
democrático.

Um dos seus pressupostos é que os golpes militares deixaram de ser um método comum de
supressão da ordem democrática, sendo que que contemporaneamente é crescente a instituição
de regimes autoritários por meio de instrumentos democráticos, sem rupturas institucionais claras
e bruscas.

Assim, grupos autoritários eleitos por pleitos eleitorais válidos e democráticos podem promover
mudanças constitucionais daninhas à democracia e às garantias fundamentais, muito difíceis de
substituir e de serem controladas pelos outros poderes, inclusive em razão do enfraquecimento
de instituições que têm como dever-poder a fiscalização do poder executivo.

Nessa linha, o constitucionalismo abusivo vai muito além dos regimes autoritários, nos quais as
violações aos postulados constitucionais são bastante claras e delineadas. O tema, apesar de ter
surgido nos Estados Unidos, encontra na América Latina um campo fértil para o desenvolvimento
de tais práticas, em razão do passado de heranças autoritárias da região.

Sobre o tema, ao analisar a medida cautelar na ADPF 622 (na qual o STF reestabeleceu
cautelarmente os mandatos dos antigos conselheiros do Conanda, até então revogados pelo
Poder Executivo), o ministro Barroso mencionou como consectários do constitucionalismo
abusivo: a) Ataques às cortes supremas ou tribunais constitucionais; b) Ataques a atores internos
que fiscalizam ou limitam o poder executivo; c) Ataques a atores internacionais e tribunais
internacionais.

O tema do constitucionalismo abusivo está intimamente ligado com a temática da democracia
liberal (ou de baixa intensidade), pois essa espécie de constitucionalismo autocrático produz
democracias iliberais, caracterizadas pela insuficiente proteção a direitos, com enfraquecimento
das instituições e os riscos à autenticidade e lisura dos processos eleitorais que daí advêm. Assim



o é porque suas lideranças elegem alvos estratégicos na debilitação da democracia. Ademais, o
Poder Judiciário tem sua independência questionada, bem como a mídia e a sociedade civil são
enfraquecidas e a desigualdade entre grupos vulneráveis e as classes dominantes aumenta.

Assim, apesar de haver eleições democráticas, a população não exerce o necessário controle
sobre as atividades dos governantes, que passam a ignorar os limites constitucionais e a privar o
povo de direitos fundamentais.

Nesse sentido, para Barroso, a democracia de baixa intensidade é produto do constitucionalismo
abusivo. A democracia de baixa intensidade faz com que essas sociedades se situem em algum
ponto do espectro entre as ditaduras reconhecidas e as democracias consolidadas. Nas palavras
de Boaventura Sousa Santos, trata-se de transformar o consenso político eleitoral em resignação
cidadã, com manutenção à superfície da normalidade democrática da vida política. Trata-se, para
o autor, de um novo tipo de Estado de exceção, que suspende ou elimina direitos e instituições
sem precisar revogar a Constituição, pois basta ignorá-la.

Por fim, o constitucionalismo abusivo, em determinados casos, pode guardar relação com o
hiperpresidencialismo. O hiperpresidencialismo é um sistema de governo em que o Estado é
formalmente regido por um modelo presidencialista de governo, mas possui características que
tendem a enfraquecer o regime democrático.

Nesse sentido, esse fenômeno se caracteriza por:

1. Concentração de poder do Estado em lideranças excessivamente personificadas e, em regra,
populistas. Esse fato pode ser prejudicial à democracia porque, em um regime presidencialista
democrático, o representante eleito deve estar na função de Presidente da República apenas
temporariamente, sendo saudável a alternância de indivíduos nos cargos públicos.

2. Concentração de poder no Executivo, que controla as demais instituições e poderes. Nesse
sentido, o Presidente da República intervém de forma indevida nas instituições públicas e nos
demais poderes e funções estatais. Dessa forma, a separação de poderes se torna de fachada, ou
seja, meramente formal e decorativa.

3. Ameaça constante ao regime democrático, pois comumente os regimes hiperpresidencialistas
possuem mandatos excessivamente longos, prejudicando a saudável alternância de poder. A
partir disso, se intensificam os conflitos políticos entre os grupos políticos e sociais, bem como
perante o Estado, o qual frequentemente se vale do uso da força para conter protestos.

1.8 - A Inconstitucionalidade Formal da Emenda Constitucional por Compra de Votos
Pessoal, o tema do controle de constitucionalidade é de predileção da banca examinadora.
Assim, é de extrema importância estar atualizado com a jurisprudência e conseguir ir além do
básico sobre a temática.

Diante disso, vamos analisar uma das teses exaradas pelo STF de maior repercussão do ano de
2020, tese essa consolidada em sede de controle de constitucionalidade, especificamente nas
ADI 4887/DF, ADI 4888/DF e ADI 4889/DF.



Inicialmente cabe compreende que a emenda constitucional é o mecanismo por meio do qual se
altera o texto constitucional, através do poder constituinte derivado reformador, pelo acréscimo,
modificação ou supressão de normas.

Ainda, diferentemente da legislação ordinária, para se modificar a constituição é preciso observar
normas e um rito diferenciados, consequência de sua rigidez. Além disso, o poder reformador
encontra limites previstos na legislação que devem ser observados a fim de se garantir a validade
das emendas. Tais limitações podem ser expressas ou explícitas (formais, circunstanciais e
materiais) e implícitas.

Quanto às suas limitações formais, relativas aos termos procedimentais do processo legislativo, é
necessário observar o previsto no artigo 60 da Constituição quanto ao rol de legitimados para
sua propositura, o quórum de aprovação, a forma de promulgação e a possibilidade de nova
reforma. Por sua vez, às limitações circunstanciais, verifica-se que o constituinte originário vedou
a alteração do texto constitucional, em determinadas circunstâncias, em função da gravidade e
anormalidade presentes, de forma que não pode ser alterada em situações de fragilidade e
instabilidade política do país, nos termos do artigo 60, § 1º da CRFB.

No que tange às limitações materiais, o poder constituinte originário estabeleceu algumas
vedações em relação ao conteúdo das propostas de emenda. Com isso, são vedadas quaisquer
modificações que pretendam suprimir ou reduzir as chamadas cláusulas pétreas, tendo sido
estabelecido um núcleo intangível. Ressalte-se que tais cláusulas não são absolutamente
imutáveis, podendo ser alteradas somente no sentido de se incluir novos direitos, conforme se
observa nas cláusulas pétreas explícitas no artigo 60, § 4º da CRFB e as limitações implícitas.

Nesse sentido, dentre as diversas facetas do estudo do controle de constitucionalidade, uma das
que mais se destaca no estudo da doutrina e nas discussões doutrinárias é o controle de
emendas à Constituição Federal, uma vez que apresenta peculiaridades muito específicas, diante
da possibilidade de interferência do STF, através do controle de constitucionalidade, na validade
ou não da emenda aprovada no Congresso.

Vale ressaltar que o STF possui uma prerrogativa constitucional limitada para o controle de
emendas à Constituição Federal, sendo competente para a verificação do respeito às
formalidades do processo legislativo (descumprimento gera a inconstitucionalidade formal) e a
verificação da constitucionalidade material de uma emenda em face das cláusulas pétreas
constitucionais, que são tidas como princípios basilares do texto constitucional, que atuam como
principal limitador da atuação do Supremo Tribunal Federal no controle de emendas à CRFB.

O contexto no qual se deu a decisão da possibilidade de inconstitucionalidade formal por
compra de votos é o do escândalo político do “Mensalão”, segundo o qual, teria ocorrida a
“compra de votos” ou “compra de apoio parlamentar”. O Procurador-Geral da República
ofereceu denúncia (AP 470) contra os envolvidos e diversas pessoas foram condenadas.

Diante dessa constatação, passou a existir o questionamento se eventual lei ou emenda
constitucional aprovada nesse período e que teve para a sua aprovação o cômputo de votos
“comprados”, estaria maculada por vício formal a ensejar a sua inconstitucionalidade?

Na doutrina, o primeiro a tratar sobre o assunto foi Pedro Lenza. Escreveu o autor:

“Vício de decoro parlamentar



Como se sabe e foi publicado em jornais, revistas etc., muito se falou em um esquema
de compra de votos, denominado “mensalão” para votar de acordo com o governo ou
em certo sentido.

(...)

O grande questionamento que se faz, contudo é se uma vez comprovada a existência
de compra de votos, haveria mácula no processo legislativo de formação das emendas
constitucionais a ensejar o reconhecimento da sua inconstitucionalidade.

Entendemos que sim e, no caso, trata-se de vício de decoro parlamentar, já que, nos
termos do art. 55, §1.º, “é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos
definidos no regimento interno o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do
Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas”.

Dito isso, cabe lembrar que, no julgamento da AP 470 (conhecida como “mensalão”),
ficou demonstrado o esquema de corrupção para compra de apoio político. (...)”
(LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2020, p.
195-196).

Assim, diante de tal dúvida, a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil – ADEPOL, ajuizou
ADI no STF pedindo a declaração de inconstitucionalidade formal de dispositivos da EC 41/2003
e da EC 47/2005.

O Supremo entendeu que em tese é possível o reconhecimento de
inconstitucionalidade formal no processo constituinte reformador quando eivada
de vício a manifestação de vontade do parlamentar no curso do devido processo
constituinte derivado, pela prática de ilícitos que infirmam a moralidade, a
probidade administrativa e fragilizam a democracia representativa.

Porém, no caso concreto o STF entendeu que não ficou demonstrado que as
Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 só foram aprovadas por conta do “esquema de
compra de votos”.

2 - DIREITO ADMINISTRATIVO

2.1 - Prescrição das ações do particular contra a Fazenda Pública
A prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública e suas autarquias é de cinco anos, nos
termos do art. 1º do Decreto 20.910/32:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for
a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.



Embora a lei mencione “todo e qualquer direito ou ação”, restou pacificado na doutrina e na
jurisprudência que o prazo de prescrição quinquenal fixado no referido Decreto Federal incide
apenas em relação aos direitos pessoais.

A prescrição das ações reais contra a Fazenda Pública, segundo a doutrina, é regida pela
legislação civil. Assim, nos termos do art. 205 do Código Civil vigente, a prescrição ocorre em
dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Também é importante mencionar o disposto no art. 1º-C da Lei 9.494/97:

Prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por
agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviços públicos.

Por esta lei, há uma extensão do prazo quinquenal às pessoas jurídicas de direito privado que
prestam serviços públicos.

Outro ponto importante: segundo o STJ, “o termo inicial do prazo prescricional dá-se, como
regra, no momento em que constatada a lesão e seus efeitos, conforme o princípio da actio
nata” (REsp 1.662.621/GO, j. 27.4.17).

O prazo prescricional admite interrupção e suspensão:

✓ (a) nos termos firmados pelo Código Civil (arts. 197, 198, 199 e 202) e pelo vigente CPC
(art. 240, caput e parágrafos);

✓ (b) por força do art. 4º do Decreto 20.910/32, segundo o qual “não corre a prescrição
durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida,
considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e
apurá-la”, verificando-se a suspensão da prescrição, neste caso, pela entrada do
requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições
públicas, com designação do dia, mês e ano (art. 4º, parágrafo único);

✓ (c) por força do art. 19, § 2º, da Lei 9.307/96, segundo o qual “a instituição da
arbitragem interrompe a prescrição, retroagindo à data do requerimento de sua
instauração, ainda que extinta a arbitragem por ausência de jurisdição”;

✓ (d) em razão de reconhecimento administrativo do débito pela Administração Pública
(STJ, AgRg no Ag 949.215/SP, j. 25.11.08);

✓ (e) por força da reclamação administrativa, do pedido de reconsideração e dos recursos
hierárquicos específicos.

O Decreto 20.910/1932 dispõe que a prescrição somente poderá ser interrompida uma vez (art.
8º) e que a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que
a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (art. 9º). Para evitar a



possibilidade de o recomeço do prazo pela metade (2 anos e meio) ser somado a um período
inferior de tempo, o STF cristalizou o seguinte entendimento:

Súmula 383-STF: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por
dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco
anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.”

2.2 -Governança corporativa nas empresas estatais
Governança corporativa, segundo o professor José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito
Administrativo. 2019, p. 546),

(...) é o conjunto de processos, costumes, políticas, leis, regulamentos e instituições
que disciplinam a forma e os métodos pelos quais a empresa é dirigida, administrada
ou controlada. Cuida-se, pois, de um microssistema que norteia as ações e diretrizes
da entidade. Envolve o relacionamento entre os sócios e os órgãos componentes, e,
ainda, entre a empresa e o governo e a sociedade, sempre com realce para seu papel
social.

Na gestão da empresa, ostentam relevância as regras de compliance, compromisso “pelo qual a
empresa institui autonormatização com o fim de submeter-se ao cumprimento das normas legais
e regulamentares externas, e também as normas que traduzem as políticas e as diretrizes
estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição, buscando, inclusive, impedir,
identificar e regular eventuais desvios ou inconformidades nas ações e estratégias empresariais”
(Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 2019, p. 546).

Seguindo essa linha, a Lei 13.303/2016 estabelece que o estatuto da empresa pública, da
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias deverá observar regras de governança
corporativa, de transparência e de estruturas, práticas de gestão de riscos e de controle interno,
composição da administração e, havendo acionistas, mecanismos para sua proteção (art. 6º).

Os requisitos de transparência estão descritos no art. 8º:

I - elaboração de carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração,
com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas
públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas
subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança
nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara
dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos
econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de
indicadores objetivos;

II - adequação de seu estatuto social à autorização legislativa de sua criação;

III - divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes, em especial as
relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados
econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho,
políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da
remuneração da administração;

IV - elaboração e divulgação de política de divulgação de informações, em
conformidade com a legislação em vigor e com as melhores práticas;



V - elaboração de política de distribuição de dividendos, à luz do interesse público que
justificou a criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

VI - divulgação, em nota explicativa às demonstrações financeiras, dos dados
operacionais e financeiros das atividades relacionadas à consecução dos fins de
interesse coletivo ou de segurança nacional;

VII - elaboração e divulgação da política de transações com partes relacionadas, em
conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência,
equidade e comutatividade, que deverá ser revista, no mínimo, anualmente e
aprovada pelo Conselho de Administração;

VIII - ampla divulgação, ao público em geral, de carta anual de governança
corporativa, que consolide em um único documento escrito, em linguagem clara e
direta, as informações de que trata o inciso III;

IX - divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade.

O § 1º do art. 8º dispõe que o interesse público da empresa pública e da sociedade de economia
mista, respeitadas as razões que motivaram a autorização legislativa, manifesta-se por meio do
alinhamento entre seus objetivos e aqueles de políticas públicas, na forma explicitada na carta
anual a que se refere o inciso I do caput do art. 8º.

Ademais, quaisquer obrigações e responsabilidades que a empresa pública e a sociedade de
economia mista que explorem atividade econômica assumam em condições distintas às de
qualquer outra empresa do setor privado em que atuam deverão (art. 8º, § 2º):

✓ I - estar claramente definidas em lei ou regulamento, bem como previstas em contrato,
convênio ou ajuste celebrado com o ente público competente para estabelecê-las,
observada a ampla publicidade desses instrumentos;

✓ II - ter seu custo e suas receitas discriminados e divulgados de forma transparente,
inclusive no plano contábil.

As empresas estatais deverão adotar regras de estruturas e práticas de gestão de riscos e
controle interno que abranjam (art. 9º):

✓ I - ação dos administradores e empregados, por meio da implementação cotidiana de
práticas de controle interno;

✓ II - área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de
riscos;

✓ III - auditoria interna e Comitê de Auditoria Estatutário.

Além disso, deverá ser elaborado e divulgado Código de Conduta e Integridade (art. 9º, § 1º),
que disponha sobre diversos elementos, quais sejam:

I - princípios, valores e missão da empresa pública e da sociedade de economia mista,
bem como orientações sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos
de corrupção e fraude;

II - instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta
e Integridade;



III - canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas
relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade e das demais
normas internas de ética e obrigacionais;

IV - mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação a pessoa
que utilize o canal de denúncias;

V - sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e
Integridade;

VI - previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de Conduta e
Integridade, a empregados e administradores, e sobre a política de gestão de riscos, a
administradores.

O estatuto social devera ́ prever, ainda, a possibilidade de que a área de compliance se reporte
diretamente ao Conselho de Administração em situações em que se suspeite do envolvimento
do diretor-presidente em irregularidades ou quando este se furtar à obrigação de adotar medidas
necessárias em relação a ̀ situação a ele relatada (art. 9º, § 4º).

Além disso, a empresa pública e a sociedade de economia mista deverão:
I - divulgar toda e qualquer forma de remuneração dos administradores; II - adequar
constantemente suas práticas ao Código de Conduta e Integridade e a outras regras de boa
prática de governança corporativa, na forma estabelecida na regulamentação da lei (art. 12).

A própria lei que autorizar a criação da empresa pública e da sociedade de economia mista
deverá dispor sobre as diretrizes e restrições a serem consideradas na elaboração do estatuto da
companhia, em especial sobre (art. 13):

I - constituição e funcionamento do Conselho de Administração, observados o número
mínimo de 7 (sete) e o número máximo de 11 (onze) membros;

II - requisitos específicos para o exercício do cargo de diretor, observado o número
mínimo de 3 (três) diretores;

III - avaliação de desempenho, individual e coletiva, de periodicidade anual, dos
administradores e dos membros de comitês, observados os seguintes quesitos
mínimos: a) exposição dos atos de gestão praticados, quanto à licitude e à eficácia da
ação administrativa; b) contribuição para o resultado do exercício; c) consecução dos
objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo
prazo;

IV - constituição e funcionamento do Conselho Fiscal, que exercerá suas atribuições de
modo permanente;

V - constituição e funcionamento do Comitê de Auditoria Estatutário;

VI - prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração e dos indicados
para o cargo de diretor, que será unificado e não superior a 2 (dois) anos, sendo
permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas;

VII – (VETADO);



VIII - prazo de gestão dos membros do Conselho Fiscal não superior a 2 (dois) anos,
permitidas 2 (duas) reconduções consecutivas.

2.3 - Sindicabilidade e Lei de introdução às normas do direito brasileiro
A Lei 13.655/18 alterou o Decreto-Lei 4.657/42, também conhecido como Lei de introdução às
normas do direito brasileiro. O grande objetivo da lei alteradora foi assegurar maior segurança
jurídica, previsibilidade e eficiência nas relações travadas pela Administração Pública.

Abaixo seguem os artigos acrescidos pela Lei 13.655/18 que são importantes o conhecimento.

Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base
em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas
da decisão.

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida
imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa,
inclusive em face das possíveis alternativas.

Art. 21.  A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a
invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar
de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.

Parágrafo único.  A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso,
indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem
prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que,
em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.

Art. 22.  Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os
obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu
cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

§ 1º  Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste,
processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que
houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. 

§ 2º  Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da
infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as
circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente.

§ 3º  As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais
sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato.

Art. 23.  A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer
interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição
quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses
gerais.

Art. 24.  A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à
validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se
houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado



que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas
situações plenamente constituídas.

Parágrafo único.  Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações
contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou
administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de
amplo conhecimento público.

Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na
aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade
administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após
realização de consulta pública, e presentes razões de relevante interesse geral,
celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só
produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial.

§ 1º  O compromisso referido no caput deste artigo:

I - buscará solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os
interesses gerais; 

III - não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de
direito reconhecidos por orientação geral;

IV - deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu
cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento.

Art. 27.  A decisão do processo, nas esferas administrativa, controladora ou judicial,
poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos
resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos.

§ 1º  A decisão sobre a compensação será motivada, ouvidas previamente as partes
sobre seu cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor.

§ 2º  Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado compromisso
processual entre os envolvidos.

Art. 28.  O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões
técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro.

ATENÇÃO!!! Para fins de responsabilização perante o TCU, pode ser tipificada como erro
grosseiro (art. 28 do Decreto-lei 4.657/1942 – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) a
decisão do gestor que desconsidera, sem a devida motivação, parecer da consultoria jurídica do
órgão ou da entidade que dirige. Tal conduta revela desempenho aquém do esperado do
administrador médio, o que configura culpa grave, passível de multa.5

ATENÇÃO 2!!! Para fins do exercício do poder sancionatório do TCU, pode ser tipificado como
erro grosseiro (art. 28 do Decreto-lei 4.657/1942 – Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro) o direcionamento de licitação para marca específica sem a devida justificativa técnica.6

Art. 29. Em qualquer órgão ou Poder, a edição de atos normativos por autoridade
administrativa, salvo os de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta

6 TCU - Acórdão 1264/2019 Plenári

5 TCU - Acórdão 1264/2019 Plenário



pública para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, a
qual será considerada na decisão. 

§ 1º  A convocação conterá a minuta do ato normativo e fixará o prazo e demais
condições da consulta pública, observadas as normas legais e regulamentares
específicas, se houver.

art. 30.  As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na
aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e
respostas a consultas.

Parágrafo único.  Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão caráter
vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão.

2.4 - Principais tendências do Direito Administrativo
Desde as origens, o Direito Administrativo caracteriza-se pelo binômio prerrogativas (em prol da
autoridade) e sujeições (como forma de proteção das liberdades individuais em face dos
excessos de poder).

Essa tensão pende ora para um lado, ora para o outro, a depender do momento histórico.
Atualmente, é inegável a influência dos princípios – como os da segurança jurídica, da
transparência, da razoabilidade e da proporcionalidade – no Direito europeu e no Direito
nacional.

A lista de tendências atuais, a seguir minudenciada, é inspirada em
Di Pietro (Direito Administrativo. 2019, p. 31-44):

✓ 1. Constitucionalização do Direito Administrativo: significa: (a) a elevação, ao nível
constitucional, de matérias antes tratadas infraconstitucionalmente
(“constitucionalização-inclusão”); e (b) a expansão ou irradiação dos efeitos das normas
constitucionais por todo o sistema jurídico (“constitucionalização-releitura”).

A principal consequência é a atribuição ao Poder Judiciário da possibilidade de
controle de aspectos do ato administrativo antes vedados, uma vez que a
Administração Pública passa a dever obediência não somente à lei, mas ao Direito
(substituição da legalidade por constitucionalidadade). Com isso, há uma redução da
discricionariedade e, em consequência, do mérito administrativo, o que já vinha
ocorrendo pela aplicação das teorias do desvio de poder e dos motivos
determinantes.

✓ 2. Democratização da Administração Pública: fortalecimento da democracia
participativa mediante a previsão de instrumentos de participação do cidadão na gestão e
no controle da Administração Pública, a exemplo do disposto no § 3º do art. 37 da CF/88
(“A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e
indireta...”). Também contribuem para a democratização da Administração Pública a
processualização do Direito Administrativo, em razão da exigência do devido processo



legal (CF, art. 5º, LIV e LV) e da promulgação da Lei de Processo Administrativo federal (Lei
n. 9.784/1999), e o princípio da transparência, em que se inserem o direito à informação, o
princípio da publicidade e a exigência de motivação.

✓ 3. “Crise na noção de serviço público”: tendência de transformar serviços públicos
exclusivos do Estado em atividades privadas abertas à livre iniciativa e à livre concorrência.

✓ 4. Agencificação: outorga de função regulatória às agências reguladoras (autarquias de
regime especial), por influência do sistema de common law.

✓ 5. Aplicação do princípio da subsidiariedade: o Estado deve abster-se de exercer
atividades que o particular tem condições de exercer por sua própria iniciativa e com seus
próprios recursos. As consequências são as seguintes: privatização de empresas estatais,
ampliação de parcerias entre os setores público e privado, crescimento do terceiro setor
etc.

✓ 6. Administração Pública Gerencial: maior discricionariedade para as autoridades
administrativas, controle de resultados, autonomia administrativa, financeira e
orçamentária, participação popular na fixação de políticas públicas etc.

✓ 7. Consensualidade: incremento da atividade contratual (fenômeno da
contratualização), evidenciado pelo surgimento de novas modalidades de gestão de
serviços públicos, privatização de empresas estatais, quebra do monopólio e incremento
da terceirização.

Nesse contexto, é importante destacar recente reforma da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei n. 4.657/1942).
A Lei 13.655/2018 incluiu na LINDB o art. 26, o qual dispõe que, “para eliminar
irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito
público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa
poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta
pública, e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os
interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de
sua publicação oficial”.
Esse compromisso, nos termos do § 1º: I - buscará solução jurídica proporcional,
equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais; II – (VETADO); III - não
poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito
reconhecidos por orientação geral; IV - deverá prever com clareza as obrigações das
partes, o prazo para seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de
descumprimento.

✓ 8. Reconstrução do princípio da supremacia do interesse público: tal princípio passa a
ser objeto de importantes críticas e relativizações, ou ao menos de uma releitura. Fala-se
em ponderação de interesses, em prol da garantia de direitos fundamentais e da
centralidade da pessoa humana, e em razoabilidade no âmbito da atuação estatal.

✓ 9. Privatização ou fuga para o Direito Privado: tendência de se ampliar o uso de
institutos do Direito Privado com o objetivo de privatizar o próprio regime jurídico a que se
submete a Administração Pública, para escapar às normas sobre licitação, contrato
administrativo, concurso público etc.

2.5 - Jurisprudência de Agentes Públicos e Concurso Público – STF e STJ
1. Do controle judicial sobre a correção de questões em Concurso Público



RE N. 632.853-CE RELATOR: MIN. GILMAR MENDES

STF reafirma sua jurisprudência de que não cabe controle judicial referente à correção
das questões em concurso público, uma vez que isso seria controle de mérito, que não
pode ser feito pelo Poder Judiciário.

Cabe apenas controle para se verificar se a matéria cobrada na questão está ou não no
programa do edital do concurso, por se tratar, aqui, de controle de legalidade

2. Do direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas e o
Cadastro de Reservas

RE nº 598099 – Candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito
subjetivo à nomeação. A administração Pública está vinculada ao número de vagas
previstas no edital. Este julgado respeita o princípio da segurança jurídica e seu
subprincípio da confiança legítima.

No entanto, o STF entendeu que devem ser levadas em conta "situações
excepcionalíssimas" que justifiquem soluções diferenciadas devidamente motivadas de
acordo com o interesse público. Segundo ele, tais situações devem apresentar as
seguintes características: Superveniência - eventuais fatos ensejadores de uma situação
excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação de edital do certame
público; Imprevisibilidade - a situação deve ser determinada por circunstâncias
extraordinárias à época da publicação do edital; Gravidade – os acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando
onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo
das regras do edital; Crises econômicas de grandes proporções; Guerras; Fenômenos
naturais que causem calamidade pública ou comoção interna; Necessidade – a
administração somente pode adotar tal medida quando não existirem outros meios
menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.

3. Do direito subjetivo à nomeação e o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade

Sobre esse tema, a jurisprudência dos tribunais superiores está longe um posicionamento
pacífico. Veja abaixo os diversos julgados e contradições dos tribunais.

3.1. RE 837311/PI, rel. Min. Luiz Fux, 14.10.2015

O plenário destacou que incumbiria à Administração, no âmbito de seu espaço de
discricionariedade, avaliar, de forma racional e eficiente, a conveniência e
oportunidade de novas convocações durante a validade do certame. Assim, o
surgimento de novas vagas durante o prazo de validade de concurso não geraria,
automaticamente, um direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas do
edital, nem mesmo que novo concurso fosse aberto durante a validade do primeiro. O
provimento dos cargos dependeria de análise discricionária da Administração Pública,
moldada pelo crivo de conveniência e oportunidade. A despeito da vacância dos
cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, poderiam
surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justificassem a
inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão
de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação
além do número de vagas. A referida discricionariedade, porém, seria aquela
consentânea com o Direito Administrativo contemporâneo, ou seja, não seria livre e



irrestrita, mas vinculada a certas premissas. Ou seja, deveria basear-se no dever de
boa-fé da Administração Pública, além de pautar-se por um incondicional respeito aos
direitos fundamentais e aos princípios da eficiência, da impessoalidade, da moralidade
e da proteção da confiança, todos inerentes ao Estado de Direito. Em suma, se seria
verdade que a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, além do
número de vagas do edital, estaria sujeita à discricionariedade da Administração
Pública, não menos verdadeiro seria que essa discricionariedade deveria ser exercida
legitimamente. Desse modo, nenhum candidato, estivesse ele dentro ou fora do
número de vagas do edital, poderia ficar refém de condutas que, deliberadamente,
deixassem escoar, desnecessariamente e, por vezes, de modo reprovável, o prazo de
validade do concurso para que fossem nomeados, apenas, os aprovados em novo
concurso. Se a Administração decidisse preencher imediatamente determinadas vagas
por meio do necessário concurso, e existissem candidatos aprovados em cadastro de
reserva de concurso válido, o princípio da boa-fé vincularia a discricionariedade da
Administração e lhe imporia o necessário preenchimento das vagas pelos aprovados
no certame ainda em validade. Desse modo, quem fosse aprovado em concurso além
das vagas previstas no edital não ostentaria um direito subjetivo de ser nomeado,
mesmo que aberto novo edital durante a validade do certame (CF, art. 37, IV).
Possuiria, ao revés, mera expectativa de direito que seria convolada em direito
adquirido à nomeação, apenas, na excepcional circunstância de ficar demonstrado, de
forma inequívoca, a necessidade de novas nomeações durante a validade do
concurso. Uma coisa seria a vacância do cargo, outra a vacância acompanhada do
manifesto comportamento da Administração destinado a prover os cargos durante a
validade do concurso, e isso, contudo, não ficaria caracterizado pela mera publicação
de novo edital de concurso.

O Plenário ressaltou que a aprovação em concurso público só originaria direito
subjetivo à nomeação: a) quando ela ocorresse dentro do número de vagas previstas
no edital; b) quando houvesse preterição na nomeação por inobservância da ordem
de classificação no concurso; e c) quando surgissem novas vagas durante a validade
do concurso e, excepcionalmente, a Administração Pública, mesmo após reconhecer,
de forma inequívoca e demonstrada casuisticamente, a necessidade do provimento
das vagas durante a validade do concurso, deixasse o referido prazo escoar para
nomear candidatos de concurso superveniente, o que teria ocorrido na espécie. O
Ministro Edson Fachin, ao também negar provimento ao recurso, considerou, no
entanto, que a necessidade de observância da eficiência administrativa e do adequado
manejo dos recursos públicos, ensejaria o dever de a administração convocar todos os
candidatos aprovados em concursos públicos, até o preenchimento de todas as vagas,
ressalvados motivos financeiros e razões de eficiência administrativa. A Ministra Rosa
Weber apontou a necessidade de se observar o princípio da discricionariedade
vinculada ao Direito, na medida em que, no caso em comento, quando aberto novo
edital de concurso, já seriam conhecidos os classificados no certame anterior. Vencidos
os Ministros Roberto Barroso, Teori Zavascki e Gilmar Mendes, que davam provimento
ao recurso por entenderem inexistente o direito subjetivo à nomeação dos candidatos
aprovados em concurso público fora do número de vagas previstas em edital, salvo em
caso de preterição. Em seguida, o julgamento foi suspenso para posterior fixação de
tese de repercussão geral.

OBS: No julgamento da ARE 774137, declarou o STF que: “A jurisprudência do STF
seria pacífica no sentido de que a ocupação precária por terceirização para
desempenho de atribuições idênticas às de cargo efetivo vago, para o qual houvesse



candidatos aprovados em concurso público vigente, configuraria ato equivalente à
preterição da ordem de classificação no certame, a ensejar o direito à nomeação”

3.2. Direito Administrativo. Desistência de candidato aprovado em concurso público dentro do
número de vagas

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso
público tem direito subjetivo à nomeação quando o candidato imediatamente anterior
na ordem de classificação, aprovado dentro do número de vagas, for convocado e
manifestar desistência. O posicionamento do STJ (RMS 33.875-MT, Primeira Turma,
DJe 22/6/2015; e AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319-ES, Segunda Turma, DJe
9/3/2012) induz à conclusão de que o candidato constante de cadastro de reserva, ou,
naqueles concursos em que não se utiliza essa expressão, aprovado fora do número de
vagas previsto no edital, só terá direito à nomeação nos casos de comprovada
preterição, seja pela inobservância da ordem de classificação, seja por contratações
irregulares. Contudo, deve-se acrescentar e destacar que a desistência de candidatos
aprovados dentro do número de vagas previsto no edital do certame é hipótese
diversa e resulta em direito do próximo classificado à convocação para a posse ou para
a próxima fase do concurso, conforme o caso. É que, nessa hipótese, a necessidade e
o interesse da Administração no preenchimento dos cargos ofertados estão
estabelecidos no edital de abertura do concurso, e a convocação do candidato que,
logo após, desiste, comprova a necessidade de convocação do próximo candidato na
ordem de classificação. Precedentes do STF citados: ARE 866.016 AgR, Primeira
Turma, DJe 29/10/2013; ARE 661.760 AgR, Primeira Turma, DJe 29/10/2013; RE
643.674 AgR, Segunda Turma, DJe 28/8/2013; ARE 675.202 AgR, Segunda Turma, DJe
22/8/2013. AgRg no ROMS 48.266-TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
18/8/2015, DJe 27/8/2015.

3.3. Direito Administrativo. Desistência de candidato aprovado em concurso público fora do
número de vagas

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso
público tem direito subjetivo à nomeação quando o candidato imediatamente anterior
na ordem de classificação, embora aprovado fora do número de vagas, for convocado
para vaga surgida posteriormente e manifestar desistência. O posicionamento do STJ
(RMS 33.875-MT, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; e AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag
1.398.319-ES, Segunda Turma, DJe 9/3/2012) induz à conclusão de que o candidato
constante de cadastro de reserva, ou, naqueles concursos em que não se utiliza essa
expressão, aprovado fora do número de vagas previsto no edital, só terá direito à
nomeação nos casos de comprovada preterição, seja pela inobservância da ordem de
classificação, seja por contratações irregulares. Contudo, deve-se acrescentar e
destacar que a desistência de candidatos aprovados dentro do número de vagas
previsto no edital do certame é hipótese diversa e resulta em direito do próximo
classificado à convocação para a posse ou para a próxima fase do concurso, conforme
o caso. É que, nessa hipótese, a necessidade e o interesse da Administração no
preenchimento dos cargos ofertados estão estabelecidos no edital de abertura do
concurso, e a convocação do candidato que, logo após, desiste, comprova a
necessidade de convocação do próximo candidato na ordem de classificação. Embora
exista diferença entre as situações fático-jurídicas daqueles que se encontram
classificados imediatamente após o candidato desistente de vaga disponibilizada no
edital do concurso e daqueles classificados imediatamente após o candidato

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=ROMS48266


desistente classificado fora das vagas ofertadas, deve-se reconhecer que o ato
administrativo que convoca candidato para preencher outras vagas, oferecidas após o
preenchimento daquelas previstas pelo edital, gera o mesmo efeito do ato de
convocação dos candidatos aprovados dentro de número de vagas quando há
desistência. É que, também nessa hipótese, a Administração, por meio de ato formal,
manifesta necessidade e interesse no preenchimento da vaga. O ato administrativo
que prevê novas vagas para o certame adita o edital inaugural, necessitando
preencher os mesmos requisitos de validade e produzindo os mesmos efeitos jurídicos
com relação aos candidatos. Assim, se o ato de convocação, perfeito, válido e eficaz,
encontra motivação nas novas vagas ofertadas, não há fundamentopara se diferenciar
o entendimento aplicável às mencionadas categorias de candidatos, à luz dos
princípios constitucionais da isonomia, da moralidade e da legalidade. AgRg noRMS
41.031-PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 18/8/2015, DJe 27/8/2015.

3.4. Nos casos de preterição de candidato na nomeação em concurso público, o termo inicial do
prazo prescricional quinquenal recai na data em que foi nomeado outro servidor no lugar do
aprovado no certame.

A controvérsia cinge-se a definir acerca do prazo prescricional aplicável, e seu termo a
quo, nos casos de preterição de nomeação de candidato aprovado em concurso
público.

De início, as normas previstas na Lei n. 7.144/1983 aplicam-se meramente a atos
concernentes ao concurso público, nos quais não se insere a preterição ao direito
público subjetivo de nomeação para o candidato aprovado e classificado dentro do
número de vagas ofertadas no edital de abertura, hipótese na qual aplica-se o prazo
prescricional de 5 anos do Decreto n. 20.910/1932

Ademais, havendo preterição de candidato em concurso público, o termo inicial do
prazo prescricional recai na data em que foram nomeados outros servidores no lugar
dos aprovados na disputa.

4. Posse em concurso público por medida judicial precária e “fato consumado”

RE 608482/RN, rel. Min. Teori Zavascki, 7.8.2014.

A posse ou o exercício em cargo público por força de decisão judicial de caráter
provisório não implica a manutenção, em definitivo, do candidato que não atende a
exigência de prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, II), valor constitucional
que prepondera sobre o interesse individual do candidato, que não pode invocar, na
hipótese, o princípio da proteção da confiança legítima, pois conhece a precariedade
da medida judicial. Com base nessa orientação, o Plenário, por maioria, deu
provimento a recurso extraordinário para reformar acordão que, com base na “teoria
do fato consumado”, concluíra pela permanência da recorrida no cargo público por ela
ocupado desde 2002. Discutia-se a possibilidade de manutenção de candidato
investido em cargo público em decorrência de decisão judicial de natureza provisória.
Na espécie, a recorrida tomara posse no cargo de agente da polícia civil em virtude de
medida liminar deferida em ação cautelar, embora ela tivesse sido reprovada na
segunda etapa do certame (teste físico) e não tivesse se submetido à terceira fase
(exame psicotécnico).

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=no
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O Tribunal destacou, de início, a existência de conflito entre duas ordens de valores
que, ante a incompatibilidade, deveriam ser sopesadas. De um lado, o interesse
individual da candidata em permanecer no cargo público que, por força de liminar,
exerceria há mais de 12 anos. De outro lado, o interesse público no cumprimento do
art. 37, II, da CF e de seus consectários. Em seguida, mencionou que a jurisprudência
predominante da Corte seria no sentido da prevalência à estrita observância das
normas constitucionais. Asseverou que, na questão em debate, não seria cabível o
argumento da boa-fé ou do princípio, a ela associado, da proteção da confiança
legítima do administrado. No ponto, aduziu que essa alegação seria viável quando,
por ato de iniciativa da própria Administração, decorrente de equivocada interpretação
da lei ou dos fatos, o servidor seria alçado a determinada condição jurídica ou seria
incorporada determinada vantagem ao seu patrimônio funcional, de modo que essas
peculiares circunstâncias provocassem em seu íntimo justificável convicção de que se
trataria de um “status” ou de uma vantagem legítima. Assim, superveniente
constatação da ilegitimidade desses proveitos configuraria comprometimento da
boa-fé ou da confiança legítima provocada pelo primitivo ato da Administração, o que
poderia autorizar, ainda que em nome do “fato consumado”, a manutenção do “status
quo”, ou, pelo menos, a dispensa de restituição de valores. O Colegiado frisou, no
entanto, a excepcionalidade dessa hipótese.

A Corte salientou, ainda, que a situação dos autos seria distinta, porquanto a
nomeação e posse no cargo teriam ocorrido por provocação da recorrida e contra a
vontade da Administração, a qual apresentara resistência no plano processual.
Explicitou, também, que o acórdão recorrido não afirmara a plausibilidade do direito
de a recorrida permanecer no cargo, mas somente se limitara a aplicar a “teoria do
fato consumado”, tendo em conta que a liminar vigoraria, à época, há mais de sete
anos. O Colegiado observou que, na espécie, não faria sentido invocar-se o princípio
da proteção da confiança legítima nos atos administrativos, haja vista que a
beneficiária não desconheceria, porque decorrente de lei expressa, a natureza
provisória do provimento, cuja revogação poderia se dar a qualquer momento e
acarretar automático efeito retroativo. Acrescentou que a concessão das medidas
antecipatórias correria por conta e responsabilidade do requerente. Assim, afastado o
princípio da proteção da confiança legítima, o Plenário registrou que apenas o
interesse individual na manutenção do cargo sobejaria como fundamento para
sustentar a conclusão do acórdão impugnado. Considerou, todavia, que a pretensão
da recorrida não poderia justificar o desatendimento do superior interesse público no
cumprimento das normas constitucionais. Frisou, ademais, que esse interesse
individual se oporia, inclusive, ao interesse de mesma natureza de candidato que,
aprovado no concurso, fora alijado do cargo, ocupado sem observância das regras
constitucionais. Por fim, o Tribunal assegurou à recorrida os vencimentos e as
vantagens percebidos até a data do julgamento.

5. Concurso público e segunda chamada em teste de aptidão física

Os candidatos em concurso público não têm direito à prova de segunda chamada nos
testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter
fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia.

É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja
grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital
do concurso público. (...) A Corte entendeu que o interesse de que a grávida leve a



gestação a termo com êxito exorbita os limites individuais da genitora, a alcançar
outros indivíduos e a própria coletividade. Enquanto a saúde pessoal do candidato em
concurso público configura motivo exclusivamente individual e particular, a
maternidade e a família constituem direitos fundamentais do homem social e do
homem solidário. Por ter o Poder Constituinte estabelecido expressamente a proteção
à maternidade, à família e ao planejamento familiar, a condição de gestante goza de
proteção constitucional reforçada. Em razão desse amparo constitucional específico, a
gravidez não pode causar prejuízo às candidatas, sob pena de ofender os princípios da
isonomia e da razoabilidade. Além disso, o direito ao planejamento familiar é livre
decisão do casal. A liberdade decisória tutelada pelo planejamento familiar vincula-se
estreitamente à privacidade e à intimidade do projeto de vida individual e parental dos
envolvidos. Tendo em vista a prolongada duração dos concursos públicos e sua
tendente escassez, muitas vezes inexiste planejamento familiar capaz de conciliar os
interesses em jogo. Por tais razões, as escolhas tomadas muitas vezes impõem às
mulheres o sacrifício de sua carreira, traduzindo-se em direta perpetuação da
desigualdade de gênero. De todo modo, o direito de concorrer em condições de
igualdade ao ingresso no serviço público, além de previsto em todas as Constituições
brasileiras, foi reconhecido pelo Pacto de São José da Costa Rica e pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos. (...) No caso em comento, a melhor alternativa para o
resguardo dos interesses envolvidos corresponde à continuidade do concurso público,
com a realização de teste físico em data posterior, reservado o número de vagas
necessário. Se, após o teste de aptidão física remarcado, a candidata lograr aprovação
e classificação, deve ser empossada. Caso contrário, será empossado o candidato ou
candidata remanescente na lista de classificação em posição imediatamente
subsequente.

[RE 1.058.333, rel. min. Luiz Fux, j. 23-11-2018, P, Informativo 924, Tema 973.]

6. Concurso público: impossibilidade de participação de mulheres e isonomia

A imposição de discrímen de gênero para fins de participação em concurso público
somente é compatível com a Constituição nos excepcionais casos em que
demonstradas a fundamentação proporcional e a legalidade da imposição, sob pena
de ofensa ao princípio da isonomia. Com base nessa jurisprudência, a 2ª Turma deu
provimento a recurso ordinário em mandado de segurança no qual se questionava
edital de concurso público para ingresso em curso de formação de oficiais de polícia
militar estadual que previa a possibilidade de participação apenas de candidatos do
sexo masculino. Assentou-se a afronta ao mencionado princípio da isonomia, haja vista
que tanto o edital quanto a legislação que regeria a matéria não teriam definido qual a
justificativa para não permitir que mulheres concorressem ao certame e ocupassem os
quadros da polícia militar.

RE 528684/MS, rel. Min. Gilmar Mendes, 3.9.2013. (RE-528684) (Informativo 718, 2ª
Turma)

7. Dever de intimar o candidato pessoalmente

STJ. RMS 22508 e RMS 21554

A Administração Pública tem o dever de intimar o candidato, pessoalmente, quando
há o decurso de tempo razoável entre a homologação do resultado e a data da
nomeação, em atendimento aos princípios constitucionais da publicidade e da



razoabilidade. Observe que a mesma situação deverá acontecer ainda que no edital
não haja norma prevendo a intimação pessoal de candidato.

8. Alteração do edital de concurso no decorrer do certamente

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os editais
de concursos públicos são inalteráveis no decorrer dos certames, salvo quando alguma
alteração se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido
no texto. Permite-se ainda a correção de ambiguidade textual, nos termos da
jurisprudência firmada acerca dos erros meramente materiais, desde que o sentido
adotado tenha por base deliberação tomada prévia e publicamente pela comissão
organizadora, em momento anterior ao início do próprio certame. À falta de elementos
probatórios favoráveis à alegada boa-fé dos agravantes e de questionamento
específico do ponto referido, considero aplicáveis, mutatis mutandi, os enunciados 279
e 283 da Súmula/STF. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

9. Da cláusula de reserva de barreira

O Supremo observou que a fixação de cláusula não implica quebra do princípio da
isonomia. O relator do recurso, ministro Gilmar Mendes, apontou que, com o
crescente número de pessoas que buscam ingressar nas carreiras públicas, é cada vez
mais usual que os editais estipulem critérios para restringir a convocação de
candidatos de uma fase para outra. Ele destacou, ainda, que as regras restritivas em
editais, sejam elas eliminatórias ou de barreira, desde que fundadas em critérios
objetivos relacionados ao desempenho dos candidatos, concretizam o princípio da
igualdade e da impessoalidade no âmbito dos concursos públicos.

A norma é razoável e necessária em razão das dificuldades que a administração
pública encontra para selecionar os melhores candidatos entre um grande número de
pessoas que buscam ocupar cargos públicos.

10. Direito Administrativo. Posse em cargo público por menor de idade.

Ainda que o requisito da idade mínima de 18 anos conste em lei e no edital de
concurso público, é possível que o candidato menor de idade aprovado no concurso
tome posse no cargo de auxiliar de biblioteca no caso em que ele, possuindo 17 anos
e 10 meses na data da sua posse, já havia sido emancipado voluntariamente por seus
pais há 4 meses. De fato, o STF consolidou sua jurisprudência quanto à
constitucionalidade de limites etários na Súmula n. 683, segundo a qual "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". No caso em análise, o requisito da idade mínima de 18 anos deve ser
flexibilizado pela natureza das atribuições do cargo de auxiliar de biblioteca, tendo em
vista que a atividade desse cargo é plenamente compatível com a idade de 17 anos e
10 meses do candidato que já havia sido emancipado voluntariamente por seus pais
há 4 meses. Além disso, o art. 5º, parágrafo único, do CC, ao dispor sobre as hipóteses
de cessação da incapacidade para os menores de 18 anos - entre elas, a emancipação
voluntária concedida pelos pais (caso em análise) e o exercício de emprego público
efetivo -, permite o acesso do menor de 18 anos ao emprego público efetivo. REsp
1.462.659-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 1º/12/2015, DJe 4/2/2016.

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1462659
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1462659


11. Presunção de inocência e eliminação de concurso público

Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a
cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo
simples fato de responder a inquérito ou a ação penal.

Na espécie, foi inadmitida a participação de soldado da Polícia Militar do Distrito
Federal (PMDF) — acusado pela suposta prática do delito de falso testemunho — em
seleção para o Curso de Formação de Cabos no Quadro de Praças Policiais e Militares
Combatentes (QPPMC). O ato de exclusão do candidato foi fundamentado no edital
de convocação do referido processo seletivo, que vedaria a participação de
concorrente “denunciado por crime de natureza dolosa”. Em sede de mandado de
segurança, o magistrado de piso assegurou a matrícula e a frequência do soldado no
Curso de Formação. Posteriormente, a decisão foi mantida pelo tribunal a quo no
acórdão ora recorrido.

Prevaleceu o voto do ministro Roberto Barroso (relator), que assentou a necessidade
de ponderação entre bens jurídicos constitucionais para a solução da controvérsia
posta.

Assim, a questão não poderia ser solucionada a partir de um tradicional raciocínio
silogístico, ou dos critérios usuais para resolução de antinomias — hierárquico, de
especialidade e cronológico —, haja vista a existência de normas de mesma hierarquia
indicando soluções diferentes.

Nessas situações, o raciocínio deve percorrer três etapas: a) identificar as normas que
postulam incidência na hipótese; b) identificar os fatos relevantes ou os contornos
fáticos gerais do problema; e c) harmonizar as normas contrapostas, calibrando o peso
de cada qual e restringindo-as no grau mínimo indispensável, de modo a fazer
prevalecer a solução mais adequada à luz de todo o sistema jurídico.

Na espécie, de um lado, destaca-se o princípio da presunção de inocência
[Constituição Federal (CF), art. 5º, LVII], reforçado pelos princípios da liberdade
profissional (CF, art. 5º, XIII) e da ampla acessibilidade aos cargos públicos (CF, art. 37,
I). De outro lado, ressalta-se o princípio da moralidade administrativa (CF, art. 37,
caput).

O ministro Roberto Barroso apresentou duas regras para a ponderação dos valores em
jogo e a determinação objetiva de idoneidade moral, quando aplicável ao ingresso no
serviço público mediante concurso. A primeira, apta a estabelecer parâmetro pelo qual
se pode recusar a alguém a inscrição em concurso público, é a necessidade de
condenação por órgão colegiado ou de condenação definitiva. Há analogia com a Lei
da “Ficha Limpa” (LC 135/2010), critério que já foi aplicado mesmo fora da seara
penal.

A segunda regra é a necessidade de relação de incompatibilidade entre a natureza do
crime e as atribuições do cargo. Nem toda condenação penal deve ter por
consequência direta e imediata impedir alguém de se candidatar a concurso público.

Entretanto, para concorrer a determinados cargos públicos, pela natureza deles, é
possível, por meio de lei, a exigência de qualificações mais restritas e rígidas ao
candidato. Por exemplo, as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça



— Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública — e da segurança
pública.

O relator concluiu que a solução mediante o emprego dessas regras satisfaz o
princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, visto que é: a) adequada, pois a
restrição imposta se mostra idônea para proteger a moralidade administrativa; b) não
excessiva, uma vez que, após a condenação em segundo grau, a probabilidade de
manutenção da condenação é muito grande e a exigência de relação entre a infração e
as atribuições do cargo mitiga a restrição; e c) proporcional em sentido estrito, na
medida em que a atenuação do princípio da presunção de inocência é compensada
pela contrapartida em boa administração e idoneidade dos servidores públicos.

Para ele, a negativa de provimento ao recurso é reforçada pelo fato de ter havido a
suspensão condicional do processo. Não fosse o longo período entre o oferecimento
da denúncia e a audiência de suspensão condicional, provavelmente o processo
criminal não estaria em curso no momento em que o recorrido foi excluído do aludido
curso.

2.6 - Direito Administrativo - Extinção dos Atos Administrativos
Um ato Administrativo pode-se extinguir pelas seguintes formas:

I – Cumprimento de seus efeitos; (extinção natural)

II – Desaparecimento do sujeito (extinção subjetiva) ou do seu objeto (extinção
objetiva);

III – Renúncia;

IV – Retirada.

1. Cumprimento de seus Efeitos

Em relação à primeira forma de extinção dos atos administrativos, tem-se que um ato se
extinguirá em decorrência de ter cumprido o seus efeitos. Em outras palavras, quer dizer que o
ato administrativo cumpriu o seu papel, alcançou seus objetivos. Dessa forma, não há razão de
ser do ato continuar a existir.

Cumprido seus efeitos, o ato administrativo se extingue.

2. A Desaparecimento do Sujeito ou do seu Objeto

Em relação à segunda forma de extinção dos atos administrativo, tem-se que um ato se
extinguirá em decorrência de ter perdido o seu sujeito, isto é, o destinatário do ato
administrativo, ou ter perdido o seu objeto, isto é, o seu conteúdo.

Havendo algumas dessas situações, não há motivos para que o ato administrativo permaneça,
vendo ser extinto.

3. Renúncia

A Renúncia é a forma de extinção do ato administrativo pela qual se extinguem os efeitos do ato
porque o próprio beneficiário abriu mão de uma vantagem de que desfrutava.

4. Retirada



4.1. Revogação – Art. 53 da Lei 9784/99

● A revogação é a retirada do ato LEGAL, por motivos de conveniência ou oportunidade;

● Possui efeitos ex nunc;

● Administração Pública (autotutela) e o Poder Legislativo são os legitimados para revogar
um ato administrativo;

OBS: O Poder Judiciário poderá revogar atos administrativos, desde que sejam atos expedidos
por ele e na sua função administrativa. Portanto, um ato judicial não pode ser revogado.

● Somente o ato DISCRICIONÁRIO pode ser revogado, afinal, envolve análise de mérito
administrativo (conveniência e oportunidade);

● Não podem ser revogados:

Atos Vinculados;

Atos Ilegais;

Atos que já cumpriram seus efeitos;

Atos que trouxeram direito adquirido;

Atos que integram procedimento;

Atos meramente administrativos, como o parecer, o atestado e a certidão

Perceba que o ato revogador, assim como o ato revogado serão discricionários, uma vez que
exige uma análise de oportunidade e conveniência.

A revogação, em regra, não enseja o direito a uma indenização, em razão dos atos serem a
praticados a título precário. Contudo, quando a revogação ocasionar prejuízos comprovados ao
destinatário poderá requerer o pagamento de uma indenização.

Atenção ao Enunciado 20 do CJF. Por ele, o exercício da autotutela administrativa, para o
desfazimento do ato administrativo que produza efeitos concretos favoráveis aos seus
destinatários, está condicionado à prévia intimação e oportunidade de contraditório aos
beneficiários do ato.

4.2. Anulação – art. 53 da Lei 9784/99

● É a retirada do ato ILEGAL, seja por ter violado lei, seja por ter violado princípio;

● Possui efeitos ex tunc;

O ato da anulação pode possuir efeitos ex nunc ou até mesmo pode ocorrer a modulação dos7

seus efeitos.

● Administração Pública (autotutela), o Poder Legislativo e o Poder Judiciário são os
legitimados para anular um ato administrativo;

7 Na hipótese de um servidor público receber vantagens pecuniárias em razão de um ato ilegal, estando ele de
boa-fé, a anulação somente produzirá efeitos ex nunc. O que se quer dizer é que o servidor vai deixar de receber a
vantagem, mas não terá que devolver o período recebido.



● Tanto os atos DISCRICIONÁRIOS, quanto os atos VINCULADOS podem ser anulados.

OBS: Súmula 473 STF - A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS,
QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNAM ILEGAIS, PORQUE DELES NÃO SE
ORIGINAM DIREITOS; OU REVOGÁ-LOS, POR MOTIVO DE CONVENIÊNCIA OU
OPORTUNIDADE, RESPEITADOS OS DIREITOS ADQUIRIDOS, E RESSALVADA, EM
TODOS OS CASOS, A APRECIAÇÃO JUDICIAL.

Art. 54 da Lei 9784/99 - Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de
que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em
que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Atenção ao Enunciado 20 do CJF. Por ele, o exercício da autotutela administrativa, para o
desfazimento do ato administrativo que produza efeitos concretos favoráveis aos seus
destinatários, está condicionado à prévia intimação e oportunidade de contraditório aos
beneficiários do ato.

Observe que, de acordo com a súmula 633 do STJ, a Lei n. 9.784/1999, especialmente no que
diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da
Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios,
se inexistente norma local e específica que regule a matéria.

Perceba que há, no texto da lei, a exteriorização do princípio da segurança jurídica. Estando o
destinatário do ato favorável de boa-fé e decaído os 5 anos, a Administração Pública não poderá
anular esse ato ilegal. Em outras palavras, prevalecerá o princípio da segurança jurídica, de modo
que os efeitos produzidos permanecerão consolidados.

Contudo, observe que não cumprido um dos requisitos exigidos (boa-fé e o decurso do tempo),
a Administração Pública poderá anular o ato, prevalecendo o princípio da autotutela.

No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do
primeiro pagamento. Dessa forma, se todo mês o servidor recebe uma parcela salarial ilegal, o
prazo decadencial inicia-se a partir da percepção da 1ª parcela.

Se o ato aconteceu antes da Lei nº 9784/99, o STJ entende que o fato será alcançado por esta
lei. Contudo, o prazo de início (termo a quo) será em fevereiro de 1999.

Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que
importe impugnação à validade do ato. Em outras palavras, quer-se dizer que se dentro do prazo
decadencial a Administração Pública instaurou o processo de anulação do ato administrativo, mas
a anulação só ocorreu fora do prazo, esta será considerada válida.

Atente-se para o fato de que é necessária a realização de um procedimento administrativo
prévio. Contudo, excepcionalmente, não se exige a realização do processo, quando a declaração
de nulidade decorre de decisão judicial.8

De acordo com o STJ, no âmbito de recurso ordinário, a decadência administrativa prevista no
art. 54 da Lei n. 9.784/1999 pode ser reconhecida a qualquer tempo e ex officio, por se tratar de
matéria de ordem pública, sendo indispensável seu prequestionamento nas instâncias especiais.9

9 STJ. AgInt no AREsp 629004/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
10/06/2019, DJe 13/06/2019

8 Rcl 5.819/TO, STF. Rel.ª Minª Cármem Lúcia.



Ademais, diante da ausência de previsão legal, o prazo decadencial de cinco anos do art. 54,
caput, da Lei n. 9.784/1999 é insuscetível de suspensão ou de interrupção, devendo ser
observada a regra do art. 207 do Código Civil.10

Atente-se que o prazo decadencial é aplicado tanto a atos nulos, quanto aos anuláveis .11

Por fim, as situações flagrantemente inconstitucionais não se submetem ao prazo decadencial de
5 anos previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, não havendo que se falar em convalidação pelo
mero decurso do tempo.12

OBS: Aprofundamento:

Anulação de aposentadoria: De acordo com o STF, o ato de aposentadoria é um ato complexo.

Ainda, nos termos da SÚMULA VINCULANTE Nº 3, NOS PROCESSOS PERANTE O
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ASSEGURAM-SE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA
DEFESA QUANDO DA DECISÃO PUDER RESULTAR ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO
DE ATO ADMINISTRATIVO QUE BENEFICIE O INTERESSADO, EXCETUADA A
APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE
APOSENTADORIA, REFORMA E PENSÃO.

ATENÇÃO!!! O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636553/RS, rel. Min. Gilmar
Mendes, julgamento em 19.2.2020. (RE-636553), estabeleceu, em tese de Repercussão Geral,
que “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de
Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de
concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à
respectiva Corte de Contas”.

Nesses termos, por constituir exercício da competência constitucional (CF, art. 71, III), tal ato
ocorre sem a participação dos interessados e, portanto, sem a observância do contraditório e da
ampla defesa.

Entretanto, por motivos de segurança jurídica e necessidade da estabilização das relações, é
necessário fixar-se um prazo para que a Corte de Contas exerça seu dever constitucional.

Diante da inexistência de norma que incida diretamente sobre a hipótese, aplica-se ao caso o
disposto no art. 4º do Decreto-lei 4.657/1942, a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
(LINDB).

Assim, tendo em vista o princípio da isonomia, seria correta a aplicação, por analogia, do Decreto
20.910/1932.

Portanto, se o administrado tem o prazo de cinco anos para buscar qualquer direito contra a
Fazenda Pública, também deve-se considerar que o Poder Público, no exercício do controle
externo, tem o mesmo prazo para rever eventual ato administrativo favorável ao administrado.

12 STJ. REsp 1799759/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe
29/05/2019.

11 STJ. AgInt no REsp 1749059/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019,
DJe 28/05/2019

10 STJ. AgInt no AgRg no REsp 1580246/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
21/02/2017, DJe 18/04/2017

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=3.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes


Desse modo, a fixação do prazo de cinco anos se afigura razoável para que o TCU proceda ao
registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se
considerarão definitivamente registrados.

Por conseguinte, a discussão acerca da observância do contraditório e da ampla defesa após o
transcurso do prazo de cinco anos da chegada do processo ao TCU encontra-se prejudicada. Isso
porque, findo o referido prazo, o ato de aposentação considera-se registrado tacitamente, não
havendo mais a possibilidade de alteração pela Corte de Contas.

4.3. Cassação

A cassação é uma espécie de retirada pela qual o destinatário do ato administrativo deixou de
cumprir algum requisito estabelecido em lei necessário para que haja a prática do ato
administrativo; Ex.: Cassação de Licença para funcionamento de hotel por haver convertido em
casa de tolerância.

4.4. Caducidade

A caducidade é a retirada do ato administrativo em razão de norma jurídica (lei) que tornou
inadmissível a situação antes permitida pelo direito e pelo ato precedente. Ex.: Caducidade de
autorização de uso de música em bares que, em razão de nova lei de ruídos, tornou-se
incompatível.

4.5. Contraposição ou Derrubada

A contraposição ou derrubada é a retirada do ato administrativo em razão da edição de um outro
ato administrativo com efeitos contrários ao editado anteriormente. Ex.: Nomeação e Exoneração
de servidor.

2.7 - “Desconstrução” (ou “reconstrução”) do princípio da supremacia do interesse público
sobre o privado13

Nos últimos anos, alguns autores importantes do cenário jurídico brasileiro buscaram
“desconstruir” o princípio da supremacia do interesse público, argumentando pela prevalência
de interesses individuais protegidos sob a forma de direitos fundamentais, bem como pela
substituição da ideia de supremacia do interesse público pela de ponderação de interesses.

Doutrina de peso – a exemplo de José dos Santos Carvalho Filho –, contudo, rejeita essa ideia,
pois, ainda que haja casos específicos em que interesses individuais devam prevalecer diante do
interesse coletivo, a regra continua sendo a supremacia do interesse público, pilar do Direito
Administrativo.

De fato, ao se afirmar que a supremacia do interesse público sobre o privado é um princípio,
pressupõe-se tão somente a indicação de um “ponto de partida”, algo preferencial, o que não
exclui a possibilidade de ponderação em determinado caso concreto. Por exemplo, a
publicidade é um princípio que, em determinada hipótese, poderá ceder diante do sigilo, o que
não elimina a noção da obrigação prima facie de a Administração agir sempre publicamente.

Não se contesta que os direitos individuais, sobretudo os reputados fundamentais pelo texto
constitucional, estabeleçam uma barreira para a atuação do Poder Público. Porém, pode-se
entender como grave equívoco considerar que os direitos fundamentais do cidadão representam

13 Este tópico toma por base as lições de Gustavo Fernandes Sales (Manual de Direito Administrativo, 2021), além de
outros autores citados no texto.



o interesse privado, já que, ao revés, traduzem o cerne do interesse público (seu núcleo de
certeza positiva).

Assim, conclui-se que a prevalência do interesse público significa, de igual modo, a
supremacia dos direitos fundamentais.

Em boa verdade, o próprio ordenamento constitucional já efetua, em diversos casos, a
ponderação entre interesses e valores divergentes, demarcando os contornos desse
sopesamento (por exemplo, quando impede o ingresso de agentes estatais no domicílio, sem
consentimento do morador, salvo em hipóteses específicas), e é justamente nesse contexto que
se situam os direitos fundamentais, mas, primeiro: disso não se pode concluir que a
inviolabilidade domiciliar seja um interesse meramente privado; pelo contrário, traduz evidente
interesse público, de todos os membros de uma coletividade; e, segundo: ainda que já haja
ponderações prévias, nada impede o surgimento de novas tensões, diante de casos concretos e,
nesse cenário, será possível que um interesse da coletividade protegido pelo ordenamento
jurídico (interesse geral) entre em colisão com um interesse individual resguardado pela
Constituição com o status de direito fundamental.

Como se vê, a defesa da existência e da importância do princípio da supremacia do interesse
público em nenhum momento se escora em uma suposta (e repudiada) possibilidade de se
aniquilar direitos subjetivos sob a alegação genérica e infundada de existência de um interesse
público preponderante. Pelo contrário, reconhece-se a necessidade da garantia de direitos
fundamentais, bem como do emprego, em muitos casos, do juízo de ponderação, do qual
poderá resultar, no caso concreto, a primazia de um interesse individual.

Em sentido semelhante, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, 2019, p. 42) ensina
que:

(...) os que se opõem à aplicação do princípio da supremacia do interesse público
partem de uma errônea interpretação de seu significado. Dão a ele uma generalização
que jamais existiu, pois é evidente a impossibilidade de, em qualquer situação de
conflito entre o público e o privado, fazer prevalecer o primeiro; se assim fosse,
realmente não haveria como garantir os direitos individuais. Mas também não se pode
esquecer que não existe direito individual que possa ser exercido de forma ilimitada.
Praticamente todos os direitos previstos na Constituição sofrem limitações que são
impostas pelo ordenamento jurídico, precisamente para definir os seus contornos e
impedir que o seu exercício se faça em prejuízo dos direitos dos demais cidadãos e da
coletividade.

E arremata (Direito Administrativo, 2019, p. 42-3):

O princípio da supremacia do interesse público não coloca em risco os direitos
individuais, porque tem que ser aplicado em consonância com os princípios todos que
informam o Direito Administrativo, como os da legalidade, impessoalidade,
razoabilidade, segurança jurídica e tantos outros consagrados no ordenamento



jurídico. Ele protege os direitos individuais. (...) Por isso mesmo, o Direito
Administrativo se caracteriza pelo binômio autoridade/liberdade. A Administração
Pública tem que ter prerrogativas que lhe garantam a autoridade necessária para a
consecução do interesse público. Ao mesmo tempo, o cidadão tem que ter garantias
de observância de seus direitos fundamentais contra os abusos do poder. Esse
binômio autoridade/liberdade está presente em todos os institutos do Direito
Administrativo. Na evolução desse ramo do direito, pode o pêndulo do relógio pender
mais para um lado do que para o outro. O ideal é que haja um equilíbrio. Por isso se
fala em princípio da razoabilidade. Isto não implica negar o princípio da supremacia do
interesse público. Na realidade, a razoabilidade ou proporcionalidade (como preferem
alguns), pressupõe a existência de um interesse público a ser protegido. A
razoabilidade exige relação, proporção, adequação entre meios e fins. Quais fins? Os
que dizem respeito ao interesse público.

2.8 - Delegação do Poder de Polícia
O STF, em recente julgamento, no RE 633782, fixou a seguinte Tese de Repercussão Geral:

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

Histórico das decisões de Poder de Polícia

1) STF - poder de polícia é indelegável a pessoas jurídicas privadas. (tese que hoje deve ser relida
com o novo julgamento. Trata-se de PJ de DP que não integram a AP)

2) STJ – Bloco de Polícia – Também trata-se de julgado que deve ser reinterpretado. Aplica-se o
entendimento fixado pelo STJ, nesse julgamento, apenas para pessoas jurídicas de direito
privado não integrantes da Administração Pública. A essas pessoas, continua sendo possível
apenas a delegação das atividades materiais do Poder de Polícia, como os atos de
consentimentos e a fiscalização.

ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. TRÂNSITO. SANÇÃO PECUNIÁRIA
APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Antes de adentrar o mérito da controvérsia, convém afastar a preliminar de
conhecimento levantada pela parte recorrida. Embora o fundamento da origem tenha
sido a lei local, não há dúvidas que a tese sustentada pelo recorrente em sede de
especial (delegação de poder de polícia) é retirada, quando o assunto é trânsito, dos
dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro arrolados pelo recorrente (arts. 21 e 24),
na medida em que estes artigos tratam da competência dos órgãos de trânsito. O
enfrentamento da tese pela instância ordinária também tem por consequência o
cumprimento do requisito do prequestionamento. 2. No que tange ao mérito, convém
assinalar que, em sentido amplo, poder de polícia pode ser conceituado como o dever
estatal de limitar-se o exercício da propriedade e da liberdade em favor do interesse
público. A controvérsia em debate é a possibilidade de exercício do poder de polícia
por particulares (no caso, aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia
mista). 3. As atividades que envolvem a consecução do poder de polícia podem ser
sumariamente divididas em quatro grupo, a saber: (i) legislação, (ii) consentimento, (iii)
fiscalização e (iv) sanção. 4. No âmbito da limitação do exercício da propriedade e da
liberdade no trânsito, esses grupos ficam bem definidos: o CTB estabelece normas



genéricas e abstratas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (legislação);
a emissão da carteira corporifica a vontade o Poder Público (consentimento); a
Administração instala equipamentos eletrônicos para verificar se há respeito à
velocidade estabelecida em lei (fiscalização); e também a Administração sanciona
aquele que não guarda observância ao CTB (sanção). 5. Somente os atos relativos ao
consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à legislação e à
sanção derivam do poder de coerção do Poder Público. 6. No que tange aos atos de
sanção, o bom desenvolvimento por particulares estaria, inclusive, comprometido pela
busca do lucro - aplicação de multas para aumentar a arrecadação. 7. Recurso especial
provido. (STJ, REsp 817534/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em
10.11..2009)

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

Para entendermos a recente Tese de Repercussão Geral fixada pelo STF, é preciso entender as
decisões do STF acerca das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista

CR/88 – Estabelece o Regime de Direito Privado, parcialmente derrogado por normas de Direito
Público – art. 173, da CR/88

STF diferencia as EP e SEM prestadoras de serviço público e exploradoras de atividade
econômica. De acordo com o STF:

As empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público,
embora sejam figuras jurídicas classificadas como pessoas de direito privado, possuem
características que identificam traços de natureza jurídica híbrida , que ora se
aproximam do regime de direito público, ora se afastam. A classificação, por
conseguinte, dessas entidades como pessoas jurídicas de direito privado, não possui o
condão de dissocia-las, de modo absoluto, de incidências do regime de direito
público, em razão de sua atuação destinada à prestação de serviços públicos.

Trata-se da “autarquização das empresas estatais prestadoras de serviço públicos” ou “ feições
autárquicas” (Gustavo Binenbojm)

Ex: as sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de atuação própria do
Estado e de natureza não concorrencial submetem-se ao regime de precatório.

Ex2: Equiparação dos Correios à Fazenda Pública

A indelegabilidade do Poder de Polícia à Pessoas Jurídicas de Direito Privado fundamenta-se em
quatro pilares argumentativos:

( i ) ausência de autorização constitucional;

( ii ) indispensabilidade da estabilidade do serviço público para o seu exercício;

(iii) impossibilidade de delegação da prerrogativa da coercibilidade, atributo intrínseco ao poder
de polícia, por ser atividade típica de Estado, e

(iv) incompatibilidade da função de polícia com finalidade lucrativa .



Conforme será visto, o STF afastou todos esses argumentos no que tange à Pessoas Jurídicas de
Direito Privado integrantes da Administração Pública, cujo capital social seja majoritariamente (ou
integralmente) público, que preste serviço público de natureza não-concorrencial. Vejamos:

( i ) ausência de autorização constitucional;

Não se sustenta a lógica da indelegabilidade por ausência de permissivo
constitucional. É que o regime jurídico híbrido das estatais prestadoras de serviço
público em regime de monopólio é plenamente compatível com a delegação, nos
mesmos termos em que se admite a constitucionalidade do exercício delegado de
atividade de polícia por entidades de regime jurídico de direito público.

[...] tem-se como possível o exercício de uma função de Estado (poder de polícia) por
uma pessoa jurídica integrante da Administração Pública indireta prestadora de serviço
público.

( ii ) indispensabilidade da estabilidade do serviço público para o seu exercício;

[...] vale lembrar que nem todos os servidores estatutários possuem estabilidade. Os
ocupantes de cargos em comissão não possuem tal garantia, sendo, inclusive,
demissíveis ad nutum . Além deles, os servidores em estágio probatório também não
contam com a estabilidade até o término do período de prova. Todavia, essas
peculiaridades não deslegitimam a prática atos derivados do poder de polícia.

(iii) impossibilidade de delegação da prerrogativa da coercibilidade, atributo intrínseco ao poder
de polícia, por ser atividade típica de Estado,

Em relação às estatais prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado e
em regime de monopólio, não há razão para o afastamento do atributo da
coercibilidade inerente ao exercício do poder de polícia, sob pena de esvaziamento da
finalidade para a qual aquelas entidades foram criadas.

(iv) incompatibilidade da função de polícia com finalidade lucrativa

as estatais prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado não exploram
atividade econômica em regime de concorrência. A razão é óbvia: a atuação típica do
Estado não se dirige precipuamente ao lucro. É dizer, se a entidade exerce função
pública típica, a obtenção de lucro não é o seu fim principal.

A possibilidade de ocorrem abusos de poder no exercício do poder de polícia
delegado. É certo que eventuais abusos não decorrem, exclusivamente, da atuação de
pessoas jurídicas de direito privado, mas também de pessoas jurídicas de direito
público. Fato é que os abusos devem ser, constantemente, apurados e reprimidos pelo
Estado, de modo a diminuir a sua incidência.

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



3 - DIREITO PENAL

3.1 - Teoria da imputação objetiva
A teoria da imputação objetiva, desenvolvida por Roxin, trata, na verdade, de uma limitação à
teoria da conditio sine qua non (também conhecida como teoria dos equivalentes causais).

Apesar do nome, a aludida teoria não se confunde com a responsabilidade penal objetiva, pois a
sua função é, ao contrário, limitar a responsabilidade penal, evitando atribuição indevida e
objetiva de um resultado típico a alguém. Sua finalidade é, portanto, não imputar a conduta ao
agente, sempre que se verificar que houve a criação ou o incremento de um risco permitido ou
tolerado pelo ordenamento jurídico.

Sob a ótica da teoria da imputação objetiva, o nexo causal não pode ser concebido,
exclusivamente, de acordo com a relação de causa e efeito, pois o Direito Penal não pode ser
regido por uma lei da física. Assim, além do elo naturalístico de causa e efeito, são necessários os
seguintes requisitos: a criação de um risco proibido e o resultado estar na mesma linha de
desdobramento causal da conduta, ou seja, no seu âmbito de risco.

Com a imputação objetiva, toda vez que o agente realizar um comportamento socialmente
padronizado, normal, socialmente adequado e esperado, desempenhando normalmente seu
papel social, estará gerando um risco permitido, não podendo ser considerado causador de
nenhum resultado proibido.

O Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a matéria:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. MORTE POR
AFOGAMENTO NA PISCINA. COMISSÃO DE FORMATURA. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
ACUSAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE, DE NEXO DE
CAUSALIDADE E DA CRIAÇÃO DE UM RISCO NÃO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA
CONFIANÇA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
ORDEM CONCEDIDA.

1. Afirmar na denúncia que "a vítima foi jogada dentro da piscina por seus colegas,
assim como tantos outros que estavam presentes, ocasionando seu óbito" não atende
satisfatoriamente aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que,
segundo o referido dispositivo legal, "A denúncia ou queixa conterá a exposição do
fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou
esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando
necessário, o rol das testemunhas".

2. Mesmo que se admita certo abrandamento no tocante ao rigor da individualização
das condutas, quando se trata de delito de autoria coletiva, não existe respaldo
jurisprudencial para uma acusação genérica, que impeça o exercício da ampla defesa,
por não demonstrar qual a conduta tida por delituosa, considerando que nenhum dos
membros da referida comissão foi apontado na peça acusatória como sendo pessoa
que jogou a vítima na piscina.



3. Por outro lado, narrando a denúncia que a vítima afogou-se em virtude da ingestão
de substâncias psicotrópicas, o que caracteriza uma autocolocação em risco,
excludente da responsabilidade criminal, ausente o nexo causal.

4. Ainda que se admita a existência de relação de causalidade entre a conduta dos
acusados e a morte da vítima, à luz da teoria da imputação objetiva, necessária é a
demonstração da criação pelos agentes de uma situação de risco não permitido,
não-ocorrente, na hipótese, porquanto é inviável exigir de uma Comissão de
Formatura um rigor na fiscalização das substâncias ingeridas por todos os participantes
de uma festa.

5. Associada à teoria da imputação objetiva, sustenta a doutrina que vigora o princípio
da confiança, as pessoas se comportarão em conformidade com o direito, o que não
ocorreu in casu, pois a vítima veio a afogar-se, segundo a denúncia, em virtude de ter
ingerido substâncias psicotrópicas, comportando-se, portanto, de forma contrária aos
padrões esperados, afastando, assim, a responsabilidade dos pacientes, diante da
inexistência de previsibilidade do resultado, acarretando a atipicidade da conduta.

6. Ordem concedida para trancar a ação penal, por atipicidade da conduta, em razão
da ausência de previsibilidade, de nexo de causalidade e de criação de um risco não
permitido, em relação a todos os denunciados, por força do disposto no art. 580 do
Código de Processo Penal.

(HC 46.525/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em
21/03/2006, DJ 10/04/2006, p. 245)

Veja como o tema foi cobrado no concurso para Promotor de Justiça do Ministério Público de
Goiás, em 2019:

(2019/MPE-GO/Promotor de Justiça) A respeito da teoria da imputação objetiva, na
concepção de Claus Roxin, assinale a alternativa incorreta:

A) A teoria da imputação objetiva, em sua forma mais simplificada, aduz que um resultado
causado pelo agente só deve ser imputado como sua obra e preenche o tipo objetivo
unicamente quando o comportamento do autor cria um risco não permitido para o objeto
da ação , quando o risco se realiza no resultado concreto e este resultado se encontra
dentro do alcance do tipo.

B) Considere o seguinte exemplo : " A " deseja provocar a morte de " B " e , para isso , " A
" o aconselha a fazer uma viagem á Flórida , pois leu que lá , ultimamente , vários turistas
têm sido assassinados . " A " planeja que também " B " tenha esse destino . " B " , que
nada ouviu sobre os casos de assassinato na Flórida , faz a viagem de férias e de fato é
vítima de um delito e homicídio . " A " deve responder pelo homicídio , pois sua conduta
acabou incentivando " B " a fazer a viagem , criando , assim , um risco não permitido ( no
caso , criou um perigo de morte juridicamente relevante ) .

C) Ações que diminuam risco não são imputáveis ao tipo objetivo, apesar de serem causa
do resultado em sua forma concreta e de estarem abrangidas pela consciência do sujeito.
Assim, quem convence o ladrão a furtar não mil reais, mas somente cem reais, não é punível
por participação no furto, pois sua conduta não elevou, mas diminuiu o risco da lesão.

D) Imagine a seguinte a hipótese: dois ciclistas passeiam um atrás do outro, no escuro, sem
estarem com as bicicletas iluminadas, por mera falta de atenção e descuido. Em virtude da



inexistência de iluminação, o ciclista que vai à frente colide com outro ciclista, que vinha na
direção oposta, sofrendo este lesões corporais. O resultado teria sido evitado, se o ciclista
que vinha atrás tivesse ligado a iluminação de sua bicicleta. Diante dessa situação, pode-se
afirmar que o ciclista que vinha à frente deve responder por lesões corporais culposas, pois
criou um risco não o permitido ao dirigir sem iluminação, que acabou resultando na colisão.
O ciclista que vinha atrás, todavia, não responder· pelas lesões corporais culposas, já que
este resultado não está· abrangido pelo fim de proteção de norma de cuidado, afinal, a
finalidade do dever de iluminação é evitar colisões próprias, não de terceiros (colisões
alheias).

Gabarito: Letra B

3.2 - Fraude eletrônica
Art. 171.

§ 2º-A. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se a fraude é
cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro
induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio
eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo.

§ 2º-B. A pena prevista no § 2º-A deste artigo, considerada a relevância do resultado
gravoso, aumenta-se de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado
mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional.

O delito de fraude eletrônica é uma modalidade qualificada de estelionato, que foi introduzida
pela Lei 14.155/2021, com vigor a partir de 28/05/2021, a qual buscou tornar mais graves crimes
patrimoniais praticados de forma eletrônica ou pela internet.

Elementos do crime de estelionato (inclusive da fraude eletrônica)
FRAUDE ERRO VANTAGEM ILÍCITA PREJUÍZO ALHEIO

O crime é estudo classifica-se como crime material, sendo que sua consumação exige duplo
resultado: (a) obtenção de vantagem ilícita; e (b) prejuízo alheio. A tentativa é admissível.

Trata-se de crime comum quanto ao sujeito ativo e quanto ao sujeito passivo.

Em relação à tipicidade subjetiva, estamos diante de um crime doloso. Não se exige finalidade
específica (dolo especial).

Estelionato contra idoso ou vulnerável

§ 4º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é cometido contra
idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso.

§ 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for:

I - a Administração Pública, direta ou indireta;

II - criança ou adolescente;

III - pessoa com deficiência mental; ou

IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.



A Lei 14.155/2021 trouxe regra específica de competência a ser observada quando do
julgamento do crime de estelionato, através de introdução do § 4º ao art. 70 do CPP.

CPP Art. 70, § 4º Nos crimes previstos no art. 171 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal), quando praticados mediante depósito, mediante
emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o
pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será
definida pelo local do domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a
competência firmar-se-á pela prevenção.

Explico.

Antes, a competência para julgamento do estelionato dava-se segundo a teoria do resultado.
Assim, o juízo competente era aquele do local da obtenção da vantagem ilícita, ou seja, o juízo
do local da consumação (conforme CPP art. 70, caput).

Ocorre que, com a mudança legislativa, passa a ser competente, para julgamento do estelionato
praticado através da internet, o juízo do local do domicílio da vítima e, em caso de pluralidade, a
competência será determinada pela prevenção.

Além disso, restam superadas as súmulas STF n° 521 (O foro competente para o processo e
julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade da emissão dolosa de cheque sem
provisão de fundos, é o do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado) e STJ n° 244
(Compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque
sem provisão de fundos).

3.3 - Estupro de vulnerável e importunação sexual
A Lei n. 13.718, de 24/9/2018, entre outras inovações, tipificou o crime de importunação sexual,
punindo-o de forma mais branda do que o estupro, na forma de praticar ato libidinoso, sem
violência ou grave ameaça.

Muitos devem se recordar da situação fática que ensejou a iniciativa legislativa de tipificar a
conduta de importunação sexual (indivíduo que, no interior de coletivo, na Cidade de São Paulo,
ejaculou nas roupas de passageira).

Importunação sexual

Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo
de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.

O Estupro diferencia-se da importunação sexual pela presença das elementares violência ou
grave ameaça; o estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), por sua vez, pela presunção absoluta de
violência contra vítima menor de 14 (quatorze) anos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a prática de conjunção
carnal ou outro ato libidinoso configura o crime previsto no art. 217-A do Código Penal,
independentemente de violência ou grave ameaça, bem como de eventual consentimento da
vítima. (AgRg no AREsp n. 1.361.865/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 1º/3/2019).



Neste sentido:

(...)

5. Inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista nos moldes do art. 215-A
do Código Penal, inserido por meio da Lei n. 13.718, de 24/9/2018, porquanto não há
como se aplicar a nova lei nas hipóteses em que se trata de vítimas menores,
notadamente diante da presunção de violência.

6. A Lei n. 13.718, de 24/9/2018, entre outras inovações, tipificou o crime de
importunação sexual, punindo-o de forma mais branda do que o estupro, na forma de
praticar ato libidinoso, sem violência ou grave ameaça. [...] Contudo, esta Corte
Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a prática de conjunção
carnal ou outro ato libidinoso configura o crime previsto no art. 217-A do Código
Penal, independentemente de violência ou grave ameaça, bem como de eventual
consentimento da vítima. Precedentes (AgRg no AREsp n. 1.361.865/MG, Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 1º/3/2019).

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no REsp 1845858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)

(...)

4. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido da impossibilidade
de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o crime de importunação
sexual, tipificado no art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é
praticado sem violência ou grave ameaça, e, ao contrário, o tipo penal imputado ao
paciente (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou
grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos de idade. Precedentes. Ressalva do
ponto de vista do Relator.

5. A prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra vulnerável constituiu
consumação do delito de estupro de incapaz, não havendo se falar em tentativa ou
desclassificação da conduta. Precedentes (HC 568.088/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020).

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 561.399/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

3.4 - Descriminantes Putativas

Descriminante putativa é a excludente de ilicitude fantasiada, imaginada pelo agente,
configurando, portanto, um erro.

Existem três espécies de erro quanto às descriminantes putativas:



1ª espécie – O agente erra, supondo estar autorizado lei:

Exemplo = O marido que, supondo estar autorizado a manter conjunção carnal com a esposa,
pratica estupro diante de sua recusa (acredita, por erro, estar em exercício regular de direito).

Neste caso, não há erro quanto à situação de fato, uma vez que o agente conhece a realidade,
mas desconhece a proibição (sabe o que faz, mas não sabe que o que faz é proibido) = trata-se,
então, de um erro de proibição indireto.

2ª espécie – O agente erra quanto aos limites de sua atuação:

Exemplo = o agente, por erro, supõe autorizado por lei a revidar com um disparo de arma de
fogo, um tapa que levou no rosto (acredita, por erro, que a ação em legítima defesa autoriza o
excesso).

Neste caso, também não há erro quanto à situação de fato, uma vez que o agente conhece a
realidade, mas desconhece a proibição (sabe o que faz, mas não sabe que o que faz é proibido) =
trata-se, então, de um erro de proibição indireto.

3ª espécie – O agente erra quanto aos requisitos da excludente, supondo situação de fato
inexistente que excluiria a ilicitude de seu comportamento:

Exemplo = Inimigos jurados de morte = Gério, imaginando, por erro, estar sendo agredido por
Jonas, dispara sua arma de fogo, quando, na verdade, nenhuma agressão havia.

Neste caso, o agente desconhece a própria situação fática. Por este motivo, a doutrina divide-se
em DUAS correntes:

1ª Corrente – teoria limitada da culpabilidade: trata-se de erro de tipo que, inevitável,
excluirá dolo e culpa, ou evitável, excluirá apenas o dolo, respondendo o agente por
crime culposo.

2ª Corrente – teoria extremada da culpabilidade: trata-se de erro de proibição que,
inevitável, isentará o agente de pena, ou evitável, permitirá redução da pena.

O Código Penal trouxe previsão desta espécie de erro na descriminante putativa no art. 20, §1º:

CP Art.20, §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.

Luís Flávio Gomes entendia que o CP brasileiro não teria adotado nem a teoria limitada, nem a
extremada da culpabilidade ao tratar do erro sobre descriminantes putativas. Na verdade, o
Código teria adotado uma teoria extremada sui generis ou teoria da culpabilidade que remete às
consequências jurídicas.

O fundamento seria a própria literalidade do dispositivo acima colacionado, que inicia adotando
a teoria extremada no caso de erro inevitável e termina adotando a teoria limitada no caso de
erro evitável.



Ao prever a situação de erro inevitável, o CP utiliza a expressão “isento de pena”. Das teorias, a
única que prevê isenção de pena para o erro inevitável é a teoria extremada. Todavia, ao prever a
situação de erro evitável, o CP utiliza a expressão “culpa”. Das teorias, a única que prevê punição
a título de culpa por razões de política criminal é a teoria limitada. Assim, CP não teria adotado
nenhuma das duas teorias inteiramente, mas teoria extremada sui generis ou teoria da
culpabilidade que remete às consequências jurídicas.

Francisco de Assis Toledo e a maioria da doutrina entendem que o Código Penal adotou a teoria
limitada da culpabilidade, considerando o erro sobre descriminante putativa um erro de tipo. Três
são os argumentos:

a) Exposição de Motivos da Parte Geral do CP de 1984 prevê expressamente a adoção da teoria
limitada da culpabilidade.

Exposição de Motivos do Código Penal (Lei 7.209/1984)

Item 17. É, todavia, no tratamento do erro que o princípio do nullum crimen sine culpa
vai aflorar com todo o vigor no direito legislado brasileiro. Com efeito, acolhe o
Projeto, nos arts.20 e 21, as duas formas básicas de erro construídas pela dogmática
alemã: o erro sobre elementos do tipo e erro sobre a ilicitude do fato. Definiu-se a
evitabilidade do erro em função da consciência potencial da ilicitude (parágrafo único
do art.21), mantendo-se no tocante às descriminantes putativas a tradição brasileira,
que admite a forma culposa, em sintonia com a denominada “teoria limitada da
culpabilidade”.

Item 19. Repete o Projeto as normas do Código de 1940, pertinentes às denominadas
“descriminantes putativas”. Ajusta-se, assim, o Projeto à teoria limitada da
culpabilidade, que distingue o erro incidente sobre os pressupostos fáticos de uma
causa de justificação do que incide sobre a norma permissiva. Tal como no Código
vigente, admite-se nesta área a figura culposa (art.17, §1º).

b) Posição topográfica da descriminante putativa sobre situação de fato: o CP trata do erro de
tipo no art. 20 e do erro de proibição no art. 21. Como a hipótese do erro sobre descriminante
putativa foi inserida, pelo legislador, no §1º do art. 20, conclui-se, portanto, configurar erro de
tipo.

c) A expressão “isento de pena” não se restringe apenas aos casos de exclusão da culpabilidade,
abrangendo, também, a exclusão de dolo e culpa.

3.5 - Faltas Graves em Sede de Execução Penal

Vamos falar um pouco sobre as faltas graves em sede de execução penal, inclusive acerca das
consequências aplicáveis ao reeducando que venha a nelas incidir.

O sistema da execução penal baseia-se na ordem e na disciplina, as quais são conquistadas com
recompensas, premiando o bom comportamento, e com sanções disciplinares, sancionando a
falta disciplinar.

As faltas disciplinares podem ser: (a) falta leve (previstas na legislação local); (b) falta média
(previstas na legislação local); e (c) falta grave (previstas na LEP, art. 50, 51 e 52).



Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II - fugir;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de
outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar,
que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório.

Art. 51. Comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos que:

I - descumprir, injustificadamente, a restrição imposta;

II - retardar, injustificadamente, o cumprimento da obrigação imposta;

III - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando
ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou
condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime
disciplinar diferenciado, com as seguintes características:

(…).

A prática de falta grave acarreta:

(i) Sanção disciplinar;

(ii) Interrupção do prazo para progressão de regime (EREsp 1.176.486);

(iii) Regressão de regime; e

(iv) Perda de até 1/3 do tempo de pena remido (LEP art. 127).

O STJ entende que, na hipótese, não há bis in idem, porquanto que as consequências
encontram-se previstas em lei.



Por derradeiro, a prática de falta grave pelo apenado não interrompe o prazo para obtenção do
livramento condicional, em razão de ausência de previsão legal neste sentido (STJ, 441).

STJ súmula n° 441: A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento
condicional.

3.6 - Breves considerações sobre o entendimento dos tribunais superiores acerca da
tipicidade da conduta do contribuinte que deixa de recolher o ICMS cobrado do
adquirente por apenas 1 (um) mês
A Lei n.º 8.137/1990, que define os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as
relações de consumo, prevê em seu art. 2º, inciso II:

Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: […]

II – deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social,
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria
recolher aos cofres públicos;

[…]

O Plenário do STF, no julgamento do RHC n.º 163.334/SC (ano de 2019), veiculado no
informativo de Jurisprudência n.º 964 , fixou a seguinte tese: “O contribuinte que, de forma14

contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da
mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990”. Confira-se:

DIREITO PENAL – LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL Lei 8.137/1990, art. 2º, II: não
recolhimento de ICMS declarado e tipicidade – 2 – O contribuinte que, de forma
contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do
adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei
8.137/1990 (1). […] Prevaleceu o voto do ministro Roberto Barroso (relator), que
estabeleceu três premissas, reputadas importantes no equacionamento da matéria: (i)
o Direito Penal deve ser sério, igualitário e moderado; (ii) o pagamento de tributos é
dever fundamental de todo cidadão, na medida em que ocorra o fato gerador e ele
exiba capacidade contributiva; e (iii) o mero inadimplemento tributário não deve ser
tido como fato típico criminal, para que seja reconhecida a tipicidade de determinada
conduta impende haver um nível de reprovabilidade especial que justifique o
tratamento mais gravoso. Explicitou que o sujeito ativo do crime é o sujeito passivo da
obrigação, que, na hipótese do ICMS próprio, é o comerciante. O objeto do delito é o
valor do tributo. No caso, a quantia transferida pelo consumidor ao comerciante. […] O
relator lembrou que a Primeira Turma do STF concedeu pedido de extradição fundado
em tipo penal análogo (Ext 1.139) e que o STF já reconheceu a constitucionalidade do
tipo penal em debate (ARE 999.425, Tema 937 da repercussão geral). […] No tocante
às consequências do reconhecimento da tipicidade sobre os níveis de encarceramento
no País, aduziu que é virtualmente impossível alguém ser efetivamente preso pelo
delito de apropriação indébita tributária. A pena cominada é baixa, portanto, são
cabíveis transação penal, suspensão condicional do processo e, em caso de
condenação, substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de
direito. Além disso, é possível a extinção da punibilidade se o sonegador ou quem
tenha se apropriado indevidamente do tributo quitar o que devido. Assentada a

14 Disponível em: <http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo964.htm>.
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possibilidade do delito em tese, o ministro assinalou que o crime de apropriação
indébita tributária não comporta a modalidade culposa. É imprescindível a
demonstração do dolo e não será todo devedor de ICMS que cometerá o delito. O
inadimplente eventual distingue-se do devedor contumaz. O devedor contumaz faz da
inadimplência tributária seu modus operandi. Por fim, consignou que o dolo da
apropriação deve ser apurado na instrução criminal, pelo juiz natural da causa, a partir
de circunstâncias objetivas e factuais, tais como a inadimplência reiterada, a venda de
produtos abaixo do preço de custo, a criação de obstáculos à fiscalização, a utilização
de “laranjas”, a falta de tentativa de regularização de situação fiscal, o encerramento
irregular de atividades com aberturas de outras empresas. A ministra Rosa Weber
acrescentou que a conduta eleita pelo legislador penal não exige, para sua
perfectibilização, o emprego de fraude ou simulação pelo contribuinte, nem qualquer
omissão. Vencidos os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio,
que deram provimento ao recurso, por considerarem a conduta atípica.
Compreenderam estar-se diante de imputação criminal pelo mero inadimplemento de
dívida fiscal. O ministro Gilmar Mendes salientou que uma interpretação constitucional
do dispositivo deve levar em conta o animus de fraude do agente, sob pena de
fomentar-se uma política criminal arrecadatória. Ademais, inexiste apropriação de
tributo devido por terceiro, pois o tributo é devido pela própria empresa. (1) Lei
8.137/1990: “Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (…) II – deixar de recolher, no
prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na
qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos;”
RHC 163334/SC, rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 18.12.2019.
(RHC-163334).(negritou-se).

Diante dessa decisão, a Terceira Seção do STJ decidiu no julgamento do AgRg no REsp
1.867.109-SC (julgamento em 25/08/2020), veiculado no informativo de Jurisprudência do STJ
n.º 679 , que “a ausência de contumácia no não recolhimento do ICMS em operações próprias15

conduz ao reconhecimento da atipicidade da conduta”:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. TESE DE AFRONTA AOS ARTS. 332 E 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE
ANÁLISE NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA. DOLO ESPECÍFICO.
DESNECESSIDADE. TESES DE INEXISTÊNCIA DE DOLO E INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 2.º, INCISO II, DA LEI N. 8.137/90. NÃO
RECOLHIMENTO DE ICMS. TIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSÁRIO COMPROVAR
TAMBÉM A CONTUMÁCIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PLASMADO NO RHC N. 16334/SC. CONDUTA QUE SE RESTRINGIU AO NÃO
RECOLHIMENTO DO ICMS RELATIVO A UM MÊS (NOVEMBRO/2016). ATIPICIDADE
RECONHECIDA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.867.109 – SC (2020/0063833-1), rel. Min. Laurita
Vaz, julgamento em 25/08/2020) - negritou-se.

Assim, conclui-se que é atípica a conduta do contribuinte que deixa de recolher o ICMS cobrado
do adquirente por apenas 1 (um) mês.

15 Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>.
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3.7 - Entendimento do STJ sobre a Ordem de habilitação de SIMCARD (chip) da
autoridade policial em substituição ao do titular da linha
Em recente julgado o STJ, disponível no Informativo n.º 0696 de 17 de maio de 2021 – rel. Min.
Laurita Vaz –, esclareceu ser ilegal a quebra do sigilo telefônico por meio de habilitação de chip
da autoridade policial em substituição ao do investigado (titular da linha). Confira:

RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. QUEBRA DE SIGILO
TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. ORDEM DE HABILITAÇÃO DE SIMCARD (CHIP) DA
AUTORIDADE POLICIAL FEDERAL EM SUBSTITUIÇÃO AO DO TITULAR DA LINHA.

PROCEDIMENTO ILEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA OPERADORA TELEFÔNICA.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. ILEGALIDADE DA INCURSÃO
INVESTIGATÓRIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para arguir suposta ilegitimidade ativa da Impetrante do writ originário, o Recorrente
aponta como violado o art. 18 do Código de Processo Penal, contudo, em seguida,
refere-se ao art. 18 do Código de Processo Civil, transcreve o teor deste, mas anota na
transcrição “art. 6.º”. Ou seja: não há sequer indicação clara e precisa do artigo de lei
supostamente violado, o que obsta a admissão do recurso especial por inescusável
deficiência de fundamentação, a atrair a incidência da Súmula n.º 284/STF.
Precedentes.

2. Sobre a mesma questão, alega ainda violação ao art. 1.º da Lei n.

º 12.016/2009, mas sem desenvolver nenhuma tese, limitando-se o Recorrente a
afirmar a suposta violação, denotando, mais uma vez, inescusável deficiência de
fundamentação, fazendo incidir o óbice da Súmula n.º 284/STF. Precedentes.

3. Ademais, sequer há correspondência entre o argumento da ilegitimidade ativa e o
conteúdo normativo do art. 1.º da Lei n.º 12.016/2009, atraindo, novamente, a
incidência da Súmula n.º 284/STF. Precedentes.

4. Obiter dictum: a legitimidade ativa da empresa de telefonia foi reconhecida pelo
Tribunal a quo não para “proteger direito dos usuários das linhas telefônicas que
seriam prejudicados com a interceptação telefônica”, como afirmou o Recorrente, mas
para discutir a ausência de lei específica para subsidiar a ordem judicial, que
determinara inusitada interferência direta na própria prestação do serviço público pela
concessionária.

5. No mais, a ordem judicial, endereçada à concessionária de telefonia, consistiu na
determinação de viabilizar à autoridade policial a utilização de "SIMCARD" (cartão
“SIM”, sigla em inglês da expressão Subscriber Identity Module – módulo de
identificação do assinante –, comumente referido no Brasil como “chip”), em
substituição ao do aparelho celular do usuário investigado, “pelo prazo de 15 (quinze)
dias e a critério da autoridade policial, em horários previamente indicados, inclusive
de madrugada.”

6. Pretendeu-se que a operadora de telefonia, quando acionada, habilitasse o chip do
agente investigador, em substituição ao do usuário, a critério da autoridade policial,



que teria pleno acesso, em tempo real, às chamadas e mensagens transmitidas para a
linha originária, inclusive via WhatsApp.

7. A ação, se implementada, permitiria aos investigadores acesso irrestrito a todas as
conversas por meio do WhatsApp, inclusive com a possibilidade de envio de novas
mensagens e a exclusão de outras.

Se não bastasse, eventual exclusão de mensagem enviada ou de mensagem recebida
não deixaria absolutamente nenhum vestígio e, por conseguinte, não poderia jamais
ser recuperada para servir de prova em processo penal, tendo em vista que, em razão
da própria característica do serviço, feito por meio de encriptação ponta-a-ponta, a
operadora não armazena em nenhum servidor o conteúdo das conversas dos usuários.

8. Ao contrário da interceptação telefônica, no âmbito da qual o investigador de
polícia atua como mero observador de conversas travadas entre o alvo interceptado e
terceiros, na troca do chip habilitado, o agente do estado tem a possibilidade de atuar
como participante das conversas, podendo interagir diretamente com seus
interlocutores, enviando novas mensagens a qualquer contato inserido no celular,
além de poder também excluir, com total liberdade, e sem deixar vestígios, as
mensagens no WhatsApp. E, nesse interregno, o usuário ficaria com todos seus
serviços de telefonia suspensos.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp 1806792/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe 25/05/2021) – negritamos.

Assim, entendeu-se que, tratando-se de providência excepcional a garantia à inviolabilidade das
comunicações, a interceptação telefônica e telemática deve ocorrer nos exatos limites legais,
“não sendo possível o alargamento das hipóteses previstas ou a criação de procedimento
diverso” (REsp 1806792/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe 25/05/2021).

3.8 - Progressão de regime para condenados por crimes hediondos e afins
O sistema progressivo, vigente na execução penal brasileira, prevê que o indivíduo deverá passar
por regimes de cumprimento de pena cada vez menos rigorosos, a ser determinado pelo juiz, de
acordo com seu mérito (requisito subjetivo) e desde que cumpra tempo de pena estabelecido
em lei no regime em que se encontra (requisito objetivo).

Para uma segunda progressão (ex. semiaberto para aberto) dever-se-á considerar o saldo restante
de pena, devendo ser descontado o período já cumprido no regime anterior.

STJ, súmula n° 491: É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional

Se a pena concreta ultrapassar o limite máximo admitido a título de pena unificada (40 anos – CP
art. 75), para efeitos de progressão deverá considerar-se o valor total de condenação, o mesmo
valendo para o livramento condicional (STF, 715).

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



Especialmente em relação aos crimes hediondos e equiparados, o quantum de pena a ser
cumprido para aquisição da progressão para o regime seguinte veio sendo objeto de alterações
legais e jurisprudenciais, o que pode causar confusão.

Vamos por partes.

Caso o crime tenha sido praticado em data anterior à entrada em vigor da Lei 11.464/07, o que
ocorreu em 29.03.2007, a progressão dar-se-á nos termos gerais da redação originária da LEP,
que é cumprimento de ao menos 1/6 da pena no regime.

STJ, súmula n° 471: Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da
vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de
Execução Penal) para a progressão de regime prisional.

Por outro lado, na vigência da Lei 11.464/07, a progressão de regime depende do cumprimento
de 2/5, se primário, ou 3/5, se reincidente.

A seu turno, a Lei 13.964/2019 (vigente em 23/01/2019) trouxe novas alterações à matéria,
notadamente no quantum de pena a ser cumprido quando houver resultado morte.

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência
para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao
menos:

(…);

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; (…);

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.

(…).

Progressão de Regime para Crimes Hediondos e Equiparados

Crimes Praticados Antes da
Lei 11.464/07 (até 28.03.07)

Crimes Praticados Após a Lei
11.464/97 (vigor em 29.03.07)

Crimes Praticados Após a Lei
13.964/2019 (vigor em
23/01/2019)



Cumprimento de ao menos
1/6 da pena (LEP art. 112).

Cumprimento de 2/5 da
pena, quando primário, ou
3/5, se reincidente.

Cumprimento de 40% da
pena, quando primário; 50%
da pena, quando primário e
houver resultado morte; 60%
da pena, quando reincidente
em crime hediondo ou
equiparado; 70% da pena,
quando reincidente em crime
hediondo ou equiparado e
houver resultado morte.

Por fim, o STJ decidiu que a progressão de regime aos condenados pela prática de crime
hediondo ou equiparado sem resultado morte, quando reincidentes em crimes comuns
(reincidentes não específicos em crimes hediondos ou equiparados), deve ocorrer após o
cumprimento de 40% da pena, aplicando-se tal disposição inclusive a casos anteriores à vigência
da Lei 13.964/2019 (STJ, REsp nº 1.910.240/MG)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE
ANTICRIME). DIFERENCIAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA GENÉRICA E ESPECÍFICA. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO DOS LAPSOS RELATIVOS AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. LACUNA LEGAL.
INTEGRAÇÃO DA NORMA. APLICAÇÃO DOS PATAMARES PREVISTOS PARA OS APENADOS
PRIMÁRIOS. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PATAMAR HODIERNO
INFERIOR À FRAÇÃO ANTERIORMENTE EXIGIDA AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. RECURSO
NÃO PROVIDO.

1. A Lei n. 13.964/2019, intitulada Pacote Anticrime, promoveu profundas alterações no marco
normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso,
tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 e
estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da
reincidência, seja ela genérica ou específica.

2. Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por
crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução
penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam
partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes
aos sentenciados primários.

3. Ainda que provavelmente não tenha sido essa a intenção do legislador, é irrefutável que de
lege lata, a incidência retroativa do art. 112, V, da Lei n. 7.210/1984, quanto à hipótese da lacuna
legal relativa aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidentes
genéricos, instituiu conjuntura mais favorável que o anterior lapso de 3/5, a permitir, então, a
retroatividade da lei penal mais benigna.

4. Dadas as ponderações acima, a hipótese em análise trata da incidência de lei penal mais
benéfica ao apenado, condenado por estupro, porém reincidente genérico, de forma que é
mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido –
qual seja, de cumprimento de 40% das reprimendas impostas –, é inferior à fração de 3/5,
anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, fossem
reincidentes genéricos ou específicos.



5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: É
reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019,
àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado
morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.910.240 - MG (2020/0326002-4)

3.9 - Causas interruptivas da prescrição da pretensão punitiva

As causas interruptivas da prescrição da pretensão punitiva constam do CP art. 117, incisos I a IV.
Diferentemente do que ocorre em relação às causas suspensivas, uma vez percebida a
interrupção do prazo prescricional, quando de sua retomada, ele correrá do início (do zero).

CP Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

a) Recebimento da denúncia ou da queixa (CP art. 117, I):

O recebimento da inicial interrompe o prazo prescricional quanto ao fato, eis que o marco é o
momento em que o Poder Judiciário toma ciência do fato histórico (CP art. 117, I). A interrupção
é estendida para todos os agentes, inclusive quanto àqueles que não figuram no processo
quanto à prescrição da pretensão punitiva propriamente dita (pela pena em abstrato) (CP art.
117, §1º).

Recebimento não se confunde com oferecimento da inicial pelo autor da ação penal. Apenas
aquele ato judicial tem o condão de interromper a prescrição, o que ocorre quando da
publicação da decisão de recebimento.

Quando o recebimento da inicial ocorre no Tribunal, em competência originária ou recursal,
prevalece que o ato ocorre na data da sessão de julgamento, e não na data da publicação do
acórdão.

O recebimento do aditamento próprio objetivo (adiciona fato novo) interrompe o prazo
prescricional em relação ao fato acrescido, entretanto, o recebimento do aditamento próprio
subjetivo (adiciona corréu) não interrompe (novamente) a prescrição, o que ocorrera em relação
ao fato e a todos os agentes no momento do recebimento da Denúncia.

A seu turno, o recebimento do aditamento impróprio (que não acrescenta corréu ou fato novo)
não tem o condão de interromper o prazo prescricional.

A decisão de recebimento maculada por nulidade não constitui causa interruptiva da prescrição
(STF: Inq-QO 1544).



DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO FEDERAL RECEBIDA POR TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESSE ÓRGÃO JUDICIÁRIO - NULIDADE -
INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL - CONSUMAÇÃO DO
LAPSO PRESCRICIONAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. O RESPEITO AO PRINCÍPIO
DO JUIZ NATURAL - QUE SE IMPÕE À OBSERVÂNCIA DOS ÓRGÃOS DO PODER
JUDICIÁRIO - TRADUZ INDISPONÍVEL GARANTIA CONSTITUCIONAL OUTORGADA
A QUALQUER ACUSADO, EM SEDE PENAL. - O Supremo Tribunal Federal qualifica-se
como juiz natural dos membros do Congresso Nacional (RTJ 137/570 - RTJ 151/402),
quaisquer que sejam as infrações penais a eles imputadas (RTJ 33/590), mesmo que se
cuide de simples ilícitos contravencionais (RTJ 91/423) ou se trate de crimes sujeitos à
competência dos ramos especializados da Justiça da União (RTJ 63/1 - RTJ
166/785-786). Precedentes. SOMENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SUA
CONDIÇÃO DE JUIZ NATURAL DOS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL, PODE
RECEBER DENÚNCIAS CONTRA ESTES FORMULADAS. - A decisão emanada de
qualquer outro Tribunal judiciário, que implique recebimento de denúncia formulada
contra membro do Congresso Nacional, reveste-se de nulidade, pois, no sistema
jurídico brasileiro, somente o Supremo Tribunal Federal dispõe dessa especial
competência, considerada a sua qualificação constitucional como juiz natural de
Deputados Federais e Senadores da República, nas hipóteses de ilícitos penais
comuns. Precedentes. O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, POR ÓRGÃO JUDICIÁRIO
ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE, NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO PENAL. - O
recebimento da denúncia, quando efetuado por órgão judiciário absolutamente
incompetente, não se reveste de eficácia interruptiva da prescrição penal, eis que
decisão nula não pode gerar a conseqüência jurídica a que se refere o art. 117, I, do
Código Penal. Precedentes. Doutrina. (Inq 1544 QO, Relator(a):  Min. CELSO DE
MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2001).

b) Publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis (CP art. 117, IV):

O acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da
sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta
(STF, HC 176.473).

Ementa: HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento
da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado;
prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência
ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz
distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de
interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória,
justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do
prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus
indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código
Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando
confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a
pena anteriormente imposta.



(HC 176473, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em
27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 09-09-2020 PUBLIC
10-09-2020)

A sentença absolutória, por sua vez, jamais interrompe o prazo prescricional.

A sentença condenatória dotada de nulidade não interrompe o prazo prescricional (STJ, REsp
929.692). Lembrando que, apesar de nula, ela produz como efeito a vedação da reformatio in
pejus (indireta) em caso de recurso exclusivo da Defesa, o que tem importância quando da
estipulação do prazo prescricional (STJ, HC 124.149).

c) Pronúncia (CP art. 117, II) e decisão confirmatória da pronúncia (CP art. 117, III): no rito do
Tribunal do Júri, são hipóteses de interrupção a decisão de pronúncia e a decisão do Tribunal que
confirma a pronúncia do acusado.

STJ, súmula n° 191: A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o
Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime.

Quadro esquemático do Procedimento Comum

Termo inicial Recebimento da
inicial (denúncia

ou queixa)

Sentença
condenatória

(Eventual)
acórdão

condenatório

Trânsito em
julgado

Quadro esquemático do Procedimento do Júri

Termo inicial Recebiment
o da inicial
(denúncia
ou queixa)

Decisão de
pronúncia

(Eventual)
acórdão

confirmatóri
o da

pronúncia

Sentença
condenatóri

a

(Eventual)
acórdão

condenatóri
o

Trânsito em
julgado

3.10 - Infrações Penais que Não Admitem Tentativa

Pessoal, como é sabido, tem-se tentativa quando iniciada a execução, não se chegando à
consumação por motivos alheios à vontade do agente.

CP Art. 14 - Diz-se o crime: II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma
por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena
correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

Trata-se de norma de extensão, pois estende a aplicação do tipo previsto como consumado à
conduta de quem apenas tentou, desta forma é norma de adequação típica indireta ou por
subordinação mediata.



As infrações penais abaixo elencadas, entretanto, não admitem tentativa e, portanto, não podem
ser combinadas com o CP art. 14, inciso II:

a) Crimes Culposos:

Como o agente não quer a produção do resultado, que é produto da sua falta de cuidado ao
agir, não há de se falar em tentativa, já que esta, por definição legal, exige que o agente possua
vontade de produzir o resultado e vontade caracteriza dolo direto.

De forma ampla, a doutrina nacional afirma que a culpa imprópria, produto de erro de tipo
permissivo evitável (CP art. 20, §1º), configura exceção em que é possível falar-se em tentativa de
crime culposo.

b) Crimes Preterdolosos:

Não admitem a forma tentada, pois se trata de conduta dolosa cujo resultado causado vai além
deste dolo e é produto de culpa, portanto, não desejado pela vontade do agente.

A maioria da doutrina aceita a possibilidade de tentativa de crime preterdoloso,
excepcionalmente, no crime de aborto, quando o feto sobrevive, mas a gestante morre em
decorrência das manobras abortivas, gerando uma tentativa de aborto - doloso - qualificado pelo
resultado morte da gestante - culposo (art. 125/126 c/c art. 127).

c) Crimes Unissubsistentes:

São aqueles em que a conduta é una, indivisível, infracionável, e, portanto, ou ocorre por
completo de uma vez só e o crime se consuma ou não há crime, impossibilitando-se assim falar
em tentativa.

Ex.: desobediência, invasão de domicílio (modalidade de permanecer).

d) Crimes de Mera Conduta:

Em face da opção do legislador em prever para esses crimes condutas unissubsistentes e como a
consumação nesses crimes vincula-se apenas à realização completa da conduta proibida, é
impossível se falar em tentativa, pois ou o agente realizou a conduta integralmente e o crime se
consumou ou não há crime.

Crimes formais, a priori, admitem tentativa, porém, quando a conduta prevista for unissubsistente
(ex. injúria verbal) não haverá forma tentada.

e) Crimes Omissivos Próprios:

São aqueles em que a própria lei prevê a omissão e como omissão não causa nada, estes crimes
não terão resultados naturalísticos vinculados, sendo, por isso, de mera conduta. Além disso, a
conduta omissiva não pode ser fracionada, sendo unissubsistente, logo, pelo binômio mera
conduta-unissubsistência não há tentativa nos crimes omissivos próprios.

f) Crimes Habituais:



Como se entende majoritariamente que a habitualidade deve ser demonstrada objetivamente
através de uma reiteração de atos para a configuração do verbo núcleo do tipo dos crimes
habituais, não há de se falar em tentativa, pois ou o agente repetiu concretamente atos que
caracterizam o verbo do crime habitual e esse se consumou, ou não houve crime, mesmo com a
prática pontual (esporádica) desses atos.

Ex.: exercício ilegal da medicina, curandeirismo, perseguição.

Há o entendimento minoritário e mais moderno pelo qual a habitualidade caracteriza-se no plano
subjetivo do agente ligada a seu dolo com uma manifestação de tendência (delito de tendência)
e não objetivamente, através de atos como afirma a doutrina clássica. Com esse posicionamento,
torna-se possível a tentativa de crime habitual quando o agente embora não tenha exercido
habitualmente a conduta, iniciou o primeiro ato demonstrando a finalidade e a tendência (Roxin e
Zaffaroni).

g) Crime de Atentado ou de Empreendimento:

São aqueles em que o tipo penal equipara a conduta tentada à própria consumação, portanto,
basta o agente tentar realizar o fato para o crime estar consumado.

Ex.: Atentar contra a ordem e o estado democrático de direito (Lei de Segurança Nacional);
evasão mediante violência contra pessoa (CP art. 352).

h) Contravenção Penal:

Por expressa previsão legal, não se pune a tentativa de contravenção penal (LCP art. 4º). Sendo
isto fundamentado: (i) na pequena lesividade das contravenções e (ii) na intervenção mínima do
Direito Penal.

i) Crime de Resultado Condicionado:

São aqueles cuja consumação depende do implemento de uma condição, sendo que antes disso,
a conduta é atípica.

Ex.: Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio (art. 122); Apropriação de coisa achada (art.
169, parágrafo, II).

4 - DIREITO PROCESSUAL PENAL

4.1 - Colaboração premiada celebrada por Delegado de Polícia
Nos tempos atuais percebe-se uma sofisticação na criminalidade, derivada da globalização
econômica e da difusão da internet e dos meios de comunicação, permitindo a rápida
transmissão da informação e de recursos financeiros. Antes se para transferir dinheiro entres
contas correntes hospedadas no mesmo banco demanda a ida presencial à agência bancária,
hoje com poucos toque na tela de um aparelho celular transfere-se fortunas para contas bancárias
localizadas fora do país.



E a tecnologia é utilizada para o bem e para o mal. O Estado, o detentor do uso legítimo da força
e do jus puniendi, precisa buscar meios processuais lícitos para avançar no combate à
criminalidade com respostas efetivas na elucidação dos delitos.

Além disso, existem crimes que simplesmente não deixam rastros físicos tornando muito
complexa a tarefa da sua elucidação. Diante deste cenário, entra em jogo o instituto processual
da colaboração premiada (ou delação premiada), previsto para seara penal a partir do art. 3º - A
da Lei 12.850/2013 que define organização criminosa e dispõe sobre meios de obtenção de
provas, entre outros.

A colaboração premiada vem prevista no artigo 3º da Lei 12.850/2013 junto com diversos outros
meios de obtenção da prova.

Art. 3º Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de
outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova:

I - colaboração premiada;

Assim, antes de qualquer outra classificação dada à colaboração premiada, pela redação do
artigo 3º da Lei 12.850/2013 ela é um meio de obtenção de prova. Não confunda com meio de
prova, formas usadas pelas partes para convencer o juiz.

DOUTRINA
“Enquanto os meios de prova são aptos a servir, diretamente, ao convencimento do
juiz sobre a veracidade ou não de uma afirmação fática (p. ex., o depoimento de uma
testemunha, ou o teor de uma escritura pública), os meios de obtenção de provas (p.
ex.: uma busca e apreensão) são instrumentos para a colheita de elementos ou fontes
de provas, estes sim, aptos a convencer o julgador (p. ex.: um extrato bancário
[documento] encontrado em uma busca e apreensão domiciliar). Ou seja, enquanto o
meio de prova se presta ao convencimento direto do julgador, os meios de obtenção
de provas somente indiretamente, e dependendo do resultado de sua realização,
poderão servir à reconstrução da história dos fatos”
(BADARÓ, Gustavo. Processo Penal. Rio de Janeiro. Campus: Elsevier. 2012, p. 270).

Além de meio de obtenção de prova, a colaboração premiada é um negócio jurídico
processual que possui dois pressupostos:

● Utilidade Pública
● Interesse Público

O negócio jurídico processual é um fato jurídico voluntário, onde se confere poderes aos sujeitos
envolvidos para optar, dentro dos limites definidos pelo ordenamento jurídico, certas situações
jurídicas processuais. Ou seja, é a exposição de vontade das partes processuais que implica no



exercício de um poder de regular, com maior ou menos intensidade, o conteúdo de situações
jurídicas processuais.

A colaboração premiada constitui uma ferramenta para a obtenção de provas e somente
produzirá efeitos se, de fato, dela advier resultados efetivos ao processo investigatório, conforme
determina o artigo 4° da Lei n° 12.850/2013:

Exatamente desta forma prevê o artigo 4º da Lei 12.850/2013:

Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir
em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de
direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e
com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos
seguintes resultados:

I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das
infrações penais por eles praticadas;

II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização
criminosa;

III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização
criminosa;

IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais
praticadas pela organização criminosa;

V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.

Como negócio jurídico processual a colaboração premiada necessita da presença do Ministério
Público ou do o delegado de polícia, durante o inquérito policial, com a manifestação do
Ministério Público exteriorizam a sua vontade como parte relacionada ao direito de persecução,
em favor da sociedade. Sem a vontade do órgão ministerial ou da autoridade policial inexiste
acordo de colaboração.

Sobre a possibilidade do Delegado de Polícia celebrar acordo de colaboração premiada,
relevante a previsão do art. 4º, §2º da Lei 12.850/2011:



Art. 4º.

(...)

§ 2º Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a
qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a
manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela
concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido
previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do Decreto-Lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).

Não obstante a legitimidade do Delegado para firmar acordo de colaboração premiada não é
pacífica e demanda aprofundamento.

Sobre a capacidade negocial do Delegado, vamos iniciar com passagem doutrinária de Fredie
Didier Jr. e Daniela Bomfim:

A lei atribui ao delegado de polícia capacidade negocial – e ainda exige a sua
complementação – apenas nos autos do inquérito policial, em que o delegado já é
titular de poderes (situações jurídicas ativas) relativos à investigação e colheita de
provas quanto à autoria e materialidade do delito. A colaboração premiada, que tem
como fim, nesse particular, justamente a colheita de prova, não transforma o delegado
em legitimado para propor a demanda penal; ele apenas terá capacidade negocial –
desde que complementada pela participação do Ministério Público – justamente tendo
como fim a investigação.

Para que a colaboração premiada possa gerar os efeitos positivos almejados pelo legislador, sob
o ponto de vista do investigado e do Estado, a celeridade de sua propositura mostra-se
indispensável, não sendo possível, por vezes, aguardar o desfecho do inquérito ou mesmo o
oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.

A Constituição Federal conferiu às polícias civil e federal o exercício das funções inerentes à
polícia judiciária, deferindo a direção de tais órgãos aos delegados, consoante se depreende da
leitura do artigo 144.

A presidência do inquérito policial constitui, portanto, competência exclusiva da polícia judiciária.
De outro lado, a própria Constituição Federal, em seu artigo 129, inciso VIII, confere ao Ministério
Público a prerrogativa de "requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito
policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais".

Observa-se, entretanto, que referida prerrogativa do Ministério Público não retira a presidência
do inquérito do âmbito da competência exclusiva do delegado de polícia, consoante
reiteradamente decidido por essa Suprema Corte

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art28
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art28


O inquérito policial qualifica-se como procedimento administrativo, de caráter
pré-processual, ordinariamente vocacionado a subsidiar, nos casos de infrações
perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública, a atuação persecutória do
Ministério Público, que é o verdadeiro destinatário dos elementos que compõem a
"informatio delicti". Precedentes. - A investigação penal, quando realizada por
organismos policiais, será sempre dirigida por autoridade policial, a quem igualmente
competirá exercer, com exclusividade, a presidência do respectivo inquérito. - A
outorga constitucional de funções de polícia judiciária à instituição policial não impede
nem exclui a possibilidade de o Ministério Público, que é o "dominus litis", determinar
a abertura de inquéritos policiais, requisitar esclarecimentos e diligências
investigatórias, estar presente e acompanhar, junto a órgãos e agentes policiais,
quaisquer atos de investigação penal, mesmo aqueles sob regime de sigilo, sem
prejuízo de outras medidas que lhe pareçam indispensáveis á formação da sua "opinio
delicti ", sendo-lhe vedado, no entanto, assumir a presidência do inquérito policial,
que traduz atribuição privativa da autoridade policial. Precedentes. (...)" [STF – HC
90099, Relator: Min. Celso de Mello

Com vistas a subsidiar futura ação penal, compete ao delegado de polícia a função precípua de
apurar a veracidade dos fatos criminosos ocorridos, mediante a observância dos procedimentos
legais e princípios constitucionais que regem a sua atuação. É o que se colhe dos artigos 6° e 7º
do Código de Processo Penal.

A atividade investigativa voltada à obtenção de provas constitui função da polícia judiciária e é
desempenhada pelo delegado de polícia com o propósito de apurar os fatos supostamente
apontados como infrações penais, consoante dispõe o artigo 2°, caput e § 1° da Lei n°
12.830/2013:

Art. 2º As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo
delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.

§ 1º Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da
investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto
em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da
autoria das infrações penais.

Assim, a principal atribuição do delegado de polícia como presidente do inquérito policial é
conduzir a investigação criminal, especialmente obter elementos de convicção que visem ao
completo esclarecimento dos fatos investigados, preservando as garantias inerentes a essa fase
pré-processual.

Em outras palavras, o cerne da competência do delegado situa-se exatamente na busca de
elementos informativos, que serão o fundamento para a denúncia a ser oferecida pelo Ministério
Público. Dentre os mecanismos de produção de tais elementos, a Lei n° 12.850/2013 inseriu o
acordo de colaboração premiada, consoante expressamente previsto em seu artigo 3° acima
transcrito. E, conforme visto, esta colaboração somente produzirá os seus efeitos se dela
advierem resultados efetivos ao processo investigatório.

As citadas características da colaboração premiada já indicam que tal acordo poderá ser proposto
ainda no andamento do inquérito policial e insere-se, portanto, no plexo de competências do
delegado de polícia, enquanto responsável pela condução das atividades do inquérito.



Nesta linha de pensamento a Lei nº 12.850/2013, com o claro objetivo de conferir celeridade ao
acordo de colaboração, bem como expandir a cooperação entre o Ministério Público e a Polícia
Judiciária, conferiu legitimidade para propor a colaboração premiada tanto ao órgão ministerial,
como ao delegado de polícia. Com o intuito de preservar a função de controle externo, referida
norma determinou a manifestação do Parquet nas propostas formuladas pelos delegados de
polícia.

Observa-se a clara intenção do legislador em harmonizar os importantes princípios fundamentais
suspostamente em conflito, de modo a preservar tanto o interesse público na eficiente resolução
do crime, como os interesses dos investigados, buscando o equilíbrio entre eficiência e
garantismo.

Sobre esta temática o Supremo Tribunal Federal foi chamado a decidir sobre a
constitucionalidade do trecho do §2º do art. 4º da Lei 12.850/2013 que se refere ao Delegado de
Polícia (e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do
Ministério Público) na ADI 5.508 proposta pelo Procurador-Geral da República.

Ao analisar a compatibilidade do dispositivo com a Constituição Federal o STF, em 20/06/2018
reconheceu a constitucionalidade do trecho impugnado decidindo da seguinte maneira:

O Delegado de Polícia pode formalizar acordos de colaboração premiada, na fase de
inquérito policial, respeitadas as prerrogativas do Ministério Público, o qual deverá se
manifestar, sem caráter vinculante, previamente à decisão judicial.

Assim, o STF considerou que são constitucionais os trechos dos §§ 2º e 6º do art. 4º da Lei nº
12.850/2013 que preveem a possibilidade de o Delegado de Polícia celebrar acordo de
colaboração premiada.

4.2 - Busca e apreensão
A busca e apreensão é um procedimento regulado pelo artigo 240 e seguintes Código de
Processo Penal, cuja natureza jurídica, de acordo com Lima , é de meio de obtenção de provas.16

A busca pode ser definida como a diligência que objetiva localizar objetos ou pessoas. Por sua
vez, a apreensão se trata de medida de constrição, por meio da qual determinado objeto ou
pessoa é posto sob custódia, sendo plenamente possível a ocorrência de busca sem apreensão
(ou o contrário).

Importa destacar que tal medida é cabível em qualquer momento da persecução penal, inclusive
durante a fase executória:

Não há nulidade na realização de busca e apreensão deferida após o oferecimento da
denúncia, quando a medida cautelar visa especificamente coletar elementos referentes
a fatos circunscritos a outra investigação e os elementos probatórios colhidos não
foram utilizados ou considerados para o específico juízo de recebimento da denúncia.

(STF – Inq: 3983, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em
03/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 11-05-2016 PUBLIC
12-05-2016).

16 LIMA, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl.
e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020.



Quanto às modalidades, verifica-se que o ordenamento jurídico viabiliza tanto a busca pessoal
quanto a busca domiciliar.

De acordo com o Código de Processo Penal, a busca pessoal ocorrerá quando houver fundada
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou coisas achadas/obtidas por meios
criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos,
armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso,
objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu, cartas (abertas ou não) destinadas ao
acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa
ser útil à elucidação do fato, ou colher qualquer outro elemento de convicção (artigo 240, §2º, do
CPP).

Inicialmente, em relação à busca pessoal, cabe destacar que se faz necessária a demonstração de
justa causa para a efetivação da medida, conforme artigo 240, §2º do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. REVISTA PESSOAL.
AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO.HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Considera-se ilícita a revista pessoal
realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida
invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da
busca pessoal. 2. Se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal
no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de
flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. Assim, o fato de o
acusado se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima e ter empreendido fuga
ante a tentativa de abordagem dos policiais militares, não justifica, por si só, a invasão
da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em
elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no
momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista
pessoal. 3. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas a
partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas, anulando-se a
sentença para que outra seja prolatada, com base nos elementos probatórios
remanescentes.

(HC 625.819/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
23/02/2021, DJe 26/02/2021) – grifado.

Destaca-se, ainda, ser ilícita a revista pessoal realizada por agente de segurança privada, bem
como as provas decorrentes dela, conforme julgado proferido pela quinta turma do Superior
Tribunal de Justiça. Veja-se:

Extrai-se da Constituição Federal e do Código de Processo Penal, respectivamente, no
capítulo da segurança pública e ao disciplinar a busca domiciliar e pessoal que,
somente as autoridades judiciais, policiais ou seus agentes, estão autorizados a
realizarem a busca domiciliar ou pessoal. Ressalta-se ainda que o inciso II do art. 5º da
Constituição Federal assevera que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei". Nesse contexto, o agente objeto da
revista pessoal não tem a obrigação de sujeitar-se à mesma, ante a inexistência de
disposição legal autorizadora desse ato pelos integrantes da segurança da Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM. De outra parte, esses agentes de segurança
não podem sequer ser equiparados a guardas municipais, porquanto são empregados
de uma sociedade de economia mista operadora de transporte ferroviário no Estado



de São Paulo, sendo regidos, portanto, pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Assim, reconhece-se a ilicitude da revista pessoal e de todas as provas decorrentes
desta.

(HC 470.937-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, por unanimidade, julgado
em 04/06/2019, DJe 17/06/2019).

Ainda, conforme decisão proferida pela segunda turma do STF, as apreensões de documentos
realizadas no interior de automóvel prescindem de autorização judicial, uma vez que consistem
em típica busca pessoal:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. [...] APREENSÃO DE DOCUMENTOS
EM AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Apreensões de documentos
realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização
judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de
prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor
do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal. 2. No dia em que realizadas as
diligências de busca domiciliar na residência do recorrente eram obtidas informações,
via interceptação telefônica (não contestadas), de que provas relevantes à elucidação
dos fatos eram ocultadas no interior de seu veículo e que poderiam, conforme ele
próprio afirmou, culminar na sua prisão. Diante dessa fundada suspeita, procedeu-se a
busca pessoal no veículo do recorrente, estacionado, no exato momento da apreensão
dos documentos, em logradouro público. [...]

(RHC 117767, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em
11/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 01-08-2017 PUBLIC
02-08-2017)

Já a busca domiciliar somente poderá ocorrer após a expedição de mandado pela autoridade
judiciária competente, considerando que a Constituição Federal é categórica ao prever que “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” (artigo 5º, inciso XI).

Tal modalidade de busca está sujeita ao princípio constitucional da reserva de jurisdição,
segundo o qual compete exclusivamente aos órgãos do Poder judiciário (excluindo-se qualquer
outro órgão estatal) a prática de algumas restrições a direitos e garantias individuais, incidindo,
assim, sobre as hipóteses de busca domiciliar (CF, art. 5º, XI), interceptação telefônica (CF, art. 5º,
XII) e decretação da prisão, ressalvada a situação de flagrância penal (CF, art. 5º, LXI) .17

Em síntese, a busca domiciliar objetiva, primordialmente: a) prender criminosos; b) apreender
coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de
contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos
utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à
prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas (abertas ou não) destinadas ao acusado
ou em seu poder, quando houver suspeita de que o seu conteúdo possa ser útil à elucidação do
fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção.

O artigo 242, do CPP, prevê que “a busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento
de qualquer das partes”. Todavia, a possibilidade de determinação da busca, de ofício, pelo

17 STF - MS 23652 DF, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/11/2000, DJ 16-02-2001
PP-00092 EMENT VOL-02019-01 PP-00106
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magistrado, vem enfrentando certas críticas, especialmente após as mudanças trazidas pela Lei
13.964/19, que trouxe a seguinte redação ao artigo 3º-A, do CPP:

Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na
fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.

Sobre o assunto, Junior assevera que é inconstitucional a busca e apreensão determinada (ou18

realizada) de ofício pelo juiz, sob pena de violação ao sistema acusatório e à imparcialidade do
julgador.

No mesmo sentido é a posição adotada por Lima :19

Não há espaço [...] para a atribuição de poderes instrutórios ao juiz da instrução e
julgamento no curso do processo penal, sem que se esteja colocando em risco a sua
imparcialidade, haja vista esta possível e muito provável vinculação com as decisões ex
officio que ele vier a proferir a respeito da prova. Quando assim o faz, o magistrado
acaba por assumir sua parcialidade para a condução do feito, mesmo que no plano do
inconsciente. Absolutamente incompatíveis, portanto, tais poderes instrutórios do
julgador à luz do princípio da imparcialidade.

Em relação ao cumprimento do mandado de busca, tanto a Constituição Federal quanto o
Código de Processo Penal preveem que a diligência deverá ser cumprida durante o dia (art. 5º,
inciso XI, da Constituição Federal e art. 245 do CPP). Todavia, muitas divergências se formaram
em torno do conceito de “dia”.

Adotava-se, por alguns, o critério físico-astronômico, que considera como dia o período
compreendido entre a aurora e o crepúsculo. Por outro lado, alguns doutrinadores se utilizavam
do critério cronológico, considerando “dia” como o período compreendido entre 06:00h e
18:00h. Ainda, uma última corrente unia ambos os critérios (físico-astronômico e cronológico),
defendendo a possibilidade de cumprimento do mandado mesmo após as 18:00 horas, desde
que não esteja noite.

Todavia, a Lei de Abuso de Autoridade passou a criminalizar a conduta de cumprir mandado de
busca e apreensão domiciliar após as 21h ou antes das 5h (artigo 22, §1º, inciso III, da Lei
13.869/19). Desse modo, conforme nova tipificação, é possível compreender como “dia” o
período compreendido entre 05:00h e 21:00h.

Por sua vez, o artigo 246 do CPP esclarece que a busca domiciliar também se aplica quando se
tiver de proceder a busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de habitação
coletiva ou em compartimento não aberto ao público, onde alguém exercer profissão ou
atividade.

No mesmo sentido, o artigo 150, §4º, do CP, dispõe que a expressão “casa” compreende: I)
qualquer compartimento habitado; II) aposento ocupado de habitação coletiva; e III)
compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade.

Desse modo, enquadra-se no conceito de casa, portanto, não somente a residência/habitação,
mas também o escritório, consultório, quarto de hotel ou motel, empresas e lojas, por exemplo.
Ademais, não é exigível que a “casa” esteja afixada ao solo, considerando que o conceito

19 LIMA, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl.
e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020.

18 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 17ª ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020.



constitucional também abrange residências sobre rodas (trailers residenciais), barcos-residência,
etc. . Nesse sentido:20

A GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR COMO LIMITAÇÃO
CONSTITUCIONAL AO PODER DO ESTADO EM TEMA DE FISCALIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA – CONCEITO DE “CASA” PARA EFEITO DE PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL – AMPLITUDE DESSA NOÇÃO CONCEITUAL, QUE TAMBÉM
COMPREENDE OS ESPAÇOS PRIVADOS NÃO ABERTOS AO PÚBLICO, ONDE
ALGUÉM EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL: NECESSIDADE, EM TAL HIPÓTESE,
DE MANDADO JUDICIAL (CF, ART. 5º, XI). – Para os fins da proteção jurídica a que se
refere o art. 5º, XI, da Constituição da República, o conceito normativo de “casa”
revela-se abrangente e, por estender-se a qualquer compartimento privado não aberto
ao público onde alguém exerce profissão ou atividade (CP, art. 150, § 4º, III),
compreende, observada essa específica limitação espacial (área interna não acessível
ao público), os escritórios profissionais, inclusive os de contabilidade, “embora sem
conexão com a casa de moradia propriamente dita” (NELSON HUNGRIA). Doutrina.
Precedentes. – Sem que ocorra qualquer das situações excepcionais taxativamente
previstas no texto constitucional (art. 5º, XI), nenhum agente público, ainda que
vinculado à administração tributária do Estado, poderá, contra a vontade de quem de
direito (“invito domino”), ingressar, durante o dia, sem mandado judicial, em espaço
privado não aberto ao público onde alguém exerce sua atividade profissional, sob
pena de a prova resultante da diligência de busca e apreensão assim executada
reputar-se inadmissível, porque impregnada de ilicitude material. Doutrina.

(HC 103325, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2012,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213  DIVULG 29-10-2014  PUBLIC 30-10-2014)

Por outro lado, carros, bares, clubes, teatros, cinemas, dentre outros, estão fora do conceito de
“casa”.

Ainda, o mandado de busca e apreensão deverá conter o endereço correto a ser realizada a
diligência, não podendo ser genérico, conforme já explanado pelo STF:

Expedição de mandado judicial de busca e apreensão sem indicação específica do
endereço enseja imediata devolução de material apreendido, em procedimento
realizado no bojo de persecução penal.

(STF - HC 106.566/SP, rel. min. Gilmar Mendes, julgado em 16-12-2014, acórdão
publicado no DJE de 19-3-2015 – Informativo 772, Segunda Turma).

Em relação à necessidade de autorização para o acesso a dados em aparelho celular apreendido
em decorrência de mandado de busca e apreensão, verifica-se que, conforme julgado proferido
pela sexta turma do STJ, não há óbice para se adentrar ao seu conteúdo já armazenado, sendo
desnecessária nova autorização judicial. Veja-se:

Esta Corte possui pacífica orientação no sentido de que, não havendo ordem judicial,
é ilícito o acesso aos dados armazenados em aparelho celular obtido pela polícia, no
momento da prisão em flagrante. Contudo, no caso, o celular do Paciente foi
apreendido pela autoridade policial no cumprimento de decisão judicial que deferiu

20 LIMA, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl.
e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020.



medida cautelar de busca e apreensão, o que atrai, à espécie, o entendimento desta
Corte, segundo o qual, "[s]e ocorreu a busca e apreensão dos aparelhos de telefone
celular, não há óbice para se adentrar ao seu conteúdo já armazenado, porquanto
necessário ao deslinde do feito, sendo prescindível nova autorização judicial para
análise e utilização dos dados neles armazenados" (RHC 77.232/SC, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 16/10/2017)

(HC 428.369/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019,
DJe 03/10/2019)

Tratando-se de crimes permanentes, há certa oscilação no âmbito jurisprudencial no tocante à
necessidade (ou não) do mandado de busca e apreensão para viabilizar o ingresso na residência,
conforme demonstram os julgados abaixo colacionados.

É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime
permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas
obtidas. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.

(AgRg no HC 565.006/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
13/04/2020, DJe 20/04/2020)

1.No RE n.º 603.616/Tema 280/STF, a Suprema Corte asseverou que a flagrância
posterior, sem demonstração de justa causa, não legitima o ingresso dos agentes do
Estado em domicílio sem autorização judicial e fora das hipóteses constitucionalmente
previstas (art. 5º, XI, da CF).

2. Apesar de se verificar precedentes desta Quinta Turma em sentido contrário,
entende-se mais adequado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o
entendimento que exige a prévia realização de diligências policiais para verificar a
veracidade das informações recebidas (ex: "campana que ateste movimentação atípica
na residência").

(RHC 89.853/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
18/02/2020, DJe 02/03/2020)

INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. [...]

2. A jurisprudência no âmbito das Cortes de Vértice, reverberada nos Tribunais locais,
firmou-se no sentido de que os agentes policiais podiam ingressar em domicílio, sem
autorização judicial, em hipóteses de flagrante delito, sem ressalvas, nos termos do art.

5.º, inciso XI, da Constituição da República.

3. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO,
apreciando o Tema 280 da repercussão geral, de Relatoria do Ministro GILMAR
MENDES, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial
é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do
agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados", conforme se extrai do
esclarecimento do Ministro TEORI ZAVASCKI, no corpo do julgado.



4. Na esfera da inviolabilidade domiciliar, o controle judicial pode ser prévio ou
posterior. Naquele caso, o CPP regulamenta o procedimento, trazendo, no § 1.º do art.
240, a necessidade de fundadas razões. Já na exceção constitucional ao controle
prévio - flagrante delito -, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a exigir
(em controle a posteriori) a demonstração de que a medida foi adotada mediante justa
causa.

5. "O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade,
da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de
mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto
fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior
da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do
domicílio" (REsp 1.558.004/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017).

6. No caso, verifica-se que o ingresso forçado na casa do Acusado não possui
fundadas razões, pois o único elemento prévio à violação do domicílio dentro do
alcance do tipo de tráfico de drogas é a notícia anônima. Além disso, tampouco
justifica a violação do domicílio o fato de o Paciente ter rapidamente ingressado em
sua residência ao avistar os policiais, porque tal atitude, apesar de suspeita, não
permite presumir a prática de situação de flagrância.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 483.887/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
17/12/2019, DJe 03/02/2020)

O STF, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616 (com repercussão geral), pontuou que só é
lícita a entrada em domicílio, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito (devendo ser justificadas),
sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade
dos atos praticados:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.
Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem
mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição
dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante
delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período
noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos
casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante
delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao
período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da
inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências
arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado
em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A
inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria
o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e
deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da
Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17,
1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição,
quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos
humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter



judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A
entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é
arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que
justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos
mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a
interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados. [...]

(RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG
09-05-2016  PUBLIC 10-05-2016) – grifado.

Todavia, em recente decisão proferida pela Sexta Turma do STJ, foi consignado que, em caso de
necessidade de ingresso em residência sem mandado judicial (para investigar a ocorrência de
crime), os agentes policiais devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, além da
autorização por escrito, quando possível, a fim de que inexistam dúvidas acerca do
consentimento para o ingresso na residência (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).

Foi estabelecido no mesmo julgado, o prazo de um ano para a adaptação e preparação das
polícias às diretrizes da decisão, a fim de evitar ilicitudes que resultem em responsabilização dos
policiais e anulação das provas.

Na mesma ocasião, os julgadores afixaram cinco teses centrais acerca do tema:

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

2) O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de
natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde
supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de
urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado
judicial se possa, objetiva e concretamente, inferir que a prova do crime (ou a própria
droga) será destruída ou ocultada.

3) O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua
casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e
livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.

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

5) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no
domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem



como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem
prejuízo de eventual responsabilização penal dos agentes públicos que tenham
realizado a diligência.

Na sequência, a quinta turma do STJ ratificou o entendimento acima exarado, por meio do
julgamento do HC 616.584/RS , concordando que caberia aos policiais demonstrar, de modo21

inequívoco, o consentimento do morador, ou a clara situação de comércio espúrio de droga, apta
a autorizar o ingresso na residência mesmo sem o consentimento.

4.3 - Relatório de inteligência financeira e investigação de movimentações financeiras
atípicas pelo Ministério Público a partir de denúncia anônima
A possibilidade de deflagração de investigações a partir de “denúncia anônima” ou delação
apócrifa (tecnicamente chamada de notitia criminis anônima) é tema que enseja controvérsias. O
fato desta notícia ser anônima e, portanto, precária demanda diligências por parte dos órgãos de
investigação quando do seu recebimento.

A questão já foi bastante debatida nos Tribunais Superiores brasileiros e o Supremo Tribunal
Federal consolidou a sua posição seguindo a inteligência de voto do Ministro Celso de Mello no
Inquérito 1.957 (Rel. Ministro Carlos Velloso, voto do Ministro Celso de Mello, j. 11-5-2005, P, DJ
de 11-11-2005):

[...] deixo assentadas as seguintes conclusões: (a) os escritos anônimos não podem
justificar, só por si, desde que isoladamente considerados, a imediata instauração da
persecutio criminis, eis que peças apócrifas não podem ser incorporadas, formalmente,
ao processo, salvo quando tais documentos forem produzidos pelo acusado, ou, ainda,
quando constituírem, eles próprios, o corpo de delito (como sucede com bilhetes de
resgate no delito de extorsão mediante sequestro, ou como ocorre com cartas que
evidenciem a prática de crimes contra a honra, ou que corporifiquem o delito de
ameaça ou que materializem o crimen falsi, p. ex.); (b) nada impede, contudo, que o
poder público provocado por delação anônima ("disque-denúncia", p. ex.), adote
medidas informais destinadas a apurar, previamente, em averiguação sumária, "com
prudência e discrição", a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal,
desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela
denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, a formal instauração da
persecutio criminis, mantendo-se, assim, completa desvinculação desse procedimento
estatal em relação às peças apócrifas; e (c) o Ministério Público, de outro lado,
independentemente da prévia instauração de inquérito policial, também pode formar
a sua opinio delicti com apoio em outros elementos de convicção que evidenciem a
materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de sua autoria,
desde que os dados informativos que dão suporte à acusação penal não tenham,
como único fundamento causal, documentos ou escritos anônimos. (Inq 1.957, Rel.
Ministro Carlos Velloso, voto do Ministro Celso de Mello, j. 11-5-2005, P, DJ de
11-11-2005.)

Assim, foram fixadas as seguintes premissas referentes à investigação pelo poder público
decorrente de denúncia anônima:

● a denúncia anônima não serve, por si só, para a instauração da persecução criminal;

21 (HC 616.584/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021)



● provocado por denúncia anônima cabe ao Estado realizar diligências mínimas e
indispensáveis para conferir verossimilhança aos fatos narrados, sem o que impossível a
deflagração de investigação criminal oficial;

● o Ministério Público, independente da instauração do inquérito policial, após a denúncia
anônima, pode formar sua opinio delicti apoiado em outros elementos de convicção que
evidenciem a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de sua
autoria.

O COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão criado pela Lei 9.613/1998
tem a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as
ocorrências suspeitas de atividades ilícitas com a utilização do sistema financeiro nacional. A Lei
nº 13.974, de 7 de janeiro de 2020 , reestruturou o Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (Coaf), criado pela Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, vinculando-o
administrativamente ao Banco Central do Brasil. As competências do Coaf não foram alteradas.

No âmbito da sua atuação, um dos documentos mais relevantes produzidos pelo COAF são os
Relatórios de Informação Financeira (RIF), elaborados quando se identificam movimentações que
indiquem suspeita de crimes previstos na Lei 9.613/1998, como lavagem de dinheiro e ocultação
de bens. Esse documento é destinado às autoridades competentes para subsidiar eventuais
procedimentos investigativos. Dentre as autoridades destinatária dos RIFs encontra-se o
Ministério Público.

A obrigação de compartilhamento está prevista no artigo 15 da Lei 9.613/1998 que assim
determina:

Art. 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos
procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei,
de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito.

A questão que se apresenta neste momento é definir se a atuação do COAF, em alguma medida,
vincula a atuação do Ministério Público. Ou seja, caso o COAF não conclua pela existência da
ocorrência de crime previsto na Lei 9.613/1998 e não remeta a RIF, o Ministério Público poderá
investigar movimentação financeira atípica referente ao mesmo fato?

A resposta é sim, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do
RMS 42.120-SP. A existência do RIF não é uma condição de procedibilidade para que o
Ministério Público possa investigar movimentações financeiras atípicas. Não se pode admitir que
a única e última palavra sobre movimentações financeiras atípicas seja do órgão administrativo. O
MP deve ter acesso ao conteúdo apurado para que possa exercer as atribuições previstas no art.
129, I, da Constituição Federal.

Assim, a última palavra sobre os fatos delituosos cabe ao titular da ação penal, a quem
competirá a decisão de oferecer denúncia (caso entenda que já tem elementos suficientes para
tanto), arquivar o caso ou investigar movimentações atípicas que o COAF entendeu como
regulares.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça conclui da forma tratada acima,
conforme se verifica a seguir:

1. Recebida a notícia anônima, o Ministério Público deve verificar a procedência das
informações, para, constatada a existência de crime e indícios de autoria, promover a



respectiva ação penal, conforme atribuição constitucional exclusiva, sem olvidar,
porém, do dever de preservar o sigilo dos dados.

2. Na hipótese de investigação de crimes financeiros, requerer ao COAF
esclarecimentos sobre a existência de comunicação das movimentações financeiras
constitui uma forma adequada de proceder.

3. Confirmada a realização de saques bancários que geram suspeita de ilicitude, o
COAF tem o dever de compartilhar os dados, sem ordem judicial, conforme decisão
do Supremo Tribunal Federal no RE 1.055.941.

4. Mesmo se não identificada pelo COAF movimentação atípica, não há impedimento
a que o Ministério Público, por meio de autorização judicial, tenha acesso ao conteúdo
daquelas movimentações financeiras.

5. Recurso em mandado de segurança conhecido e provido, nos termos do voto.

(RMS – 41.120 – 31/05/2021)

4.4 - Sistemas Processuais Penais
Os sistemas processuais penais podem ser definidos como um conjunto de princípios e regras
constitucionais, regidos pelo momento político de cada Estado, que estabelece diretrizes a serem
seguidas na aplicação do direito penal em cada caso concreto .22

A doutrina menciona 03 (três) principais sistemas processuais penais, sendo eles: Inquisitivo,
Acusatório e Misto. Todavia, Aury Lopes Junior ressalta que, na atualidade, não é possível se
afirmar que existe um sistema ‘puro’, afinal, há sempre alguma característica ou instituto jurídico
que remeta a outro sistema .23

O Sistema Inquisitorial (ou Inquisitório/Inquisitivo), adotado pelo Direito Canônico a partir do
século XIII, é marcado pela concentração de poder em uma única pessoa (juiz inquisidor), a qual
acumula as funções essenciais do processo: acusar, defender e julgar . Tratava-se de sistema sem24

contraditório, em que o acusado geralmente permanecia preso e incomunicável, sendo o
processo normalmente escrito e sigiloso.

Todavia, de acordo com Lima, tal concentração de poder compromete a imparcialidade do
julgador, o qual perde a sua objetividade, sobretudo ao atuar na condição de acusador. Isto
porque, nesta condição, o julgador poderia dar início a um processo criminal de ofício, bem
como determinar a colheita de provas, tanto no curso das investigações quanto durante o
processo criminal, independentemente de prévio requerimento (concentração da gestão das
provas).

O sistema inquisitivo admite a ampla atividade probatória, uma vez que acredita e visa o
descobrimento de uma verdade real/absoluta. Assim, o acusado não é visto como parte
processual (sujeito de direitos e garantias), mas sim como mero objeto do processo,
admitindo-se, por exemplo, a imposição de tortura para se obter uma confissão .25

25 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único - 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed.
JusPodivm, 2020.

24 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único - 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed.
JusPodivm, 2020.

23 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 17ª ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

22 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 27ª ed. – São Paulo: Atlas, 2019.



Vigorava, nesse âmbito, o sistema de provas tarifadas, de modo que cada prova possuía um valor
diverso e predeterminado. Assim, a confissão era considerada uma prova plena, ainda que obtida
mediante tortura .26

Aury Lopes Junior afirma que “é da essência do sistema inquisitório a aglutinação de funções na27

mão do juiz e atribuição de poderes instrutórios ao julgador, senhor soberano do processo.
Portanto, não há uma estrutura dialética e tampouco contraditória. Não existe imparcialidade,
pois uma mesma pessoa (juiz-ator) busca a prova (iniciativa e gestão) e decide a partir da prova
que ela mesma produziu”.

O sistema acusatório, por sua vez, adotado durante toda a antiguidade grega e romana, tendo
seu declínio somente a partir do século XIII, é caracterizado pela separação e delimitação das
funções de acusar, defender e julgar, de modo que cada atividade é atribuída a um indivíduo
diverso. Lima assevera que “à luz desse sistema, ninguém poderá ser chamado a juízo sem que
haja uma acusação, por meio da qual o fato imputado seja narrado com todas as suas
circunstâncias”.

Desse modo, o sistema processual é constituído por um actum trium personarum, vez que é
integrado por sujeitos parciais (acusação e defesa) e um imparcial (juiz).

Nesta senda, o julgador atua de maneira imparcial e equidistante, de modo que lhe é vedado dar
início à persecução penal de ofício (ne procedat judex ex officio).

Embora anteriormente prevalecesse o entendimento de que o Código Processual Penal adotava
o sistema processual misto, Lima e Távora afirmam que, após o advento da Constituição28 29

Federal Brasileira de 1988, foi adotado o sistema acusatório de maneira explícita ao tornar o
Ministério Público o detentor da propositura da ação penal pública. Portanto, não deve o
magistrado promover atos de ofício (seja na fase investigatória ou processual).

A propósito, veja-se o artigo 3º-A do Código de Processo Penal, introduzido pelo Pacote
Anticrime (com eficácia suspensa por força de decisão proferida pelo STF):

Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na
fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.

Assim, quanto à iniciativa probatória, não é tolerado, doravante, a determinação da produção de
ofício, uma vez que cabe às partes a gestão das provas.

É de se ressaltar que ônus da prova recai sobre o Ministério Público quanto à existência de fato
típico, autoria e participação, relação de causalidade e elemento subjetivo, ao passo que cabe à
defesa a comprovação de excludentes da ilicitude, culpabilidade e causas extintivas da
punibilidade.

Sobre o tema, é sabido que o artigo 156 do Código de Processo Penal dispõe, ainda, que:

Art. 156.  A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao
juiz de ofício:             

29 TÁVORA, Nestor. Curso de Direito Processual Penal. 10ª Edição – Salvador: Ed. Juspodivm, 2015.

28 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único - 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed.
JusPodivm, 2020.

27 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 17ª ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

26 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 24ª ed. – São Paulo: Atlas, 2020.



I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas
consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e
proporcionalidade da medida;

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de
diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.    

Lima assevera que, sobretudo após a nova sistemática introduzida no art. 3º-A do CPP, é
necessária a análise acerca da (in) constitucionalidade dessa atuação ex officio pelo magistrado
(seja ele o juiz das garantias, durante a investigação preliminar, ou o juiz da instrução e
julgamento, no curso do processo judicial).

Complementando, Pacelli disserta que “a iniciativa probatória do juiz deve limitar-se, então, ao30

esclarecimento de questões ou pontos duvidosos sobre o material já trazido pelas partes”, sob
pena de violação ao sistema acusatório.

Eis o celeuma havido em torno da disposição contida no artigo 156, diante da sistemática
adotada pelo nosso sistema processual penal, sobretudo à luz da nova disposição contida no
tão-falado artigo 3ª-A.

No mais, o sistema acusatório é regido pelo princípio da presunção de inocência, que permite
que o acusado exerça o contraditório e permaneça solto durante o processo, assumindo a
posição de sujeito de direitos, e não de mero objeto processual. Busca-se, portanto, a verdade
possível (princípio da busca da verdade), e o órgão julgador atua sob a ótica do princípio da livre
convicção motivada quanto à apreciação das provas.

Nesse sentido, se cabe ao juiz decidir de acordo com a livre convicção motivada.

Diante desta estrutura edificada sob as bases do sistema acusatório, indaga-se se o juiz pode
condenar, a despeito da existência de pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público? A
resposta é positiva, diante da redação do artigo 385, do CPP, que o autoriza a, também,
reconhecer, mesmo que não alegadas. Sublinhe-se que esta providência é questionada por parte
da doutrina, que assevera não ter sido recepcionada esta possibilidade, diante da proposta
encetada pelo Constituinte de 1988.

O sistema acusatório é historicamente marcado pela oralidade e publicidade de seus atos
(embora tenha sido escrito e sigiloso em algumas fases ).31

Por fim, o Sistema Processual Misto ou Francês, com raízes advindas da Revolução Francesa (cujo
marco legal foi o Code d'instruction criminelle), é caracterizado pela fusão dos sistemas
inquisitório e acusatório, anteriormente mencionados. Nele se verificam duas etapas/fases: uma
inquisitiva e outra acusatória.

De acordo com Lima, a primeira fase (preliminar) é inquisitorial, secreta, escrita, sem publicidade,
acusação ou ampla defesa, tampouco contraditório. A investigação preliminar e a instrução
preparatória ficam a cargo do juiz, que possui poderes inquisitivos para colher provas.

31 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único - 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed.
JusPodivm, 2020.

30 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 24ª ed. – São Paulo: Atlas, 2020.



A segunda fase, por sua vez, possui caráter acusatório, e é munida de publicidade, oralidade e
isonomia processual. Ademais, nesta fase, pode se identificar o exercício da acusação e da ampla
defesa, cabendo ao julgador o julgamento do feito.

Em síntese, é possível identificar as diferenças entre os sistemas processuais acima mencionados
por meio do seguinte quadro comparativo:

4.5 - Citação do acusado pelo WhatsApp
A citação é o ato processual por meio do qual é comunicado ao acusado que contra ele foi
recebida uma denúncia ou queixa-crime, a fim de que possa se defender. Trata-se de ato
fundamental para que o processo complete a sua formação.

Código de Processo Penal

Art. 363.  O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado.

O destinatário da citação é o réu, não sendo possível que a citação ocorra em pessoa diversa,
nem mesmo no seu advogado, mesmo que este possua procuração com poderes para receber
citação.

Existem duas formas de citação: real e ficta (ou presumida). A citação real é realizada na pessoa
do réu e é efetivada por mandado, cumprido por oficial de justiça; carta precatória; carta
rogatória; ofício requisitório; ou carta de ordem. A citação ficta é efetivada por meio de edital
publicado na imprensa, ou afixado no átrio ou na porta do Fórum e nas hipóteses de citação por
hora certa.

Vejamos as formas de citação graficamente.



Como se vê a citação é um dos atos processuais mais relevantes, sendo ele que chama o réu a se
defender, lhe dando ciência que o Estado-Acusador lhe imputa a prática de um ato típico, ilícito e
culpável.

A citação é fundamental para a completa formação processual (angularização da relação
processual) e é elemento básico do devido processo legal, sob a ótica da ampla defesa. É
importante lembrar que o processo é o elemento central para a efetiva concretização do direito
de defesa do réu e as suas regras devem ser efetivamente seguidas.

O atual avanço da tecnologia de comunicações é uma realidade presente em todas as relações
humanas e não pode passar ao largo das relações processuais, na medida que a velocidade na
comunicação pode representar velocidade na solução das demandas e na efetivação da tão
deseja celeridade processual.

Disso surge o questionamento sobre a possibilidade de citação do réu, no processo penal,
através de aplicativo de mensagem instantânea whatsapp. De antemão é importante dizer que
num primeiro momento vários óbices impediram a citação desta forma, sejam argumentos de
ordem formal ou de ordem material.

Vejamos esses argumentos:



O Superior Tribunal de Justiça, em 09 de março de 2021, analisando um caso concreto através
do Habeas Corpus 641.877/DF avançou um pouco no entendimento do tema para não excluir de
forma peremptória e abstrata a possibilidade de utilização do WhatsApp para fins da prática de
atos de comunicação processuais penais, como a citação e a intimação.

Como bem dito pela Corte Superior, não se trata de permitir a elaboração de normas processuais
por Tribunais (o que padeceria de inconstitucionalidades formal e material), mas reconhecer a
existência de situações que, com os devidos cuidados, afastariam, ao menos, a princípio,
possíveis prejuízos ensejadores de futuras anulações. Como se sabe, no processo penal aplica-se
o princípio pas nullité sans grief, ou seja, onde não há prejuízo não há nulidade.

O Tribunal entendeu que para a validade do ato processual de citação (afastando a existência de
prejuízo) é imperiosa a adoção de todos os cuidados possíveis para se comprovar a autenticidade
não apenas do número telefônico com que o oficial de justiça realiza a conversa, mas também a
identidade do destinatário das mensagens.

Seria o caso do oficial de justiça, na hora do cumprimento do mandado, exigir a prática de alguns
atos, por parte do citado para verificar a sua identidade, como por exemplo: exigir o envio de
foto do documento de identificação do acusado, de um termo de ciência do ato citatório
assinado de próprio punho, quando o oficial possuir algum documento do citando para poder
comparar as assinaturas, ou qualquer outra medida que torne inconteste tratar-se de conversa
travada com o verdadeiro denunciado.

Em outra passagem o STJ entendeu que caso exista foto individual do citado, somada ao número
do telefone e a confirmação escrita de recebimento do mandado estará mitigado o risco da
comunicação ter sido recebida por terceira pessoa.

Por fim, em homenagem ao devido processo legal, é garantido ao citando a possibilidade de
posteriormente comprovar eventual nulidade, seja com registro de ocorrência de furto, roubo ou
perda do celular na época da citação, com contrato de permuta, com testemunhas ou qualquer
outro meio válido que autorize concluir de forma assertiva não ter havido citação válida.

Assim, a atual posição do Superior Tribunal de Justiça é pela possibilidade do uso da referida
tecnologia para citação, desde que, com a adoção de medidas suficientes para atestar a
identidade do indivíduo com quem se travou a conversa (HC 641.877/DF).



4.6 - Júri e legítima defesa da honra
Considerado como Órgão Especial do Poder Judiciário de primeira instância (pertencente à
justiça estadual ou federal), o Tribunal do Júri possui competência para processar e julgar os
crimes dolosos contra a vida. É composto por um juiz presidente e vinte e cinco jurados, dos
quais sete serão sorteados para compor o conselho de sentença. Possui uma sistemática própria,
por meio da qual as decisões são soberanas e tomadas de maneira sigilosa, baseando-se na
íntima convicção dos jurados, sem a necessidade de fundamentação .32

Seus princípios constitucionais estão assegurados no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição
Federal, sendo eles: a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a
competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Em relação ao princípio da plenitude de defesa, cabe destacar que ela engloba tanto a defesa
técnica quanto a autodefesa, bem como a possibilidade de utilização de argumentos não
técnicos.

É sabido que a ampla defesa, constante no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é
assegurada a todos os acusados, inclusive àqueles submetidos ao rito do tribunal do júri. Por
outro lado, a plenitude de defesa se trata de garantia específica do Tribunal do Júri (art. 5º,
XXXVIII, “a”, da CF), e de acordo com Lima , garante o exercício da defesa em um grau ainda33

maior, compreendendo a plenitude da defesa técnica e a plenitude da autodefesa.

A plenitude da defesa técnica permite que o defensor do acusado atue utilizando não apenas
argumentos técnicos e jurídicos, mas também argumentos não jurídicos, como razões de ordem
social, emocional (como a absolvição por clemência, por exemplo) e até mesmo de política
criminal para a formação do convencimento dos jurados.

Sobre o assunto, Nucci pontua que:34

No processo criminal, perante o juiz togado, tem o acusado assegurada a ampla
defesa, isto é, vasta possibilidade de se defender, propondo provas, questionando
dados, contestando alegações, enfim, oferecendo os dados técnicos suficientes para
que o magistrado possa considerar equilibrada a demanda, estando de um lado o
órgão acusador e de outro uma defesa eficiente. Por outro lado, no Tribunal do Júri,
onde as decisões são tomadas pela íntima convicção dos jurados, sem qualquer
fundamentação, onde prevalece a oralidade dos atos e a concentração da produção
de provas, bem como a identidade física do juiz, torna-se indispensável que a defesa
atue de modo completo e perfeito – logicamente dentro das limitações impostas pela
natureza humana. A intenção do constituinte foi aplicar ao Tribunal Popular um método
que privilegie a defesa, em caso de confronto inafastável com a acusação,
homenageando a sua plenitude.

Inclusive, o artigo 497, inciso V do Código de Processo Penal viabiliza a dissolução do Conselho
de Sentença e a designação de nova data para julgamento, com a nomeação de novo defensor,
caso o juiz presidente considere que o acusado esteja indefeso. Veja-se:

34 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito processual penal. 17ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

33 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único - 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed.
JusPodivm, 2020.

32 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único - 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed.
JusPodivm, 2020.



Art. 497. São atribuições do juiz presidente do Tribunal do Júri, além de outras
expressamente referidas neste Código: (...)

V – nomear defensor ao acusado, quando considerá-lo indefeso, podendo, neste caso,
dissolver o Conselho e designar novo dia para o julgamento, com a nomeação ou a
constituição de novo defensor.

Lima assevera que a ausência de defesa técnica pressupõe a nulidade absoluta do processo,35

nos termos da súmula 523 do STF, e pode ser reconhecida nas hipóteses em que há,
efetivamente, a ausência de defesa técnica, ou quando a somatória de desídias do defensor
revelar a verdadeira ausência de defesa técnica ou ainda se os argumentos de defesa colidirem
entre si (tratando-se de um mesmo defensor).

Já a plenitude da autodefesa garante que o acusado apresente, por meio de seu interrogatório, a
versão que lhe seja mais conveniente, ainda que tal argumento não seja técnico/jurídico, sendo o
juiz-presidente obrigado a incluir a tese pessoal de defesa do réu na quesitação, sob pena de
nulidade absoluta, ainda que tal versão seja divergente daquela apresentada pelo defensor.

Importante destacar que a defesa técnica é obrigatória, ao passo que a autodefesa é facultativa,
considerando o direito do acusado à não auto-incriminação.

Em síntese, verifica-se que a plenitude de defesa conduz a diversos reflexos: a) o juiz deve
dissolver o conselho de sentença se verificar que o réu se encontra indefeso; b) podem ser
sustentadas teses defensivas contraditórias, ainda que incompatíveis entre si; c) deve o juiz
quesitar tanto as teses de defesa técnica quanto as teses de autodefesa; e d) podem ser
sustentadas teses extrajudiciais.

Porém, em que pese possam ser utilizados argumentos de natureza extrajurídica no âmbito do
tribunal do júri, em decorrência da plenitude de defesa, recentemente, o STF destacou a
inconstitucionalidade da arguição da tese de “legítima defesa da honra” ou de qualquer
argumento que induza a ela.

Cabe destacar que, para fins do referido julgado, a invocação da tese de “legítima defesa” da
honra diz respeito ao perdão do autor de feminicídio ou agressão praticado contra a esposa ou
companheira adúltera.

De acordo com a decisão emanada pelos doutos Ministros no referido julgado (ADPF 779), a
invocação da referida tese constitui ofensa à dignidade da pessoa humana, à vedação de
discriminação e ao direito à vida e à igualdade.

Alexandre de Morais, ao proferir seu voto, explicou que:

Com vistas a preservar bem jurídico de tamanha valia que era considerada a
honorabilidade do homem, tão importante para a preservação de status social e
oportunidades de convivência pública, o ato de matar a esposa considerada infiel
transformou-se historicamente em verdadeiro mérito do marido, que vinga a sua
desonra com sangue. Legitimou-se, com isso, a consideração da honra masculina
como bem jurídico de maior valor que a vida da mulher.

Essa legitimação não era apenas de cunho ético-moral, mas encontrava suporte na
própria ordem jurídica da época. Não por menos que as Ordenações Filipinas, além de

35 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único - 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed.
JusPodivm, 2020.



considerar o adultério como crime grave imputado somente às mulheres, também
previa expressamente, no Título XXXVIII do Livro V, denominado “Do que matou sua
mulher, pô-la achar em adultério”, a possibilidade legal do homicídio perpetrado pelo
homem em virtude da traição conjugal por parte da esposa:

‘Achando o homem casado sua mulher em adultério, licitamente poderá matar assi a
ella, como o adultero, salvo se o marido for peão, e o adultero Fidalgo, ou nosso
Dezembargador, ou pessoa de maior qualidade. Porém, quando matasse alguma das
sobreditas pessoas, achando-a com sua mulher em adultério, não morrerá por isso,
mas será degradado para a Africa, com pregão na audiencia pelo tempo, que aos
Julgadores bem parecer, segundo a pessoa, que matar, não passando de trez annos.

1. E não somente poderá o marido matar sua mulher e o adultero, que achar com ella
em adultério, mas ainda os pode licitamente os matar, sendo certo que lhe cometterão
adultério; e entendendo assi a provar, e provando depois o adultério per prova lícita e
bastante conforme a Direito, será livre sem pena alguma, salvo nos casos sobreditos,
onde serão punidos segundo acima dito he’.

O ministro ainda asseverou que tal argumento não está alinhado à Constituição Federal de 1988,
e ofende os princípios constitucionais da dignidade, da igualdade, da vida e da proibição à
discriminação:

Nossa Constituição Republicana de 1988 reforçou a garantia universal do princípio da
igualdade, assegurando que “ homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações
” (art. 5º, I), sendo a mulher titular de todos os direitos fundamentais de dignidade da
pessoa humana (art. 1º, III), da vida (art. 5º, caput ), e de todos os demais garantidos
pela Constituição, na mesma medida que o homem; além de prever que “ a lei punirá
qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais ” (art. 5º,
XLI); e que “ O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos
que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações
” (art. 226, §8º).

[...]

Nesse sentido, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exercício de sua competência
institucional de defesa da ordem democrática e da supremacia da Constituição, não
pode continuar ratificando o argumento da legítima defesa da honra do acusado, que,
como visto, até décadas atrás, no Brasil, era o que mais absolvia os homens violentos
que matavam as suas esposas, companheiras, namoradas, mulheres, e que não mais
encontra guarida à luz da Constituição de 1988, sob pena de ofensa aos princípios da
dignidade, da igualdade, da vida e da proibição à discriminação.

No mesmo sentido, o Ministro relator da referida ADPF, Dias Toffoli, destacou que a plenitude de
defesa não pode constituir instrumento para a salvaguarda de práticas ilícitas. Veja-se:

A cláusula tutelar da plenitude de defesa, invocada para sustentar a tese de legítima
defesa da honra, teria a função ultrajante de salvaguardar a prática ilícita do
feminicídio ou de qualquer outra forma de violência contra a mulher, o que é
inaceitável em um país em que a vida é considerada o bem jurídico mais valioso do
Direito, por opção inequívoca da Constituição de 1988.



Pontuou, ademais, que “caso a defesa lance mão, direta ou indiretamente, da tese
inconstitucional de legítima defesa da honra (ou qualquer argumento que induza à tese), seja na
fase pré-processual, processual ou no julgamento perante o tribunal do júri, caracterizada estará a
nulidade da prova, do ato processual ou até mesmo dos debates por ocasião da sessão do júri
(caso não obstada pelo Presidente do Júri), facultando-se ao titular da acusação recorrer de
apelação na forma do art. 593, III, a, do Código de Processo Penal”.

Na mesma ocasião, o douto relator propôs as seguintes premissas:

(i) firmar o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional,
por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III,
da CF), da proteção à vida e da igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF); (ii) conferir
interpretação conforme à Constituição aos arts. 23, inciso II, e 25, caput e parágrafo
único, do Código Penal e ao art. 65 do Código de Processo Penal, de modo a excluir a
legítima defesa da honra do âmbito do instituto da legítima defesa e, por
consequência, (iii) obstar à defesa que sustente, direta ou indiretamente, a legítima
defesa da honra (ou qualquer argumento que induza à tese) nas fases pré-processual
ou processual penais, bem como no julgamento perante o tribunal do júri, sob pena
de nulidade do ato e do julgamento.

4.7 - Direito de Defesa no Processo Penal
O processo penal há que ser compreendido como um conjunto de regras e princípios, que
regulam a persecução penal, desde a investigação até o trânsito em julgado da decisão penal,
seja ela condenatória ou absolutória.

Pode ser encarado como “as regras do jogo” a serem seguidas no desenrolar da atividade
persecutória estatal, representando, de um lado, instrumento de realização do direito material
(aplicação do direito penal ao caso concreto), e, de outro, um cinturão de garantias em favor do
réu. A balança há que ser equilibrada, a fim de evitar abusos estatais, mas também o outro
(indesejado) extremo, consistente na impunidade.

Como cediço, a atividade estatal de investigar, processar e punir, segue determinados
parâmetros, que vão desde os tratados internacionais de direitos humanos, até os atos
normativos dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, passando pela
Constituição e pelo Código de Processo Penal.

Daí podemos extrair uma informação bastante relevante: o fato de que as normas de direito
internacional, mormente as que tratam de direitos humanos, permeiam a ordem normativa
interna, exigindo com que os aplicadores do direito se curvem à agenda proposta pelos
documentos e práticas internacionais, naquilo que se chama de controle de convencionalidade.

Indiscutível, nesta senda, a importância que o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos, exerce sobre o direito doméstico.

Em seu artigo 8º, o aludido documento dispõe sobre as garantias judiciais, conforme vemos
abaixo:

Artigo 8.  Garantias judiciais

1.      Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um
prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial,
estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal



formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de
natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.

2.      Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência
enquanto não se comprove legalmente sua culpa.  Durante o processo, toda pessoa
tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:

 a.       direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete, se
não compreender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal;

b.       comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada;

c.       concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação de
sua defesa;

d.       direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um
defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com seu
defensor;

e.       direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo
Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se
defender ele próprio nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei;

f.        direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o
comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar
luz sobre os fatos;

g.        direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se
culpada;e

h.      direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior.

3.     A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza.

4.     O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser
submetido a novo processo pelos mesmos fatos.

5.     O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os
interesses da justiça.

Trata-se do estatuto do acusado. Falaremos especificamente nesta rodada sobre o direito ao
contraditório e à ampla defesa.

Eles têm assento convencional (na Convenção Americana) e no catálogo dos direitos e garantias
constitucionais, conforme se vê do artigo 5º, LV, que assim verbera:

aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Qual o seu alcance entretanto?

O contraditório consiste no embate dialético entre as partes. É da essência do processo a
dialeticidade entre as partes. Aliás, todas as manifestações devem ser devidamente
fundamentadas, a fim de proporcionar com que os envolvidos contra-argumentem.



Ele compreende o binômio ciência x reação. Ciência quanto à prática de algum ato processual
que possa impactar em sua esfera individual e possibilidade de que esboce efetiva
contrariedade. Bastante importante, a propósito, a previsão contida no artigo 10, do Código de
Processo Civil, que busca evitar a surpresa às partes, em dispositivo assim redigido:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Esse contraditório pode ser real, direto ou imediato, que é aquele que ocorre durante a produção
da prova, a exemplo da prova testemunhal, que se submete ao cross examination, ou exame
cruzado, em que uma parte pode perguntar à testemunha indicada pela outra parte; e diferido
ou mediato, que é aquele em que a reação é exercida em momento posterior, a exemplo do que
ocorre com as provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas, conforme parte final do artigo 155,
do CPP:

Art. 155.  O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em
contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos
elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não
repetíveis e antecipadas.    

A esse propósito, colha-se da jurisprudência do STJ (jurisprudência em teses):

Perícias e documentos produzidos na fase inquisitorial são revestidos de eficácia probatória sem a
necessidade de serem repetidos no curso da ação penal por se sujeitarem ao contraditório
diferido.

A ampla defesa, por seu turno, compreende os seguintes termos no processo penal:

a) a defesa técnica: que consiste na defesa patrocinada por profissional habilitado. Trata-se de
providência irrenunciável, esclarecendo o artigo 261, do CPP, que “Nenhum acusado, ainda que
ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor”.

A esse propósito, veja-se o que diz a súmula 523, do STF:

No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência
só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

Também a esse propósito, o CPP autoriza o juiz a nomear defensor ao acusado ou dissolver o
conselho de sentença, no caso de crimes de competência do Tribunal do Júri, caso considere o
acusado indefeso, conforme se vê adiante:

Art. 497.  São atribuições do juiz presidente do Tribunal do Júri, além de outras
expressamente referidas neste Código:           

(...)

V – nomear defensor ao acusado, quando considerá-lo indefeso, podendo, neste caso,
dissolver o Conselho e designar novo dia para o julgamento, com a nomeação ou a
constituição de novo defensor;           

b) autodefesa: defesa exercida pelo próprio acusado, por ocasião de seu interrogatório.



O interrogatório deve ser precedido de prévia entrevista, em caráter reservado, com o advogado,
ocasião em que a defesa poderá alinhar a melhor estratégia defensiva.

Trata-se de ato de realização obrigatória – dada esta natureza de ato de defesa –, mas por meio
do qual o indigitado pode fazer uso do direito ao silêncio.

É possível identificar, ainda, outras implicações decorrentes da autodefesa, conforme aliás, nos
ensina Renato Brasileiro (CPP Comentado, p. 563):

c) direto de presença aos atos processuais, conforme já reconhecido pelo STF:

O DIREITO DE COMPARECIMENTO E DE PRESENÇA DO RÉU NOS ATOS
INERENTES À “PERSECUTIO CRIMINIS IN JUDICIO” COMO EXPRESSÃO
CONCRETIZADORA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO “DUE PROCESS OF
LAW”. – O acusado tem o direito de comparecer, de presenciar e de assistir, sob pena
de nulidade absoluta, aos atos processuais, notadamente àqueles que se produzem na
fase de instrução do processo penal, que se realiza, sempre, sob a égide do
contraditório. São irrelevantes, para esse efeito, as alegações do Poder Público
concernentes à dificuldade ou inconveniência de proceder ao custeio de
deslocamento do réu militar, no interesse da Justiça, para fora da sede de sua
Organização Militar, eis que razões de mera conveniência administrativa não têm –
nem podem ter – precedência sobre as inafastáveis exigências de cumprimento e de
respeito ao que determina a Constituição. Doutrina. Jurisprudência. – O direito de
audiência, de um lado, e o direito de presença do réu (civil ou militar), de outro, esteja
ele preso ou não, traduzem prerrogativas jurídicas essenciais que derivam da garantia
constitucional do “due process of law” e que asseguram, por isso mesmo, ao acusado
o direito de comparecer aos atos processuais a serem realizados perante o juízo
processante, ainda que situado este em local diverso daquele da sede da Organização
Militar a que o réu esteja vinculado. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos/ONU (Artigo 14, n. 3, “d”); Convenção Americana de Direitos Humanos/OEA
(Artigo 8º, § 2º, “d” e “f”); e Decreto nº 4.307/2002 (art. 28, inciso I). – Essa
prerrogativa processual reveste-se de caráter fundamental, pois compõe o próprio
estatuto constitucional do direito de defesa, enquanto complexo de princípios e de
normas que amparam qualquer acusado em sede de persecução criminal, seja perante
a Justiça Comum, seja perante a Justiça Militar. Precedentes.

(HC 111567 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em
05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC
30-10-2014)

d) capacidade postulatória autônoma, para interpor recurso, aviar HC e propor revisão criminal,
conforme se vê abaixo:

Art. 577.  O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante,
ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Art. 623.  A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente
habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou
irmão.

Art. 654.  O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor
ou de outrem, bem como pelo Ministério Público.



e) direito ao confronto, que será abordado em texto em separado!

4.8 - A Garantia de Não Autoincriminação
O direito de não autoincriminação (Nemo tenetur se detegere ou Nemo tenetur se ipsum
accusare ou Nemo tenetur se ipsum prodere) significa, de forma bastante simplificada, que
ninguém é obrigado a se autoincriminar ou a produzir prova contra si mesmo (nem o suspeito ou
indiciado, nem o acusado, nem a testemunha, ou qualquer outro ator do processo penal). Ou
seja, nenhuma pessoa pode ser obrigada por qualquer autoridade ou por particular a apresentar
involuntariamente elementos de prova que o incrimine.

Esta garantia de não se autoincriminar possui algumas dimensões, cabendo destacar as
seguintes:

Direito ao silêncio

Direito de não confessar

Direito de não declarar contra si mesmo

Direito de não colaborar com a investigação ou a instrução criminal

Direito de não ceder seu corpo para produção de prova incriminatória.

Portanto, é importante deixar assentado que o direito ao silêncio é apenas uma parte do direito
de não autoincriminação, sendo este uma garantia mais ampla e composta pelas demais
dimensões acima expostas.

Com destaque para o direito ao silêncio, a sua base está prevista no texto constitucional, no
artigo 5º, LXIII que assim prevê:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe
assegurada a assistência da família e de advogado;

Em suma, esta garantia ou este direito permite que o acusado fique em silêncio durante toda a
investigação e em juízo, bem como assegura que ele não será compelido a produzir ou a
contribuir com a formação da prova contrária ao seu interesse. Segundo ensinava o professor
Luis Flávio Gomes a garantia da não autoincriminação e o direito ao silêncio faz parte da
autodefesa.



Além da previsão constitucional, o Código de Processo Penal também traz o direito do acusado
se manter em silêncio. Vale destacar que o silencia não pode trazer qualquer tipo de prejuízo ao
acusado:

Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o
acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer
calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.                     

Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em
prejuízo da defesa.

Como se vê é obrigação do Estado informar à pessoa que está sendo presa sobre o seu direito
ao silêncio logo no momento da abordagem. Assim entendeu o Supremo Tribunal Federal no
RHC 170.843, de 04/05/2021:

Não se admite condenação baseada exclusivamente em declarações informais prestadas a
policiais no momento da prisão em flagrante. A Constituição Federal impõe ao Estado a
obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas
logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de
flagrante delito.

[RHC 170.843, rel. min. Gilmar Mendes, j. 4-5-2021, P, Informativo 1.016.]

Segundo o professor e membro da banca para o concurso de Promotor de Justiça do Ministério
Público de Minas Gerais Marcelo Schirmer Albuquerque o direito à não autoincriminação tem
três fundamentos: histórico, natureza humana e processual. O fundamento histórico seria o
desestímulo à obtenção forçada de confissão, pois esse direito surgiu em resposta às barbáries
cometidas contra os acusados, que eram frequentemente submetidos à tortura, a fim de lhes
extrair uma confissão, considerada àquela época a rainha das provas.

Já a natureza humana revela que o homem tem dificuldades em espontaneamente confessar suas
próprias falhas e assumir as consequências que delas possam advir. Aqui o fundamento na
natureza humana seria a garantia da integridade mental do indivíduo, de sua liberdade de
autodeterminação e de consciência. Afirma, ainda, que este direito consiste em um meio de
efetivar o direito de ampla defesa. Assim, tem também fundamento processual.

Fundamentos da não autoincriminação (de acordo com Marcelo Schirmer Albuquerque)



Histórico
Desestímulo à obtenção forçada de confissão, em
resposta a barbáries cometidas contra acusados.

Natureza Humana
Garantia da integridade mental do indivíduo, de sua

liberdade de autodeterminação e de consciência.

Processual Meio de efetivação da ampla defesa.
Além de fundamento na ordem jurídica interna, a garantia de não autoincriminação está prevista
na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), de 22 de
novembro de 1969, integrada ao nosso ordenamento jurídico pelo Decreto nº 678, de 6 de
novembro de 1992, no que toca ao direito ao silêncio e à proteção contra ingerências
atentatórias da dignidade humana.

ARTIGO 8

Garantias Judiciais

(...)

2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se
comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena
igualdade, às seguintes garantias mínimas:

(...)

g) direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada;

Assim, a finalidade da garantia em estudo deve ser assegurar os direitos fundamentais do
acusado preexistentes à prática do delito. Mais uma vez trago os ensinamentos do Promotor de
Justiça Marcelo Schirmer Albuquerque:

(...) se ao invés de assegurar os direitos fundamentais do acusado, preexistentes à prática do
delito, o objetivo da garantia de não autoincriminação fosse simplesmente permitir que ele se
recusasse a qualquer contribuição na produção de provas que lhe possam ser desfavoráveis,
buscando-se esquivar-se da ação da justiça e dificultar a persecutio, estar-se-ia aceitando uma
verdadeira autossabotagem do Estado, em prejuízo da sociedade que o constitui. Seria uma
irônica e incompreensível contradição que o Estado, no exercício de seu mister de combate ao
crime, criasse e aparelhasse órgãos de persecução, para depois reconhecer entraves
intransponíveis ao seu trabalho, sem que houvesse por trás de tais empecilhos, uma justificativa
plausível, materializada num verdadeiro direito fundamental a ser defendido.

Importante salientar que dizer genericamente que a dignidade humana é o fundamento do
direito à não autoincriminação não está errado, porém está incompleto e não delimita
suficientemente qual é o aspecto particularizado que se visa proteger. Quanto ao elemento da
dignidade humana, o Promotor de Justiça Marcelo Schirmer Albuquerque aprofunda o estudo e
indica a liberdade de consciência e de autodeterminação, o instinto de autopreservação e a
integridade física e mental do indivíduo como desdobramentos deste elemento.

O Supremo Tribunal Federal se manifestou da seguinte forma sobre o conteúdo da garantia da
não autoincriminação:

A CF assegura aos presos o direito ao silêncio (inciso LXIII do art. 5º). Nessa mesma linha de
orientação, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Pacto de São José da Costa



Rica) institucionaliza o princípio da "não autoincriminação" (nemo tenetur se detegere). Esse
direito subjetivo de não se autoincriminar constitui uma das mais eminentes formas de
densificação da garantia do devido processo penal e do direito à presunção de não
culpabilidade (inciso LVII do art. 5º da CF). A revelar, primeiro, que o processo penal é o espaço
de atuação apropriada para o órgão de acusação demonstrar por modo robusto a autoria e a
materialidade do delito. Órgão que não pode se esquivar da incumbência de fazer da instrução
criminal a sua estratégia oportunidade de produzir material probatório substancialmente sólido
em termos de comprovação da existência de fato típico e ilícito, além da culpabilidade do
acusado.

[HC 101.909, rel. min. Ayres Britto, j. 28-2-2012, 2ª T, DJE de 19-6-2012.]

E para finalizar, é importante analisar se o direito ao silêncio garante ao acusado o direito de
mentir.

Na doutrina especializada não é consenso o tema. Vejamos posicionamentos favoráveis e
contrários.

O professor Guilherme de Souza Nucci defende que a não autoincriminação compreendem o
direito de acusado mentir.

Sustentamos ter o réu o direito de mentir em seu interrogatório de mérito. Em primeiro lugar,
porque ninguém é obrigado a se autoacusar. Se assim é, para evitar a admissão de culpa, há de
afirmar o réu algo que saber ser contrário à verdade. Em segundo lugar, o direito constitucional à
ampla defesa não poderia excluir a possibilidade de narrar inverdades, no intuito cristalino de
fugir à incriminação. Aliás, o que não é vedado pelo ordenamento jurídico é permitido. E se é
permitido, torna-se direito [...]. No campo processual penal, quando o réu, para se defender,
narra mentiras ao magistrado, sem incriminar ninguém, constitui seu direito de refutar a
imputação. O contrário da mentira é a verdade. Por óbvio, o acusado está protegido pelo
princípio de que não é obrigado a se autoincriminar, razão pela qual pode declarar o que bem
entender ao juiz. É, pois, um direito.

De forma diversa o professor Renato Brasileiro de Lima entende que o direito de não
autoincriminação não abrange o direito a mentira:

A nosso ver, e com a devida vênia, não se pode concordar com a assertiva de que o princípio do
nemo tenetur se detegere assegure o direito à mentira. [...] A questão assemelha-se à fuga do
preso. Pelo simples fato de a fuga não ser considerada crime, daí não se pode concluir que o
preso tenha direito à fuga. Tivesse ele direito à fuga, estar-se-ia afirmando que a fuga seria um
ato lícito, o que não é correto, na medida em que a própria Lei de Execuções Penais estabelece
como falta grave a fuga do condenado (LEP, art.50, inciso II). Na verdade, por não existir o crime
de perjúrio no ordenamento pátrio, pode-se dizer que o comportamento de dizer a verdade não
é exigível do acusado, sendo a mentira tolerada, porque dela não pode resultar nenhum prejuízo
ao acusado. Logo, como o dever de dizer a verdade não é dotado de coercibilidade, já que não
há sanção contra a mentira no Brasil, quando o acusado inventa um álibi que não condiz com a
verdade, simplesmente para criar uma dúvida na convicção do órgão julgador, conclui-se que
essa mentira há de ser tolerada por força do nemo tenetur se detegere [...]

No âmbito do Supremo Tribunal Federal prevalece o entendimento no sentido da existência do
direito de mentir do acusado, o qual estaria albergado no direito de não produzir provas contra si
ou não se incriminar. No bojo do Habeas Corpus 195.937/SP foi concedida a ordem em decisão
que trouxe a seguinte fundamentação:

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2193156


2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:

Nada obstante, à luz dos princípios norteadores do processo penal brasileiro, tal argumento não
revela, isoladamente, motivação idônea para exasperação da reprimenda. A ausência de
colaboração relacionada a questões cujo ônus recai sobre a acusação decorre da prerrogativa de
não auto-incriminação e, portanto, não tem o condão de placitar o incremento da pena-base.

O direito ao silêncio, compreendido em sentido amplo, abarca também resultados probatórios
que pressuponham condutas ativas da acusada, sob pena de que se admita a exigência de
contribuição involuntária por parte do sujeito passivo da persecutio criminis com o intuito de
suprir o encargo probatório que incumbe à acusação.

Assim não fosse, admitindo-se consequência gravosa como resultado de uma prerrogativa,
negar-se-ia a essência do princípio do nemo tenetur se detegere e, na prática, haveria verdadeira
inversão do ônus da prova, providência que, à obviedade, não se conforma com o sistema
processual penal.

No que atine às supostas falsas versões prestadas em interrogatório, embora não se esteja, no
momento a adentrar na discussão acerca da extensão do direito ao silêncio e se o réu ostenta um
direito a mentir ou não, o fato é que as normas processuais não exigem do acusado o
compromisso de dizer a verdade.

Em outros sistemas, é garantido que o acusado opte entre prestar declarações ou não. Mas, o
fazendo, submete-se ao dever de dizer a verdade, sob pena de perjúrio. A hipótese brasileira não
consagra essa obrigatoriedade, subtraindo do acusado, ainda que faltante com a verdade, a
responsabilização penal e assim, por via reflexa, tampouco admite que tal circunstância impacte
negativamente na reprimenda que será aplicada.

(...)

Nesse sentido é a consolidada jurisprudência da Corte:

"Habeas corpus". Falsidade ideológica. - No caso, a hipótese não diz respeito, propriamente, à
falsidade quanto à identidade do réu, mas, sim, ao fato de o então indiciado ter faltado com a
verdade quando negou, em inquérito policial em que figurava como indiciado, que tivesse
assinado termo de declarações anteriores que, assim, não seriam suas. Ora, tendo o indiciado o
direito de permanecer calado e até mesmo o de mentir para não auto-incriminar-se com as
declarações prestadas, não tinha ele o dever de dizer a verdade, não se enquadrando, pois, sua
conduta no tipo previsto no artigo 299 do Código Penal. "Habeas corpus" deferido, para anular
a ação penal por falta de justa causa.” (HC 75257, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma,
julgado em 17/06/1997, DJ 29-08-1997 PP-40219 EMENT VOL-01880-02 PP-00431)

5 - DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS

5.1 - Inaplicabilidade da teoria do fato consumado em Direito Ambiental
Pessoal, nesse tema iremos aprofundar a teoria do fato consumado e sua não aplicação em
Direito Ambiental. Dessa forma, aproveitamos para revisar tema importante e de bastante



incidência em provas (teoria do fato consumado) e seus detalhes específicos em relação ao
Direito Ambiental.

Inicialmente, cumpre esclarecer do que se trata a Teoria do fato consumado.

Conforme entende a teoria, se uma decisão judicial autorizou determinada situação
jurídica e, após muitos anos, constatou-se que tal solução não era acertada, ainda
assim não deve ser desconstituída essa situação para que não haja insegurança
jurídica.
Ou seja, se trata de uma espécie de convalidação da situação pelo decurso de longo
prazo.

Quanto à admissão da teoria pela jurisprudência, trata-se de tema polêmico, que é resolvido de
acordo com o caso concreto. Porém, importante apontar que tanto o STJ, como o STF têm sido
cada vez mais restritivos em aceitá-la, de forma que a Teoria do Fato consumado incide apenas
em casos excepcionalíssimos.

Em tais casos, a inércia da Administração ou a morosidade do Judiciário deram ensejo a que
situações precárias se consolidassem pelo decurso do tempo.36

Por exemplo, o STJ, em regra, tem negado a teoria nos casos de candidato que consegue
provimento liminar para mantê-lo no concurso público, mas a ação é julgada improcedente ao
final, entendendo que não tem direito de permanência no cargo. O STF possui o mesmo37

entendimento.38

Ainda, em relação ao direito ao exercício da profissão mesmo sem revalidação do diploma
estrangeiro, o STJ entende que não pode invocar a teoria do fato consumado caso a medida
judicial precária seja revogada, ainda que ele estivesse exercendo a atividade há anos.39

Porém, por exemplo, o STJ aplica a teoria no caso de estudante que, por força de decisão
precária, já frequentou 3 ou mais anos do curso superior, reconhecendo seu direito de continuar
matriculado e estudando até se formar.40

Agora, passemos a análise da aplicação, ou não, da teoria do fato consumado para violações ao
meio ambiente.

Tanto o STJ como o STJ, afirmam não ser possível a aplicação da teoria ao
Direito Ambiental, compreendendo que se essa fosse aceita, estaria sendo

40 STJ AgRg no REsp 1267594/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/05/2012, DJe
21/05/2012.

39 STJ REsp 1333588/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/10/2012.

38 STF RE 405964 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 24/04/2012.

37 STJ MC 18.980/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/05/2012.

36 STJ AgRg no RMS 34.189/GO, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012.



admitinda a perpetuação do direito de causar violações ao meio ambiente, como por exemplo
poluir ou degrada-lo.41

Ainda que exista licença administrativa, esta se trata de espécie de ato administrativo autorizativo
e está submetida ao regime jurídico administrativo. De modo que, se foi irregular, deve ser
declarada a sua nulidade, o que significa, por sua vez, que não poderão ser produzidos efeitos
válidos nem se poderá aceitar que haja a consolidação de qualquer direito adquirido. Ainda, essa
circunstância se torna ainda mais acentuada quando o bem jurídico tutelado é o meio ambiente.

Por fim, destaca-se entendimento do STJ que nega a aplicação da teoria mesmo em casos
envolvendo residências familiares localizadas em área de proteção ambiental.42

5.2 - As ondas do feminismo
As mulheres vêm se organizando na busca por seus direitos ao longo da história de diversas
maneiras e em diversos momentos. A teoria feminista costuma dividir, como forma mais didática
de compreensão, tais momentos históricos em ondas, as chamadas ondas do feminismo. Tal
divisão ocorre devido ao fato que há um acúmulo de reivindicações e conquistas em dado
momento histórico, de forma que há uma verdadeira onda de movimentos organizados que
culminam em avanços na garantia de direitos das mulheres.

Uma “onda” feminista, foi um momento histórico relevante de efervescência militante e/ou
acadêmica onde determinadas pautas e questões das mulheres se insurgiram e dominaram o
debate.

Nesse sentido, é comum identificar três “ondas” do movimento feminista, sendo possível
identifica-las em razão das demandas reivindicadas e dos avanços legislativos, sociais e políticos
alcançados em cada momento histórico.

A primeira onda: o voto feminino

É possível localizar temporalmente a primeira onda no fim do século XIX até meados do século
XX, sendo caracterizada pela reivindicação, por parte das mulheres, dos direitos que já haviam
sido conquistados pelos homens e que lhes eram negados.

Em termos históricos, a sociedade era industrial, urbana, positivista, cientificista, acadêmica,
política e economicamente liberal. Assim, apesar do entendimento da existência de mulheres e
movimentos feministas anteriores a isso, compreende-se como as primeiras reivindicações
feministas por direitos como o voto, a participação política e na vida pública, diante da imposição
do lugar da mulher estar adstrito ao aspecto privado, ao lar.

42 STJ. 1ª Turma. AgRg no RMS 28.220/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 18/04/2017

41 STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1355428/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 12/12/2017 e STF: RE 609748
AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/08/2011.



Importante ressaltar que as mulheres que reivindicavam o direito ao voto (suffragettes), o faziam
diante de sua subordinação social e até jurídica a seus maridos ou pais, porém, essas eram
mulheres brancas. No mesmo contexto histórico, a realidade das mulheres negras era outra, uma
vez que ainda lutavam por algo ainda mais básico — a abolição da escravatura (e aqui
ressaltamos o papel de Sojourner Truth). Portanto houve inclusive aliança entre as partes das
mulheres brancas sufragistas e o movimento abolicionista.

A ideia predominante da primeira onda é a busca por igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres, fortemente marcada pela luta pelo direito ao voto feminino.

No Reino Unido, em 1918, desembocou na aprovação do Representation of the People Act,
concedendo o direito ao voto às mulheres acima de trinta anos de idade e que possuíssem
alguma propriedade imóvel. Em 1928, o direito foi estendido a todas as mulheres acima de vinte
e um anos de idade.

Nos EUA, o movimento culminou na aprovação, em 1919, da Décima Nona Emenda à
Constituição americana, que concedeu às mulheres de todos os Estados o direito ao voto.

No Brasil por sua vez, o movimento pelos direitos da mulher se concretizou em 1932, durante o
governo de Getúlio Vargas, com a assinatura do Decreto 21076, que assegurava às mulheres o
direito de votar. No entanto, até 1965, o direito era estendido apenas às mulheres com profissões
remuneradas.

Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos explicita o rol de direitos humanos
aceitos internacionalmente e garante o direito à participação política tanto para homens, quanto
para mulheres.

Nesse ínterim, em 1951, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) aprova a Recomendação
n. 90, sobre a igualdade de remuneração entre o trabalho feminino e o masculino

Ocorre que, após a 2ª Guerra Mundial, mais do que nunca, a imagem da mulher volta a ser
associada às responsabilidades domésticas e à criação dos filhos. Isso porque, nesse contexto,
havia uma mobilização para que as mulheres se retirassem do mercado de trabalho a fim de
ceder espaço aos homens que retornavam da 2ª Guerra Mundial.

Em 1949, a feminista francesa Simone de Beauvoir publicou “O Segundo Sexo”, obra que marca
a transição entre a primeira e a segunda onda do feminismo, na qual analisou o desenvolvimento
psicológico da mulher e as condições sociais que a tornariam alienada e submissa ao homem.
Consagrando a famosa citação: "Não se nasce mulher, torna-se mulher"

A segunda onda: o pessoal é político



A segunda onda tem seu início em meados dos anos 50 e se estende até meados dos anos 90 do
século XX.

Diante do aumento de pesquisas e produções acadêmicas focados na condição da mulher, as
discussões da segunda onda se caracterizaram por uma fase de luta por direitos reprodutivos,
discussões acerca da sexualidade, busca pelo fim das violências e opressões contra as mulheres,
a família, o mercado de trabalho, além da igualdade de gênero, da questão do estupro conjugal
e da violência doméstica e familiar contra a mulher. Ademais, se inicia a distinção entre sexo e
gênero, sendo que àquele passa a ser entendido como uma característica biológica; e este,
como uma construção social, um conjunto de características e de papéis imposto à pessoa
dependendo de seu sexo.

O período também foi de conscientização das mulheres por meio de atividades coletivas,
possibilitando e favorecendo o empoderamento das mulheres enquanto coletividade.

A ONU declarou o ano de 1975 como o ano internacional da mulher e a década que se seguiu,
até 1985, como década da mulher em todo o mundo. Ainda, em 1979, foi aprovada a Convenção
para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) e respectivo
Protocolo Facultativo.

No Brasil, é marco histórico a luta organizada das mulheres, a partir de meados de 1970, por
feministas articuladas à vertente de militantes que privilegiavam a luta contra a ditadura.

Como resultado da luta desta época, o antigo modelo de mulher entrou em crise e um novo
perfil começou a se esboçar.

A terceira onda: interseccionalidade

Os anos 90 foram marcados por diversas mudanças profundas na sociedade ocidental, como o
fim da União Soviética, a queda do muro de Berlim e com a dissolução das ditaduras na América
Latina. Ademais, tecnologicamente, a internet causou uma revolução em termos de
comunicação, e o feminismo não demorou a utiliza-la também.

Passou a abranger um grupo diversificado de mulheres com um conjunto de identidades
variadas, e não apenas as mulheres brancas e mais abastadas financeiramente. Diante de tal
diversidade temas polêmicos como pornografia, trabalho sexual e prostituição não encontram um
consenso entre as feministas desta onda.

Em 1989, Kimberlé Creenshaw, jurista norte-americana, introduziu o conceito de
interseccionalidade enquanto uma ferramenta para que mulheres atingidas por vários tipos
diferentes de opressão pudessem analisar sua condição. Ela trata especificamente da forma pela
qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam
desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e
outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas geram
opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do
desempoderamento.

Através da teoria queer, encabeçada por filósofa feministas como Judith Butler, os termos
gênero e sexo passam a ser criticados como discursos normativos que conferem sustentação ao
dispositivo binário de gênero, que por sua vez representa um mecanismo de hierarquização e de
controle social. O período consolida-se como um momento de ruptura do sistema binário de
gênero: homem/mulher; masculino/feminino. Emerge a afirmação de novas identidades de



gênero, e inclusive a ideia de desconstrução da identidade de gênero, colocando em seu lugar a
ideia de fluidez e performances de gênero.

No campo jurídico, podemos destacar que em 1994, foi adotada pela Comissão Interamericana
de Direitos Humanos a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência
contra a Mulher – “Convenção de Belém do Pará” – como resposta à situação de violência contra
mulheres existentes na América.

No Brasil, diante do caso Maria da Penha, o Estado brasileiro foi responsabilizado pela Comissão
Interamericana de Direitos Humanos por negligência, omissão e tolerância em relação à violência
doméstica contra as mulheres.

Em resposta à recomendação, o Estado brasileiro editou, em 2006, a Lei n. 11.340 (“Lei Maria da
Penha”), tipificando a violência doméstica como uma das formas de violação dos direitos
humanos e elencando, dentre outras formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, as
violências física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A lei também alterou o Código Penal

Em 2015, entrou em vigor no Brasil a Lei 13.104, que alterou o Código Penal para incluir mais
uma modalidade de homicídio qualificado, o feminicídio, crime praticado contra a mulher por
razões da condição de sexo feminino, entre outras mudanças legislativas de âmbito penal nos
anos subsequentes, como forma de coibir a violência contra as mulheres.

A lei 14.132/21 inseriu o artigo 147-A no Código Penal, tipificando a prática de perseguição,
conhecida como "stalking", e revogou o artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, que previa a
infração penal de Perturbação à Tranquilidade

Em maio de 2021, A Câmara dos Deputados aprovou o aumento da pena mínima para o crime
de feminicídio, que de acordo com o projeto de lei (PL), a pena passaria para reclusão de 15 a 30
anos. Outra novidade do projeto é a tipificação do feminicídio como crime autônomo no Código
Penal. O projeto agora vai ao Senado para votação.

Primeira onda Remonta ao movimento sufragista realizado durante o século XIX e início do
século XX em todo o mundo, em particular em países como França, Reino
Unido, Canadá, Países Baixos e Estados Unidos.

Segunda onda Período que começou na década de 1960 nos EUA e eventualmente se
espalhou por todo o mundo ocidental. A segunda onda do feminismo



ampliou a discussão, como por exemplo, a sexualidade, a família, o mercado
de trabalho, os direitos sexuais e reprodutivos, além da igualdade de gênero.
A segunda onda feminista também chamou a atenção para questões como o
problema do estupro conjugal e da violência doméstica e familiar contra a
mulher. Por fim, se inicia a distinção entre sexo e gênero.

Terceira onda A terceira onda do feminismo teve início no começo dos anos 90. Expande os
temas feministas para incluir um grupo diversificado de mulheres com um
conjunto de identidades variadas, e não apenas as mulheres brancas e mais
abastadas financeiramente. Deste modo, as feministas ampliaram seus
objetivos, com foco em ideias novas e abolindo expectativas e estereótipos
baseados em gêneros. Temas polêmicos como pornografia, trabalho sexual e
prostituição não encontram um consenso entre as feministas desta onda.

5.3 - O risco de desenvolvimento e a responsabilidade dos laboratórios
Caros alunos, o tema da responsabilidade do fornecedor é de extrema importância no direito
consumerista, assim é fundamental sempre estar em dia com as peculiaridades do tema.

Primeiramente, importante destacar que existe ao medicamente existência de risco inerente, tal
risco impõe ao fabricante um dever de informar qualificado, nos termos do art. 9º do CDC. A
violação de tal dever gera, conforme disposto no § 1º, II do art. 12 do CDC, hipótese de defeito
do produto que enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo evento danoso dele
decorrente.

Apesar disso, não existe exigência de que os medicamentos sejam fabricados com garantia de
segurança absoluta, até porque se trata de uma atividade de risco permitido. Porém, o que é
exigido é a garantia da segurança legitimamente esperável, tolerando os riscos considerados
normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, desde que o consumidor receba
as informações necessárias e adequadas a respeito do medicamento e seus riscos, nos termos do
art. 8º do CDC.

Ademais, o fato de o uso de um medicamento causar efeitos colaterais ou reações adversas, por
si só, não configura defeito do produto, desde que o usuário seja prévia e devidamente
informado e advertido sobre tais riscos inerentes. A informação deve permitir que o consumidor
possa decidir de forma livre, refletida e consciente, sobre o tratamento que lhe é prescrito, além
de ter a possibilidade de mitigar eventuais danos que venham a ocorrer em função deste.

A situação de consumo entre o usuário do medicamento e o laboratório fabricante, quando
ocorre o risco de desenvolvimento, envolve uma relação típica hipótese de acidente de consumo,
configurando “fato do produto”, tendo em vista que o medicamento não ofereceu a segurança
que se podia esperar.

Como dito, esse risco exige um dever especial de informação, de forma que o fornecedor deverá
prestar esclarecimentos ostensivos e adequados a respeito da sua nocividade ou periculosidade.

Assim, segundo a doutrina e o STJ, os danos decorrentes da periculosidade inerente dos
medicamentos não dão ensejo ao dever de indenizar, salvo se houver defeito de informação.
Ainda, para a responsabilização do fornecedor por acidente do produto se mostra necessário
que fique demonstrado que o produto era defeituoso.

O defeito do produto pode ser:



•Defeito de concepção técnica: erro no projeto, utilização de material inadequado ou
de componente prejudicial à saúde ou à segurança do consumidor;
•Defeito de fabricação: falha na produção; ou
•Defeito de informação: prestação de informação insuficiente ou inadequada.

Nesse sentido, o STJ, em maio de 2020 , decidiu que o risco do43

desenvolvimento, entendido como aquele que não podia ser conhecido ou
evitado no momento em que o medicamento foi colocado em circulação,
constitui defeito existente desde o momento da concepção do produto,
embora não perceptível a priori, caracterizando, pois, hipótese de fortuito
interno.

O CDC não incluiu os riscos de desenvolvimento entre as causas exonerativas da
responsabilidade do fornecedor. De forma que o laboratório tem responsabilidade objetiva na
ausência de prévia informação qualificada quanto aos possíveis efeitos colaterais da medicação,
ainda que se trate do chamado risco de desenvolvimento.

5.4 - Concessão de medicamentos/tratamentos médicos e Jurisprudência dos Tribunais
Superiores
Fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS

Caso uma pessoa seja diagnosticada com determinada enfermidade e o remédio que lhe foi
prescrito não esteja especificado na lista de medicamentos que o SUS, ainda assim, desde que
cumpridos determinados requisitos, o Poder Público pode ser obrigado a fornecer o fármaco.

O direito à saúde é expressamente consagrado pela Constituição Federal de 1988 como direito
fundamental do cidadão, corolário do direito à vida, bem maior do ser humano. Nesse sentido, o
art. 6º, caput, da CRFB, elenca expressamente o direito à saúde como um direito fundamental
social.

Ademais, o art. 196 da Constituição estabelece que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.

O STF, ao interpretar os arts. 5º, caput, e 196 da CF/88, consagrou o direito à saúde como
consequência indissociável do direito à vida, assegurado a todas as pessoas (STF. 2ª Turma. ARE
685.230 AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/03/2013).

Justamente para a promoção do direito à saúde, o texto constitucional determinou a criação de
um sistema único de saúde (SUS), que tenha como uma de suas diretrizes o “atendimento
integral” da população (art. 198, II, da CRFB/88).

43 STJ. 3ª Turma. REsp 1774372-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/05/2020 (Info 671).



Nessa perspectiva, a Lei nº 8.080/90 (Lei do SUS), prevê que o Poder Público deverá fornecer
assistência integral, inclusive farmacêutica:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as
condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de
políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros
agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições
públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

(...)

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

(...)

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

A partir dos fundamentos trazidos acima, o STJ entende que o fato de o medicamento não
integrar a lista básica do SUS não tem o condão de eximir os entes federados do dever imposto
pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em
portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais (STJ. 1ª
Turma. AgInt no AREsp 405.126/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 26/10/2016).

Todavia, para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS, a Corte estabeleceu a
necessidade de cumprimento de três requisitos, que são de fundamental memorização para a sua
prova:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos:
a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade
do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados
pela agência.
STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1657156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
12/09/2018 (Recurso Repetitivo - Tema 106) (Info 633).

E de qual Justiça é a competência para julgar o pedido em casos como este?



Fique atento! Em recente decisão (pouco divulgada até o momento), proferida no RE 1.307.921,
o STF estabeleceu que cabe à Justiça Federal julgar ação que pede ao Estado o fornecimento de
remédio que não consta das políticas do Sistema Único de Saúde.

Na decisão, a Ministra Cármen Lúcia destacou que o Tema 793 de repercussão geral do STF44

não se aplica a esses casos, pois compete à autoridade judicial, diante dos critérios
constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem
suportou o ônus financeiro. Por isso, as ações que tratam de remédios que não constam das
políticas do Sistema Único de Saúde devem necessariamente incluir a União no polo passivo, o
que justifica a competência da Justiça Federal.

Fornecimento pelo Poder Judiciário de medicamentos não registrados pela ANVISA

A ANVISA é uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, e tem como
objetivo principal promover a proteção da saúde da população, sendo ela a responsável por
exercer a vigilância sanitária de medicamentos. Por isso, para serem comercializados no Brasil, os
fármacos precisam ser aprovados e registrados na ANVISA. Essa aprovação e registro de
medicamentos pela ANVISA é de fundamental importância para a garantia do direito à saúde e
para o próprio sistema de saúde. Todavia, na maioria dos casos, esse processo demora alguns
anos para ser realizado.

Diante disso, o doente pode receber uma decisão judicial favorável obrigando que o Poder
Público forneça esse medicamento a ele, mesmo sem que haja ainda o registro na ANVISA? Para
o STF, em regra, isso não é possível.

Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na
ANVISA por decisão judicial, pois esse requisito se trata de uma forma de proteção à saúde
pública. É por meio dele que se atesta a eficácia, a segurança e a qualidade dos medicamentos
comercializados no país. Além disso, ele serve também para garantir o devido controle dos
preços. O registro sanitário não é procedimento meramente burocrático e dispensável, mas
essencial para a tutela do direito à saúde de toda a coletividade.

Justamente por isso, o art. 16, II, da Lei nº 6.360/76 proibiu a industrialização, exposição à venda
e entrega ao consumo de qualquer medicamento antes de registrado no Ministério da Saúde (art.
12 c/c art. 1º), bem como previu requisitos específicos para a obtenção do registro, tais como o
reconhecimento, por meio de comprovação científica e de análise, de que o produto seja seguro
e eficaz para o uso a que se propõe, e possua a identidade, atividade, qualidade, pureza e
inocuidade necessárias.

Todavia, para o STF, excepcionalmente, a demora irrazoável da ANVISA para apreciar o registro
do fármaco pode permitir sua concessão, desde que cumpridos determinados requisitos. Veja o
que decidiu a Corte sobre o tema:

44 “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente ou conjuntamente”.



1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.

2. A ausência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária(Anvisa) impede,
como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.

3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro
sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior
ao previsto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos:

a) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de
medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);

b) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no
exterior; e

c) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.

4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa
deverão necessariamente ser propostas em face da União.

STF. Plenário. RE 657718/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto
Barroso, julgado em 22/5/2019 (repercussão geral) (Info 941).

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo
pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. A fim de
otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial,
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar,
caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. As ações que
demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão
necessariamente ser propostas em face da União.

STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson
Fachin, julgado em 23/5/2019 (Info 941).

5.5 - A Legitimidade do Ministério Público para tutelar, em ACP, os direitos individuais
homogêneos dos consumidores
A definição do objeto da tutela jurisdicional coletiva tem importância prática, na medida em que
é indispensável para determinar a legitimidade para o exercício da ação coletiva . Tamanha a45

importância dos direitos que podem ser objeto desta tutela que o art. 81, parágrafo único do
CDC, afastando-se da técnica legislativa usual, conceituou as referidas espécies de direito:

✔ interesses ou direitos difusos: os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam
titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

45 MEDINA, José Miguel Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Processo Civil
Moderno. Vol. 04: Procedimentos Cautelares e Especiais. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 371.



✔ interesses ou direitos coletivos: 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;

✔ interesses ou direitos individuais homogêneos: os decorrentes de origem comum.

(a) Direitos coletivos stricto sensu

De acordo com a conceituação legal, coletivos são os direitos transindividuais de natureza
indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas indeterminadas, ligadas
entre si, ou com a parte contrária, por uma relação jurídica base (art. 81, inciso II, CDC).

A primeira característica da definição refere-se à titularidade dos direitos coletivos, que
pertencem a uma comunidade, determinada por um grupo, classe ou categoria de pessoas. Os
referidos sujeitos

Não estão necessariamente vinculados ou organizados em torno de entidade
associativa (sindicato, associação de consumidores etc.), pois a relação jurídica base
pode ocorrer em relação ao fornecedor (exemplo, contrato padrão de plano de
saúde), ou seja, à “parte contrária”, como deixa claro o parágrafo único, II, do art. 81 .46

Não por outra razão que a eficácia subjetiva da coisa julgada será ultra partes (“além das
partes”), limitando-se ao grupo, categoria ou classe de pessoas representada. Por isso, é corrente
na doutrina a afirmação de que, nos direitos coletivos, os sujeitos são, a um só tempo,
indeterminados, mas determináveis .47

Em relação à divisibilidade, os direitos coletivos são indivisíveis, o que significa dizer “não podem
ser divididos e usufruídos particularmente pelos sujeitos que compõem a coletividade ou
comunidade” .48

O último elemento inerente aos direitos coletivos é relativo à necessidade de que os titulares
sejam ligados entre si, ou com a parte contrária, por uma relação jurídica base. Adverte a
doutrina que

A relação-base necessita ser anterior à lesão (caráter de anterioridade). A relação-base
forma-se entre os associados de uma determinada associação, os acionistas da
sociedade ou ainda os advogados, enquanto membros de uma classe, quando unidos
entre si (affectio societatis, elemento subjetivo que os une entre em busca de objetivos
comuns); ou, pelo vínculo jurídico que os liga a parte contrária, e.g., contribuintes de
um mesmo tributo, estudantes de uma mesmo escola, contratantes de seguro com um
mesmo tipo de seguro etc. No caso da publicidade enganosa, a “ligação” com a parte
contrária também ocorre, só que em razão da lesão e não de vínculo precedente, o
que a configura como direito difuso e não coletivo stricto sensu (propriamente dito).”49

.

49 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 04: Processo Coletivo. 10ª ed.
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 70.

48 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Coletivo … p. 176.

47 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Coletivo, volume único. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense;
São Paulo: Método, 2014, p. 176.

46 BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito do
Consumidor. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 463.



Enfim, “o que importa é a possibilidade de identificar um grupo, categoria ou classe, vez que a
tutela se revela indivisível, e a ação coletiva não está ‘à disposição’ dos indivíduos que serão
beneficiados” .50

(b) Direitos difusos

Difusos, por sua vez, são os direitos transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam
titulares indeterminados e ligados por circunstâncias de fato (art. 81, inciso I, CDC). Aqui
“optou-se pelo critério da indeterminação dos titulares e da ausência entre eles de relação
jurídica base (aspecto subjetivo) e pela indivisibilidade do bem jurídico (aspecto objetivo)” .51

Além da indeterminabilidade dos titulares e da indivisibilidade, características comuns aos
direitos coletivos, os direitos difusos contam com uma particularidade em relação ao aspecto
subjetivo, relativo à sua origem: os titulares são ligados por uma circunstância de fato. Nas
palavras e Daniel Assumpção Amorim Neves:

Enquanto no direito difuso o titular do direito é a coletividade, no direito coletivo é
uma comunidade, determinada por um grupo, classe ou categoria de pessoas […]
Como ocorre no direito difuso, também no direito coletivo todos os indivíduos que
compõem a titularidade do direito – grupo, classe ou categoria de pessoas – suportam
uniformemente todos os efeitos que atinjam o direito material. .52

O principal exemplo de direito difuso é a propaganda enganosa, que atinge um número
indeterminado de pessoas, independentemente de relação jurídica base entre elas, além da
proteção ao meio ambiente e a preservação da moralidade administrativa, temas em que a
atuação do Ministério Público é intensa.

(c) Direitos individuais homogêneos

Por fim, os direitos individuais homogêneos que, na linha da definição legal, são os decorrentes
de origem comum, “ou seja, os direitos nascidos em conseqüência da própria lesão, ou, mais
raramente, ameaça de lesão, em que a relação jurídica entre as partes é post factum (fato lesivo)”

.53

São acidentalmente coletivos, pois são direitos individuais tutelados de modo coletivo, na
medida em que um único fato é fonte geradora de várias pretensões indenizatórias. Nesse
particular, o processo será composto de duas fases bem distintas: “a inicial, promovida pelo
legitimado coletivo, em que se busca o reconhecimento e a declaração do dever de indenizar; e
a segunda fase, que é o momento da habilitação dos beneficiados na ação, com o fim de
promover a execução da dívida reconhecida no âmbito coletivo” .54

Pois bem, a legitimidade ativa do Ministério Público para as ações que tenha por objeto direitos
difusos e coletivos dos consumidores é inconteste, sendo que paira certa dúvida em relação aos
direitos individuais homogêneos. Não obstante, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de
que a o Parquet pode promover tanto demandas relativas a direitos difusos e coletivos quanto
individuais homogêneos, inclusive os decorrentes de prestação de serviços públicos, eis que a

54 BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito … p. 465.

53 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 04: Processo Coletivo. 10ª ed.
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 72.

52 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Coletivo ... p. 176.

51 BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito … p. 461.

50 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 04: Processo Coletivo. 10ª ed.
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 70.



relevância social dos direitos tutelados emerge da própria Constituição, que elevou os direitos
dos consumidores à categoria de direitos fundamentais.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE TRANSPORTE URBANO
DE PASSAGEIROS. TARIFA FIXADA POR DECRETO DO PREFEITO MUNICIPAL.
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUESTIONAR O SEU VALOR.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVOGAÇÃO DA TARIFA POR ATO JUDICIAL. INCABIMENTO
DO DEVER DE RESTITUIR, POR PARTE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA, OS
VALORES COBRADOS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DECRETO MUNICIPAL
FIXADOR DA TARIFA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS DO PODER PÚBLICO.
BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Ministério Público tem legitimidade subjetiva ativa para promover Ação Civil
Pública ou Coletiva para tutelar não apenas direitos difusos ou coletivos de
consumidores, mas também direitos individuais homogêneos, inclusive quando
decorrentes da prestação de serviços públicos. Precedente: AgRg no AREsp
255.845/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 10.8.2015.

2. É incabível exigir da concessionária de serviço público a devolução do valor de tarifa
cobrada dos usuários de serviço de transporte urbano de passageiros, praticado ao
tempo em que vigorou o ato municipal (Decreto Executivo) que o fixou, regularmente
emitido pela autoridade competente; os atos do Poder Público são ornados da
presunção de validade e legitimidade e os seus destinatários que os observam e os
cumprem acham-se atuando de boa-fé.

3. Neste caso, houve somente a condenação da concessionária, tendo-se como
pressuposto a declaração de nulidade dos Decretos editados pelo Município de
conversão de moeda quanto à tarifa e de sua posterior elevação. Decretos esses que
foram expedidos pela Municipalidade, sobre a qual não recaiu responsabilização
alguma, o que não se pode admitir em termos de lógica jurídica.

4. Não incidência de verba honorária na Ação Civil Pública julgada improcedente,
salvo se verificada má-fé do autor (art. 18 da Lei 7.347/85), o que não ocorre no caso
sob exame, ao que se pode perceber. Precedente: AgRg no REsp. 1.100.516/PR, Rel.
Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015.

5. Nos termos do art. 293 do CPC, os pedidos são interpretados restritivamente, de
maneira que a empresa concessionária de transporte coletivo não poderia ter sido
condenada por um postulação indenizatória que não foi formulada contra si pelo
Parquet em sua exordial.

6. Recurso Especial conhecido e provido; não cabimento de honorários advocatícios,
neste caso, dada a ausência de má-fé do MP promovente .55

6 - DIREITO CIVIL

6.1 - Conceitos parcelares da boa-fé objetiva
A boa-fé objetiva tem relação com os deveres anexos ou laterais de conduta, sendo
desnecessária a sua previsão expressa nos contratos.

55 STJ, REsp 929.792/SP, 1ª T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18.02.2016, DJe 31.03.2021.



A inobservância dos deveres anexos importa na violação positiva do contrato e a
responsabilização independe da demonstração de culpa.

O Código Civil apresentou três importantes funções da boa-fé objetiva:

a) função de interpretação – art. 113, Código Civil: os negócios jurídicos devem ser interpretados
de acordo com a boa-fé e os usos do lugar da sua celebração;

b) função de controle – art. 187, Código Civil: aquele que não observa a boa-fé pratica abuso de
direito;

c) função de integração – art. 422, Código Civil: “os contratantes são obrigados a guardar, assim
na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Conceitos parcelares da boa-fé objetiva: supressio, surrectio, tuo quoque, exceptio doli, venire
contra factum proprium non potest; duty to mitigate the loss.

Supressio e surrectio: a supressio significa “a supressão, por renúncia tácita, de um direito ou de
uma posição jurídica, pelo seu não exercício com o passar dos tempos” (TARTUCE, Flávio).
Paralelamente, surge um direito para o devedor, por meio da surrectio. Vide exemplo no artigo
330, do Código Civil: “O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia
do credor relativamente ao previsto no contrato”.

"A supressio indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada
de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando
para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa" (REsp
1.202.514/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21.06.2011, DJe
30.06.2011). Tal exegese, contudo, não é capaz de transmutar um contrato de locação em um
pacto de comodato, como defendido pelo ora insurgente, ao aduzir que a inércia da locadora em
cobrar os aluguéis devidos, por tempo prolongado, ensejaria a gratuidade da ocupação do
imóvel e não a mera observância do prazo prescricional aplicável ao caso (REsp 1.309.800/AM,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22.08.2017, DJe 21.09.2017).

Supressio – supressão de um direito.

Portanto:

Surrectio – surgimento de um direito para o devedor.

Tu quoque: “se um contratante que violou uma norma jurídica não poderá, sem a caracterização
do abuso de direito, aproveitar-se dessa situação anteriormente criada pelo desrespeito”
(TARTUCE, Flávio).

Exceptio doli: defesa do réu contra ações contrárias à boa-fé. Trata-se de uma função reativa. Art.
476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação,
pode exigir o implemento da do outro.

Venire contra factum proprium: não se admite que uma pessoa exerça um direito próprio
contrariando comportamento anterior.



Duty to mitigate the loss: deve o credor mitigar suas perdas, o seu próprio prejuízo. Art. 422. Os
contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução,
os princípios de probidade e boa-fé.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO.
ARTS. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932 E 189 DO CÓDIGO CIVIL/2002. SÚMULA
211/STJ. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE
AFASTAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. LONGO PERÍODO SEM QUESTIONAMENTO
DO ATO DE EXONERAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a
estabelecer se o recorrente, servidor público municipal, tem direito a ser indenizado
pelas vantagens pecuniárias que deixou de receber no período em que permaneceu
afastado de suas funções em decorrência de exoneração declarada ilegal na presente
ação. 2. No tocante à suposta violação dos arts. 1º do Decreto n. 20.910/1932 e 189
do Código Civil/2002, observa-se que os referidos preceitos normativos não foram
objeto de debate e deliberação pela Corte de origem, mesmo com a oposição dos
embargos de declaração, o que redunda em ausência de prequestionamento da
matéria, aplicando-se, ao caso, a orientação firmada na Súmula 211/STJ. 3. Em
verdade, o Tribunal de origem não afastou o pleito indenizatório com fundamento na
prescrição, mas, sim, na boa-fé objetiva e na vedação ao enriquecimento ilícito. 4. O
caso em epígrafe comporta peculiaridades que o distinguem do entendimento
prevalente na jurisprudência desta Corte. Com efeito, conforme ressaltado no aresto
combatido, após a exoneração, o recorrente permaneceu inerte por mais de 4 (quatro)
anos, sem questionar o ato na seara administrativa ou judicial. 5. Portanto, a pretensão
de, após esse longo período e pouco tempo antes do término do prazo prescricional,
receber todas as vantagens que lhe seriam devidas caso não tivesse sido exonerado,
sem a devida contraprestação, geraria inequívoco enriquecimento sem causa por parte
do servidor. 6. Além disso, a conduta importa ainda em violação do princípio do duty
to mitigate the loss, consectário da boa-fé objetiva, de acordo com o qual é dever do
credor mitigar as suas próprias perdas, sob pena de incorrer em abuso de direito. 7.
Impende destacar ainda que, na hipótese dos autos, o servidor não ficou destituído de
meios de subsistência, tendo em vista que o motivo da exoneração, posteriormente
anulada, foi a sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 8.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp
1731351/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
25/08/2020, DJe 09/09/2020).

Nachfrist: concessão de prazo adicional pelo comprador para que o vendedor cumpra a
obrigação.

6.2 - Pessoa Jurídica de Direito Público Tem Direito à Indenização por Danos Morais
Relacionados à Violação da Honra ou da Imagem
A Pessoa Jurídica de Direito Público tem direito à indenização por danos morais relacionados à
violação da honra ou da imagem, quando a credibilidade institucional for fortemente agredida e
o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados em geral for evidente.

Cumpre salientar que não afasta a pretensão reparatória o argumento de que as pessoas que
integram o Estado não sofrem “descrédito mercadológico”. O direito das pessoas jurídicas à



reparação por dano moral não exsurge apenas no caso de prejuízos comerciais, mas também nas
hipóteses, mais abrangentes, de ofensa à honra objetiva.

Nessa perspectiva, até mesmo entidades sem fins lucrativos podem ser atingidas.

Este entendimento foi fixado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ -, no
REsp 1.722.423 - RJ, ao considerar viável o pedido de reparação de danos morais ajuizados pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - contra pessoas envolvidas em esquema de fraude
que teria causado à autarquia prejuízos milionários na década de 1990.

O relator do Recurso Especial do INSS, Ministro Herman Benjamin, citou precedentes do STJ no
sentido da impossibilidade de uma pessoa jurídica de direito público ser vítima de dano moral,
porém em contexto no qual se discutia a livre manifestação do pensamento - mais
especificamente, a liberdade de crítica dos cidadãos, o que difere da hipótese em que servidor
da própria autarquia praticou fraude capaz de violar a credibilidade institucional, gerando lesão
de ordem extrapatrimonial praticada por agentes do Estado, que não pode ficar sem resposta
judicial.

Importa registrar que a ideia de honra objetiva é mais abrangente do que a credibilidade
comercial, e envolve os chamados danos institucionais, que atingem as pessoas jurídicas sem fins
lucrativos em sua reputação, pois goza de estima junto à terceiros.

Tratando de lesões extrapatrimoniais causadas a pessoas jurídicas sem fins lucrativos, a doutrina
especializada alude à figura dos "danos institucionais", que "atingem a pessoa jurídica em sua
credibilidade ou reputação, a chamada honra objetiva” (TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito
Civil. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003 , p.139).

Há de se atentar, igualmente, para a figura do dano social, no qual "a lesão, o dano-evento, é a
uma pessoa, mas o ato repercute por ricochete em prejuízo de uma comunidade" (AZEVEDO,
Antonio Junqueira de. Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o dano social.
In: Novos estudos e pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 602). Ou seja, o
dano social é configurado como lesão contra uma pessoa, mas que repercute em prejuízo da
comunidade.

Salienta-se que dano à imagem é um dano social, pois a noção de dano público não compreende
apenas a lesão de bem público patrimonial em sentido próprio, mas se estende a qualquer
interesse que caracteriza bem em sentido jurídico, consistente no prejuízo da imagem de um ente
público, que se traduz em verdadeiro dano social, pelo descrédito derivado do comportamento
ilícito do funcionário público, mediante uma conduta dolosa ou culposa em relação ao
descumprimento do serviço público.

Assim, não se pode afastar a possibilidade de resposta judicial à agressão perpetrada por
agentes do Estado contra contra a credibilidade institucional da autarquia, a qual implica em
dano reflexo sobre os demais segurados da Previdência e os jurisdicionados em geral de forma
evidente, tudo consubstanciado por uma lesão de ordem extrapatrimonial.

(Informativo nº. 684)

6.3 - Influências da Lei de Liberdade Econômica na desconsideração da Personalidade
Jurídica
A personalidade é a aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações.



O ordenamento jurídico também atribui personalidade aos entes coletivos (pessoas jurídicas), de
forma a garantir-lhes existência própria ou autônoma, inconfundível com a vida das pessoas
naturais que os criaram.

Distinguindo a responsabilidade do ente moral relativamente aos seus integrantes - societas
distat a singulis -, acobertavam-se eles (e muito particularmente os seus administradores) de
todas as consequências, salvo nos casos de individualmente incorrerem em falta grave. Os
integrantes da pessoa jurídica invocavam o princípio da separação, como se se tratasse de um
véu protetor; a estrutura formal da pessoa jurídica era utilizada como escudo protetor de
comportamento abusivo ou irregular de uma pessoa, sob aparência de se valer da proteção da
norma jurídica.

Diante deste cenário, foi preciso criar um instrumento jurídico hábil a ilidir os efeitos daquela
cobertura.

Sentindo os inconvenientes desta imunidade, o direito norte-americano concebeu a doutrina da
disregard of legal entity, segundo a qual deve desconsiderar a pessoa jurídica quando, em
prejuízo de terceiros, houver por parte dos órgãos dirigentes a prática de ato ilícito, ou abuso de
poder, ou violação de norma estatutária ou, genericamente, infração de disposição legal.

Não obstante subsistir o princípio da distinção entre a sociedade e seus integrantes, em
determinadas circunstâncias opera-se como que levantando ou perfurando o véu para alcançar o
sócio, o gerente, o diretor, o administrador, e trazê-lo à realidade objetiva da responsabilidade.

Em oposição, portanto, à velha regra societas distat a singulis, uma nova concepção foi
construída. De fato, a desconsideração da pessoa jurídica consiste em que, nas circunstâncias
previstas, o juiz deixa de aplicar a mencionada regra tradicional da separação entre a sociedade e
seus sócios, segundo a qual é a pessoa jurídica que responde pelos danos e os sócios nada
respondem.

Cumpre observar, todavia, que não se trata de decretar a nulidade ou desconstituição da pessoa
jurídica, senão, em dadas circunstâncias, proclamar-lhe a ineficácia, continuando a personalidade
jurídica a subsistir para todo e qualquer ato.

O que neste sentido ocorreu foi que se elaborou uma doutrina de sustentação para, levantando o
véu da pessoa jurídica, alcançar aquele que, em fraude à lei ou ao contrato, ou por abuso de
direito, procurou eximir-se por trás da personalidade jurídica e escapar, fazendo dela uma simples
fachada para ocultar uma situação danosa. A denominada disregard doctrine significa, na
essência, que em determinada situação fática a Justiça despreza ou “desconsidera” a pessoa
jurídica, visando a restaurar uma situação em que chama à responsabilidade e impõe punição a
uma pessoa física, que seria o autêntico obrigado ou verdadeiro responsável, em face da lei ou
do contrato.

Os requisitos para aplicação da desconsideração dependerão do contexto do emprego da teoria
maior ou da teoria menor.

A teoria maior, prevista no artigo 50 do Código Civil, é a regra geral, e exige maiores rigores para
sua verificação.

Cumpre, no ponto, informar que a Lei da liberdade econômica incluiu o artigo 49-A e provocou
sensíveis alterações na redação do artigo 50 do Código Civil, além de incluir os §§1º ao 5º.

Antes das alterações da Lei de Liberdade Após alterações da Lei de Liberdade Econômica



Econômica

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de

finalidade, ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz decidir, a requerimento da parte,
ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, que os efeitos de certas
e determinadas relações de obrigações sejam

estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde
com os seus sócios, associados, instituidores ou

administradores.

Parágrafo único. A autonomia patrimonial das
pessoas jurídicas é um instrumento lícito de

alocação e segregação de riscos, estabelecido
pela lei com a finalidade de estimular
empreendimentos, para a geração de

empregos, tributo, renda e inovação  em
benefício de todos.

Art. 50.  Em caso de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade

ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público

quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e

determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares de

administradores ou de sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo

abuso.

§ 1º  Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade é a utilização da pessoa
jurídica com o propósito de lesar credores e

para a prática de atos ilícitos de qualquer
natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a
ausência de separação de fato entre os

patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de
obrigações do sócio ou do administrador ou

vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem
efetivas contraprestações, exceto os de valor

proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da
autonomia patrimonial.



§ 3º  O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste
artigo também se aplica à extensão das

obrigações de sócios ou de administradores à
pessoa jurídica.

§ 4º  A mera existência de grupo econômico
sem a presença dos requisitos de que trata o

caput deste artigo não autoriza a
desconsideração da personalidade da pessoa

jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera
expansão ou a alteração da finalidade original
da atividade econômica específica da pessoa

jurídica.
Diante da banalização da personalidade jurídica, a Lei da Liberdade Econômica introduziu, no
artigo 49-A do Código Civil, informação que deveria ser óbvia, qual seja, a diferenciação entre as
personalidades da pessoa física e a jurídica, com a devida autonomia patrimonial.

Ainda, a tentativa de atualização do tema pela referida lei não foi suficiente para evitar o uso
abusivo da desconsideração.

Em conformidade com a nova redação do artigo 50 do Código Civil e seus parágrafos, o abuso
de personalidade jurídica continua sendo caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial, cujos efeitos refletem nas obrigações estendidas aos bens particulares de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo
abuso.

Em seu §1º, inseriu a necessidade de utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar
credores ou para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza como requisito do desvio de
finalidade. Assim sendo, há necessidade de uma finalidade intencional na atitude dos
administradores e sócios da pessoa jurídica. A crítica na redação desse parágrafo se dá pelo fato
da amplitude do termo “prática de atos ilícitos de qualquer natureza”, bem como por se
distanciar da responsabilização objetiva, fazendo-se necessária a demonstração do dolo ou da
culpa.

No que tange a confusão patrimonial, a lei inseriu seu conceito e discriminou suas hipóteses, qual
seja, a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; a
transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestação; ou outros atos de
descumprimento da autonomia patrimonial. Nesse ponto, importante destacar dois aspectos, o
primeiro no que se refere a necessidade de cumprimento repetitivo para que se caracterize a
confusão patrimonial, que acaba por ultrapassar a proteção dada quando há separação do
patrimônio e, o segundo, a respeito da amplitude das demais hipóteses.

Em contrapartida, a lei, em consonância com a jurisprudência, previu a desconsideração inversa,
permitindo que as obrigações dos sócios atinjam à pessoa jurídica.



Por fim, a regra inserida pelo §5º, que dispõe sobre a alteração expansão/alteração de finalidade
não será considerada como desvio de finalidade, deve se atentar que essa alteração ou expansão
a que se refere não deve ser substancial.

A desconsideração prevista no Código Civil permite que seja alegada pela própria pessoa
jurídica, entendimento consolidado pelo Enunciado nº 285 da IV Jornada de Direito Civil .56

Igualmente, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 28 , consagra a teoria maior da57

desconsideração da personalidade jurídica ao estabelecer que o juiz poderá desconsiderar a
personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de
direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato
social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência,
encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

Já a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica está evidenciada no § 5º do
artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, e permite sua aplicação sempre que a
personalidade jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos aos
consumidores. Ou seja, se a existência da personalidade jurídica está impedindo o ressarcimento
dos danos causados aos consumidores, é possível a aplicação da desconsideração da
personalidade jurídica, em homenagem à teoria menor.

57 Da Desconsideração da Personalidade Jurídica
Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor,
houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato
social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou
inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.
§ 1° (Vetado).
§ 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente
responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.
§ 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.
§ 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa.
§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma,
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

56 Enunciado nº. 285 da IV Jornada de Direito Civil: “A teoria da desconsideração, prevista no art. 50 do Código Civil,
pode ser invocada pela pessoa jurídica, em seu favor”.



Por fim, importante destacar que a desconsideração da personalidade jurídica também está
prevista em outros diplomas legais, como Código Tributário Nacional , Lei de Execuções Fiscais58

, Consolidação de Leis Trabalhistas , Lei Anticorrupção e Lei de Crimes Ambientais .59 60 61 62

Obs: o examinador que elaborará a prova de Direito Civil do Grupo Temático III, Promotor de
Justiça Fernando Rodrigues de Martins, foi coautor em um artigo de opinião elaborado para o
site ConJur , no qual demonstrou preocupação no que tange às alterações decorrentes da Lei63

de Liberdade Econômica, enquanto a MP 881/19 ainda não tinha sido convertida em lei. Suas
principais preocupações circundam os possíveis prejuízos sofridos pela parte vulnerável da
relação.

6.4 - É Vedado ao Provedor de Aplicações de Internet Fornecer Dados de Forma
Indiscriminada dos Usuários que Tenham Compartilhado Determinada Postagem, em
Pedido Genérico e Coletivo, Sem a Especificação Mínima de uma Conduta Ilícita Realizada
O Marco Civil da Internet (Lei nº. 12.965/2014) estabelece que na provisão de conexão à internet,
cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de
conexão, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1 (um) ano, nos

63 https://www.conjur.com.br/2019-jul-09/opiniao-mp-liberdade-economica-altera-artigo39-cdc

62 Lei nº 9.605/98 - Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo
ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

61 Lei 12.846/2013 - Anticorrupção: Art. 14. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para
provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus
administradores e sócios com poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa.

60 CLT - Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
[...]
§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem
sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia,
integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de
emprego.

59 Lei nº. 6.830/80 - Art. 4º - A execução fiscal poderá ser promovida contra:
I - o devedor;
II - o fiador;
III - o espólio;
IV - a massa;
V - o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito
privado; e
VI - os sucessores a qualquer título.

58 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;
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.
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:
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.

https://www.conjur.com.br/2019-jul-09/opiniao-mp-liberdade-economica-altera-artigo39-cdc


termo do regulamento (artigo 13) e o provedor de aplicações de internet, custodiar os64

respectivos registros de acesso aplicação de internet pelo prazo de 6 (seis) meses (artigo 15 ).65

65 Lei nº. 12.965/2014

Subseção III

Da Guarda de Registros de Acesso a Aplicações de Internet na Provisão de Aplicações

Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de
forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a
aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos
do regulamento.

§ 1º Ordem judicial poderá obrigar, por tempo certo, os provedores de aplicações de internet que não estão sujeitos
ao disposto no caput a guardarem registros de acesso a aplicações de internet, desde que se trate de registros
relativos a fatos específicos em período determinado.

§ 2º A autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderão requerer cautelarmente a qualquer
provedor de aplicações de internet que os registros de acesso a aplicações de internet sejam guardados, inclusive
por prazo superior ao previsto no caput, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 13.

§ 3º Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata este artigo deverá ser
precedida de autorização judicial, conforme disposto na Seção IV deste Capítulo.

64 Lei nº. 12.965/2014

Subseção I

Da Guarda de Registros de Conexão

Art. 13. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de
manter os registros de conexão, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1 (um) ano, nos
termos do regulamento.

§ 1º A responsabilidade pela manutenção dos registros de conexão não poderá ser transferida a terceiros.

§ 2º A autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderá requerer cautelarmente que os registros
de conexão sejam guardados por prazo superior ao previsto no caput.

§ 3º Na hipótese do § 2º , a autoridade requerente terá o prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do
requerimento, para ingressar com o pedido de autorização judicial de acesso aos registros previstos no caput.

§ 4º O provedor responsável pela guarda dos registros deverá manter sigilo em relação ao requerimento previsto no
§ 2º , que perderá sua eficácia caso o pedido de autorização judicial seja indeferido ou não tenha sido protocolado
no prazo previsto no § 3º .

§ 5º Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata este artigo deverá ser
precedida de autorização judicial, conforme disposto na Seção IV deste Capítulo.

§ 6º Na aplicação de sanções pelo descumprimento ao disposto neste artigo, serão considerados a natureza e a
gravidade da infração, os danos dela resultantes, eventual vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias
agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência.



O propósito da norma foi o de criar instrumento que consiga, por autoridade constituída e
precedida de autorização judicial, acessar os registros de conexão, rastreando e sancionando
eventuais condutas ilícitas perpetradas por usuários da internet e inibido, de alguma forma, a
falsa noção de anonimato no uso das redes.

Por outro lado, a Lei nº. 12.965/2014 possui viés hermenêutico voltado ao zelo pela preservação
da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, inteligência de seu artigo 23 ,66

com previsão de cláusula de reserva judicial para qualquer quebra de sigilo.

Portanto, se é certo afirmar que o usuário das redes sociais pode livremente reivindicar seu
direito fundamental de expressão, também é correto sustentar que a sua liberdade encontrará
limites nos direitos da personalidade de outrem, sob pena de abuso em sua autonomia, já que
nenhum direito é absoluto, por maior que seja a sua posição de preferência, especialmente se se
tratar de danos a outros direitos de elevada importância.

Nos termos da Lei nº. 12.965/2014, em seu artigo 22 , a parte interessada poderá pleitear ao67

juízo, com o propósito de forma conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em
caráter incidental ou autônomo, que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de
registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Para tanto, sob pena de
admissibilidade, exige a norma que haja:

I. fundados indícios de ocorrência do ilícito;
II. justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou

instrução probatória;
III. período ao qual se referem os registos.

Nesse contexto, não se pode subjugar o direito à privacidade a ponto de permitir a quebra
indiscriminada do sigilo dos registros, com informações de foro íntimo dos usuários, tão somente
pelo fato de terem compartilhado determinado vídeo sem a comprovação de sua veracidade.

(Informativo nº. 688 do STJ)

67Lei nº. 12.965/2014 - Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em
processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela
guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet.

Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de
inadmissibilidade:

I - fundados indícios da ocorrência do ilícito;

II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e

III - período ao qual se referem os registros.

66 Lei nº. 12.965/2014 - Art. 23. Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das informações
recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, podendo determinar
segredo de justiça, inclusive quanto aos pedidos de guarda de registro.

§ 4º Na aplicação de sanções pelo descumprimento ao disposto neste artigo, serão considerados a natureza e a
gravidade da infração, os danos dela resultantes, eventual vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias
agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência.



6.5 - Função ética da responsabilidade civil

A responsabilidade civil é tema de extrema importância, considerando que tem a finalidade
precípua é que o causador do dano seja responsabilizado por seus atos, nos termos do artigo
186 e 927 do Código Civil.

Em regra, a referida responsabilidade é subjetiva, devendo haver ao menos culpa no resultado,
isto é, mesmo aquele que não previa o resultado deverá arcar com os danos, desde que
decorrentes de seus atos.

No entanto, além da responsabilidade pelo resultado, com a evolução da responsabilidade civil,
vale destacar o aspecto de verdadeiro imperativo social, cujo foco consiste na reparação da
vítima, fugindo da finalidade exclusivamente preventiva e repressiva dos comportamentos
danosos.

Assim sendo, mais que o desejo de vingança das sociedades primitivas, o indivíduo das
sociedades modernas, guiado pela necessidade de segurança, quer encontrar um responsável
para os seus males.68

Quando se inclui a ética em seu conceito, afasta-se a simples obrigatoriedade, para trazer à tona
a consciência do dever. Com isso, a essência passa a ser o laço moral e jurídico entre autor e
vítima do dano.

O referido laço moral está diretamente ligado ao aspecto subjetivo da responsabilidade civil.

A ética da responsabilidade, na concepção de Max Weber, pode ser orientada por duas
vertentes, a da responsabilidade (Verantwortungsethisch) e a da convicção (Gesinnungsethisch),
em que as consequências daquele praticado por convicção não deveria atribuir responsabilidade
ao autor, enquanto a praticada por responsabilidade, na qual o ato considerará as deficiências do
homem comum, as consequências não podem ser transferidas, sendo atribuída àquele que lhe
deu origem .69

A ideia central é de que a ética responsável, no contexto social, analisa as consequências e
capacidade dos envolvidos, atribuindo àquele que ultrapassou as limitações impostas pelas
regras da sociedade, responsabilidade para arcar com os danos que causar.

Deve-se lembrar que as atitudes das pessoas devem ser vistas de forma holística, onde os
aspectos principais são a consciência e responsabilidade do autor do ato e as consequências para
sua vítima.

Nesse aspecto, a ética também atinge a vítima do ato, cuja reparação deve respeitar a equidade
da responsabilidade, restabelecendo seu equilíbrio, não se tratando de meio para
enriquecimento indevido.

O enfoque dado à reparação da vítima, em alguns casos, demonstrou a necessidade de
objetivação da responsabilidade, restringindo as causas de sua exclusão. Isto porque algumas

69 BERTI, Silma Mendes. O princípio e a regra de responsabilidade. Revista  Brasileira de Estudos Políticos. pág. 346.

68 BERTI, Silma Mendes. O princípio e a regra de responsabilidade. Revista  Brasileira de Estudos Políticos. pág. 342.



atividades, que possuem riscos inerentes, cujas atitudes geram riscos de danos a terceiros, não
podem atribuir a eles a responsabilidade pelo prejuízo.

Destaca-se que o instituto da responsabilidade civil é a própria tradução do aspecto ético,
dispondo que ser responsável significa assumir as consequências do próprio agir, sendo este um
dever e não um direito.

Dito isso, trata-se de responsabilidade civil um meio para atingir a segurança jurídica, protegendo
os patrimônios dos integrantes de uma sociedade. Vale lembrar que para sua aplicação,
pressupõe a presença de dano, culpa e o nexo causal entre eles.

Não se pode ignorar que o sentimento de justiça impulsiona a evolução do conceito e da
aplicação da responsabilidade civil, no qual o operador do direito deve objetivar a restauração do
equilíbrio desfeito pelo ato ilícito.

Conclui-se que a ética está umbilicalmente ligada ao comportamento humano, devendo ser
observada quando do cumprimento das normas e regras jurídicas que, se descumpridos, geram a
obrigação de indenizar.

7 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL

7.1 - A função do MP na formação concentrada de precedentes obrigatórios
A preocupação com o tratamento das causas repetitivas no ordenamento jurídico não é
exclusividade do CPC de 2015, haja vista que o Codex de 1973 dedicava capítulo específico
versando sobre a uniformização de jurisprudência enquanto instrumento para manter a
integridade dos entendimentos jurisprudenciais.

É bem verdade que, nas últimas décadas, aumentou sensivelmente a importância da
jurisprudência, especialmente em razão da expansão das demandas de massa, proporcionada
pelo fértil desenvolvimento da internet. Por isso, as reformas processuais têm valorizado a
jurisprudência como importante fonte do direito, circunstância que impede a afirmação de que
nosso ordenamento se filia a um sistema puro de Civil Law, de tradição romano-germânica, que
outrora lhe era característico.

A efetividade deste novo modelo processual, que se aproxima muito da Commom Law, de
tradição anglo-saxão, pressupõe que a jurisprudência se mantenha estável, íntegra e coerente,
incumbindo aos tribunais proceder à sua uniformização, nos termos do art. 926 do NCPC.

No regime do CPC de 1939, a uniformização da jurisprudência operava-se por meio de recurso
de revista, que era cabível nas hipóteses em que houvesse divergência entre duas ou mais
câmaras, turmas ou grupo de câmaras quanto ao modo de interpretar o Direito em tese (art. 853).

O CPC de 1973, por sua vez, substituiu a revista pelo incidente de uniformização de
jurisprudência (arts. 476-479), conferindo-lhe a configuração de “incidente verificável nos
julgamentos dos tribunais, por provocação interna dos juízes ou por iniciativa da parte” .70

O CPC de 2015 manteve a sistemática da uniformização de jurisprudência, transformando-a em
assunção de competência, incidente dotado de regime peculiar, diverso de seu antecedente.

70 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I: Teoria Geral do Direito Processual Civil e
Processo de Conhecimento. 55ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 2057.



Além disso, dedicou capítulo específico para tratar de um novo incidente, o denominado
“Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas” (IRDR).

Assim, temos indiscutivelmente um sistema misto, que valoriza a Lei e os precedentes
jurisprudenciais. A Lei, como é cediço, decorre da ampla discussão e participação dos
representantes da sociedade, diretamente eleitos para tanto, enquanto os precedentes decorrem
de manifestação do Poder Judiciário.

Como os membros do Poder Judiciário não são eleitos pelo povo, é assegurado às partes e aos
demais interessados o direito de se manifestar no prazo comum de quinze dias sobre a tese a ser
firmada. Nesse sentido, prescreve o art. 983, caput do CPC que “o relator ouvirá as partes e os
demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que,
no prazo comum de 15 (quinze) dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como as
diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida, e, em seguida,
manifestar-se-á o Ministério Público, no mesmo prazo.

A exigência legal decorre da necessidade de participação das partes na construção da norma
jurídica geral (ratio decidendi, que nada mais é do que a tese jurídica formada com o julgamento
do incidente). Não por outra razão predomina o entendimento no sentido de que “para a
formação do procedente, somente podem ser usados argumentos submetidos ao contraditório”
(Enunciado 02 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).

Além disso, outros interessados podem contribuir para a definição da tese jurídica. Trata-se da
figura do amicus curiae, terceiro que intervém para colaborar com o Poder Judiciário, desde que
evidenciado o seu interesse jurídico na causa em julgamento, sendo designada, se necessário,
audiência pública para a oitiva de pessoas com conhecimento e experiência na matéria (art. 983,
§ 1º, NCPC).

Sendo assim, a participação do Ministério Público na formação dos precedentes obrigatórios
(oriundos do julgamento de Incidente de Assunção de Competência e de Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas) revela-se necessária e adequada para que se amplie e qualifique o
debate, razão pela qual o art. 976, § 2º do CPC excepciona o poder de agenda do MP e, pois,
determina sua intervenção obrigatória, independentemente do conteúdo da lide deduzida no
incidente (art. 976, § 2º).

7.2 - Negócio jurídico processual e Ministério Público
Negócio jurídico consubstancia-se no ato voluntário em que se escolhe os efeitos, sejam eles a
modificação, extinção ou criação de direitos. No negócio jurídico, há a escolha do regramento
jurídico para a situação.

De acordo com Didier, podemos encontrar as seguintes classificações no processo civil:

Os negócios jurídicos podem se dividir em:



i- negócios unilaterais: se perfazem com a manifestação de apenas uma vontade, a exemplo do
testamento.

No processo civil, teríamos a desistência do recurso (art. 998, CPC), renúncia do prazo (art. 225,
CPC), desistência da execução (art. 775, CPC) etc.

ii- negócios bilaterais: se perfazem com a manifestação de duas vontades, a exemplo do contrato
(interesses contrapostos) ou acordo/convenção (interesses comuns).

No processo civil, temos a eleição negocial do foro (art. 63, CPC), suspensão convencional do
andamento do processo (art. 313, II, CPC).

iii- negócios plurilaterais: se perfazem pela vontade de mais de dois sujeitos, como um contrato
social com vários sócios.

No processo civil, podemos citar a hipótese de sucessão processual voluntária (art. 109, CPC),
calendário processual (art. 191, CPC), organização compartilhada do processo (art. 357, §3º,
CPC).

Didier ainda divide:

i- negócio jurídico expresso, a exemplo do foro de eleição (art. 63, CPC);

ii- negócio jurídico tácito, a exemplo do consentimento tácito do cônjuge para propositura de
ação real imobiliária; consentimento tácito para sucessão processual voluntária (art. 109, §1º,
CPC); renúncia tácita à convenção de arbitragem (art. 337, §6º, CPC).

Esses NJ tácitos podem ser comissivos (ex: prática de ato incompatível com o desejo de recorrer)
ou omissivos (ex: não alegação da convenção de arbitragem – art. 337, §6º, CPC).

Obs1: Veja, portanto, que é possível omissão processual negocial, sendo similar ao art. 111, CC,
que possibilita que o silêncio tenha eficácia negocial.

Art. 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o
autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa.

Essa diferença entre omissão processual negocial e omissão como ato-fato processual é
fundamental para verificar os poderes do assistente simples, já que este só pode atuar na
ausência de manifestação de vontade do assistido. Então, se houver uma omissão processual
negocial, o assistente não poderia se manifestar.

Ex1: se o assistido não se manifestar acerca da convenção de arbitragem (art. 337, §6º, CPC),
haverá renúncia tácita. O assistente não poderá suscitá-la, pois houve uma omissão negocial,
segundo Didier.

Pois bem.

Como já devem ter percebido, é equivocado pensarmos que o negócio jurídico processual é
novidade em nosso sistema. Ora, já havia em nosso CPC/73 (repetido no CPC/15) diversos
dispositivos que o consagravam.

Ex1: cláusula de eleição de foro (arts. 111 e 112, CPC/73, atual art. 63, CPC/15);



Ex2: negócio tácito para que a causa tramite em foro incompetente (art. 114, CPC/73, atual art.
65, CPC – prorrogação da competência);

Ex3: desistência do processo (art. 158, parágrafo único, CPC/73, atual art. 200, parágrafo único,
CPC – precisa de homologação judicial )

Ex4: renúncia do prazo (art. 186, CPC/73, atual art. 225, CPC);

Ex5: acordo para suspensão do processo (art. 265, II, CPC/73, atual art. 313, II, CPC)

Ex6: convenção sobre ônus da prova (art. 333, parágrafo único, CPC/73, atual art. 373, §§3º e 4º,
CPC)

Ex7: desistência do recursal (art. 502, CPC/73, atual art. 999, CPC);

Com o NCPC, foram criados outros, a exemplo da escolha consensual do mediador/conciliador
(art. 168, CPC) ou do perito (471, CPC), pacto de mediação prévia obrigatória (art. 2º, §1º, Lei n.
13.140/15), saneamento cooperativo (art. 357, §2º, CPC); calendário processual (art. 191, CPC),
acordo de escolha do arbitramento como técnica de liquidação (art. 509, I, CPC); adiamento
negociado de audiência (art. 362, I, CPC).

Por fim, Didier ainda divide os NJ em típicos e atípicos.

Os NJ típicos seriam aqueles que possuem previsão expressa em lei.

Como NJ atípicos, teríamos uma grande novidade no NCPC, que seria o art. 190, CPC, sendo
considerado uma cláusula geral do negócio jurídico processual.

Essa cláusula geral daria permissão, segundo Didier, para vários NJ atípicos, a exemplo dos
elencados em enunciados da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF e do FPPC.

ENUNCIADO 18, I Jornada CJF: A convenção processual pode ser celebrada em
pacto antenupcial ou em contrato de convivência, nos termos do art. 190 do CPC.

Enunciado 113, II Jornada CJF: As disposições previstas nos arts. 190 e 191 do CPC
poderão ser aplicadas ao procedimento de recuperação judicial.

Enunciado 152, II Jornada CJF: O pacto de impenhorabilidade (arts. 190, 200 e 833, I)
produz efeitos entre as partes, não alcançando terceiros.

Enunciado 153, II Jornada CJF: A penhorabilidade dos bens, observados os critérios
do art. 190 do CPC, pode ser objeto de convenção processual das partes.

Enunciado 128, II Jornada CJF: Exceto quando reconhecida sua nulidade, a convenção
das partes sobre o ônus da prova afasta a redistribuição por parte do juiz.

Enunciado 492, FPPC: (art. 190) O pacto antenupcial e o contrato de convivência
podem conter negócios processuais.

Enunciado 21, FPPC: (art. 190) São admissíveis os seguintes negócios, dentre outros:
acordo para realização de sustentação oral, acordo para ampliação do tempo de
sustentação oral, julgamento antecipado do mérito convencional, convenção sobre
prova, redução de prazos processuais.



Enunciado 19, FPPC: (art. 190) São admissíveis os seguintes negócios processuais,
dentre outros: pacto de impenhorabilidade, acordo de ampliação de prazos das partes
de qualquer natureza, acordo de rateio de despesas processuais, dispensa consensual
de assistente técnico, acordo para retirar o efeito suspensivo de recurso, acordo para
não promover execução provisória; pacto de mediação ou conciliação extrajudicial
prévia obrigatória, inclusive com a correlata previsão de exclusão da audiência de
conciliação ou de mediação prevista no art. 334; pacto de exclusão contratual da
audiência de conciliação ou de mediação prevista no art. 334; pacto de
disponibilização prévia de documentação (pacto de disclosure), inclusive com
estipulação de sanção negocial, sem prejuízo de medidas coercitivas, mandamentais,
sub-rogatórias ou indutivas; previsão de meios alternativos de comunicação das partes
entre si; acordo de produção antecipada de prova; a escolha consensual de
depositário-administrador no caso do art. 866; convenção que permita a presença da
parte contrária no decorrer da colheita de depoimento pessoal.

Enunciado 262, FPPC: (arts. 190, 520, IV, 521). É admissível negócio processual para
dispensar caução no cumprimento provisório de sentença.

Enunciado 490, FPPC: (art. 190; art. 81, §3º; art. 297, parágrafo único; art. 329, inc. II;
art. 520, inc.I; art. 848, inc. II). São admissíveis os seguintes negócios processuais, entre
outros: pacto de inexecução parcial ou total de multa coercitiva; pacto de alteração de
ordem de penhora; pré-indicação de bem penhorável preferencial (art. 848, II);
pré-fixação de indenização por dano processual prevista nos arts. 81, §3º, 520, inc. I,
297, parágrafo único (cláusula penal processual); negócio de anuência prévia para
aditamento ou alteração do pedido ou da causa de pedir até o saneamento (art. 329,
inc. II).

Enunciado 580, FPPC: (arts. 190; 337, X; 313, II) É admissível o negócio processual
estabelecendo que a alegação de existência de convenção de arbitragem será feita
por simples petição, com a interrupção ou suspensão do prazo para contestação.

Feito esse introito, surge a questão: o Ministério Público pode celebrar negócio jurídico na seara
do processo civil?

De início, doutrina aponta que não há qualquer vedação que impeça a sua celebração pelo MP.
Pelo contrário, em muitas casos o seu entabulamento é recomendável e benéfico para a solução
do litigio em causa.

Indo nessa linha, o CNMP editou a Resolução 118/2014, cuja redação estabelece justamente que:

Art. 15. As convenções processuais são recomendadas toda vez que o procedimento
deva ser adaptado ou flexibilizado para permitir a adequada e efetiva tutela
jurisdicional aos interesses materiais subjacentes, bem assim para resguardar âmbito
de proteção dos direitos fundamentais processuais.

Art. 16. Segundo a lei processual, poderá o membro do Ministério Público, em
qualquer fase da investigação ou durante o processo, celebrar acordos visando
constituir, modificar ou extinguir situações jurídicas processuais.

Art. 17. As convenções processuais devem ser celebradas de maneira dialogal e
colaborativa, com o objetivo de restaurar o convívio social e a efetiva pacificação dos



relacionamentos por intermédio da harmonização entre os envolvidos, podendo ser
documentadas como cláusulas de termo de ajustamento de conduta.

No entanto, José Miguel Garcia Medina e Moisés Casarotto ressaltam que umas das grandes71

dificuldades na aplicação do NJP pelo MP reside no estabelecimento dos limites e possibilidades
de aplicação desse instituto pelo órgão ministerial, já que, na maioria das vezes, a sua atuação
está relacionada à tutela direitos que não são do próprio órgão e são indisponíveis.

Nesse sentido, os autores estabelecem que:

(...) mesmo que não exista vedação legal expressa, é evidente que em se tratando de
atribuições do Ministério Público, seja na defesa de direitos coletivos latu sensu, seja
na defesa de direitos individuais indisponíveis ou na defesa de incapazes, a celebração
de convenções processuais deve ser interpretada no contexto e nos limites da
proteção do direito em questão.

Até porque, a própria redação do art. 190 do CPC tentando amenizar a situação,
estabelece que “versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é
licito as partes” celebrar negócios processuais, demostrando que a questão requer
atenção dos operadores do direito

Também tratando sobre essa questão, sob a ótica dos direitos coletivos lato sensu, Humberto
Dalla Bernardina de Pinho e Ludmilla Camacho Duarte Vidal ponderam que deve haver um
controle parcimonioso e consentâneo sobre a sua celebração, que priorize o amplo acesso à
justiça, o respeito às garantias fundamentais do processo e que não comprometa a efetivação
concreta dos direitos transindividuais.

Ainda, Diogo Assumpção Rezende de Almeida ressalta um aspecto importante relacionado à72

indisponibilidade do direito material subjacente ao negócio:

A identificação da indisponibilidade e da natureza do direito é, a meu ver,
extremamente relevante para aferição da eficácia de uma convenção processual. (...) A
impossibilidade de disposição do direito material não afeta, em regra, a possibilidade
de disposição de direito processual. (...) Mas a questão não é tão simples. Pode
ocorrer de o direito material indisponível ser afetado indiretamente por uma
convenção que regule direito processual.

(...) A indisponibilidade do direito material, embora não acarrete automaticamente
vedação às convenções processuais na relação jurídica em que o conflito é discutido, é
capaz de motivar a invalidação ou a ineficácia de disposição de direito processual
quando esta se revelar modo de disposição indireta do direito material indisponível.

Dito tudo isso, surge questão também interessante: o MP também pode celebrar NJP quando
atua como fiscal da ordem jurídica ou somente deve emitir parecer sobre sua validade? Medina e
Casarotto entendem ser possível sim. Nesses casos, os autores apontam que além de não haver
nenhuma vedação nesse sentido, a intervenção precoce do órgão, seja judicial ou até
extrajudicial, pode garantir e facilitar ainda mais a tutela do direito protegido.

72 ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A contratualização do processo: das convenções processuais no
processo civil. São Paulo: LTr, 2015. p. 186-187.

71 Moisés Casarotto, José Miguel Garcia Medina. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCESSUAIS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Doutrinas Essenciais - Novo Processo Civil | vol. 2/2018 | p.
1351 - 1368 | | Revista dos Tribunais | vol. 988/2018 | p. 233 - 250 | Fev / 2018



7.3 - Novo CPC e a racionalização da intervenção do MP no processo civil
A Constituição elencou diversas funções do Ministério Público, aumentando consideravelmente o
seu campo de atuação, notadamente em face do sistema constitucional pretérito. Por isso,
Alexandre de Moraes destaca que houve uma verdadeira transformação do Parquet em defensor
da sociedade “[…] tanto no campo penal com a titularidade exclusiva da ação penal pública […]
quanto no campo cível como fiscal dos demais Poderes Públicos e defensor da legalidade e
moralidade administrativa, inclusive com a titularidade do inquérito civil e da ação civil pública” .73

Com efeito, a moldura da instituição, pela nova ordem constitucional, é toda voltada para a
defesa, concretização e resguardo dos direitos e interesses consagrados no texto constitucional
de 1988, sobretudo aqueles indisponíveis e socialmente relevantes. Como corolário, nos anos
seguintes à promulgação da Constituição foram implementadas medidas de reformulação
administrativa visando garantir o atendimento tanto das antigas quanto das novas frentes de
atuação do Parquet, tais como a criação de setores, coordenadorias, centros de estudo,
promotorias especializadas na área criminal, dentre outras.

Na esfera cível, entretanto, subsistiu um modelo aparentemente incompatível com esta nova
realidade, notadamente em face da intervenção como fiscal da ordem jurídica, eis que
permaneceu aplicável a previsão genérica de intervenção do Ministério Público “nas ações que
envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural e nas demais causas em que há interesse
público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte”, tal como previsto pelo art. 82,
inciso III do CPC de 1973.

Mesmo sem lei alterando o diploma processual então vigente, alguns temas foram afastados da
intervenção do Ministério Público, a exemplo das causas em que é parte a Fazenda Pública e
suas entidades. Isso porque nesses casos havia um evidente descompasso entre a função
institucional do MP de zelar pelo patrimônio público e a representação das pessoas jurídicas de
direito público, atribuição expressamente vedada ao Parquet pelo art. 129, inciso XI da
Constituição. Tanto que o STJ editou a Súmula 189, segundo a qual “é desnecessária a
intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

Outras diversas hipóteses de desnecessidade de intervenção do MP no processo civil foram
pacificadas pelo STJ, a exemplo das ações de desapropriação, desapropriação indireta, despejo,
anulação de ato administrativo, cobrança de reajuste salarial de servidor, possessórias, precatório,
dentre outros.

Diante deste cenário e da falta de uma sistematização legal, o Conselho Nacional do Ministério
Público inicialmente editou a Recomendação nº 16/2010, enumerando inúmeras demandas em
que seria desnecessária a intervenção do Ministério Público, algumas inclusive contrárias a texto
expresso de lei como a previsão do mandado de segurança.

Com a publicação, promulgação e vigência do CPC de 2015, consolidou-se esta tendência de
racionalização da intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica no processo
civil. Nesse sentido, o art. 178 previu que o Ministério Público será intimado para intervir como
fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas na Constituição Federal e nos processos que
envolvam:

a) Interesse público ou social;

73 MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 30ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 624.



b
)

Interesse de incapaz;

c) Litígios coletivos pela posse de terra urbana ou rural.

O parágrafo único do mencionado preceito legal positivou o entendimento plasmado na Súmula
189 do STJ ao estabelecer que a participação da Fazenda Pública no processo não configura, por
si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.

Suprimiu-se, destarte, a cláusula genérica de intervenção do MP nas causas concernentes ao
estado da pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, interdição, casamento, declaração de ausência e
disposição de última vontade.

A bem da verdade, o novo Estatuto Processual abandonou a técnica de presumir o interesse
público em certas demandas, transferindo tal encargo aos membros do Ministério Público (poder
de agenda) a quem incumbe desvendar a existência de alguns dos predicados acima elencados
(letras “a” a “c”). A esse respeito, ensina o ex-Procurador-Geral de Justiça do Estado de São
Paulo, Gianpaolo Poggio Smanio, em parecer lavrado nos autos do processo nº
1002114-76.2016.8.26.0116 (protocolado MP nº 5.208/2017), exarada em 31 de janeiro de 2017:

A racionalização somente será possível quando, no caso concreto, o interesse jurídico subjacente
não revelar hipótese que guarde relação com o novo perfil constitucional do parquet. Para saber
se em determinado caso concreto está presente o interesse público que justifique a intervenção
do parquet, é imprescindível identificar os contornos da lide deduzida em juízo, pela identificação
do pedido, iluminado pela causa de pedir.

Para auxiliar os membros do Parquet nesta difícil tarefa o art. 5º da Recomendação nº 34, de 05
de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público, lista como causas de relevância
social:

I – ações que visem à prática de ato simulado ou à obtenção de fim proibido por lei;

II – normatização de serviços públicos;

III – licitações e contratos administrativos;

IV – ações de improbidade administrativa;

V – os direitos assegurados aos indígenas e às minorias;

VI – licenciamento ambiental e infrações ambientais;

VII – direito econômico e direitos coletivos dos consumidores;

VIII – os direitos dos menores, dos incapazes e dos idosos em situação de vulnerabilidade;

IX – ações relativas ao estado de filiação ainda que as partes envolvidas sejam maiores e capazes;
(Revogado pela Recomendação n° 37, de 13 de junho de 2016)

X – ações que envolvam acidentes de trabalho, quando o dano tiver projeção coletiva;

XI – ações em que sejam partes pessoas jurídicas de Direito Público, Estados estrangeiros e
Organismos Internacionais, nos termos do art. 83, inciso XIII, da Lei Complementar nº 75/93,
respeitada a normatização interna;



XII – ações em que se discuta a ocorrência de discriminação ou qualquer prática atentatória à
dignidade da pessoa humana do trabalhador, quando o dano tiver projeção coletiva;

XIII – ações relativas à representação sindical, na forma do inciso III do artigo 114 da Constituição
da República/88;

XIV – ações rescisórias de decisões proferidas em ações judiciais nas quais o Ministério Público já
tenha atuado como órgão interveniente.

8 - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

8.1 - Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade
Reconhece-se a condição de criança e adolescente como pessoas em processo de
desenvolvimento, logo, sujeitos de direitos, devendo ser resguardada a sua integridade física,
psíquica e moral.

Também merece destaque a alteração proporcionada pela Lei Menino Bernardo (Lei n.
13.010/2014).

A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico
ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou
qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis,
pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa
encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los.

Considera-se:

Castigo Físico Tratamento Cruel ou Degradante
ação de natureza disciplinar ou punitiva

aplicada com o uso da força física sobre a
criança ou o adolescente que resulte em: a)

sofrimento físico; ou b) lesão

conduta ou forma cruel de tratamento em
relação à criança ou ao adolescente que: a)
humilhe; ou b) ameace gravemente; ou c)

ridicularize
Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de
medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de
adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel
ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto
estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão
aplicadas de acordo com a gravidade do caso: I - encaminhamento a programa oficial ou
comunitário de proteção à família; II - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;
III - encaminhamento a cursos ou programas de orientação; IV - obrigação de encaminhar a
criança a tratamento especializado; V - advertência. As medidas previstas neste artigo serão
aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais.

A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico
ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou
qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis,
pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa
encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Considera-se: I - castigo físico:
ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o
adolescente que resulte em: a) sofrimento físico; ou b) lesão; II - tratamento cruel ou degradante:



conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente que: a) humilhe;
ou ameace gravemente; ou c) ridicularize.

Em síntese...
A Lei Menino Bernardo alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, inserindo os
artigos 18-A e 18-B, indicando que a criança e o adolescente têm o direito de ser
educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou
degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro
pretexto, pelos pais, pelos integrantes das família ampliada, pelos responsáveis, pelos
agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa
encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los.
A Lei n. 13.431/2017, com vigência a partir de abril de 2018, definiu a violência sexual,
inserindo o abuso sexual como uma de suas subespécies. A propósito, foi considerada:
violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja a criança ou o
adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso,
inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não, que
compreenda: a) abuso sexual, entendido como toda ação que se utiliza da criança ou
do adolescente para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso,
realizado de modo presencial ou por meio eletrônico, para estimulação sexual do
agente ou de terceiro; b) exploração sexual comercial, entendida como o uso da
criança ou do adolescente em atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer
outra forma de compensação, de forma independente ou sob patrocínio, apoio ou
incentivo de terceiro, seja de modo presencial ou por meio eletrônico.

8.2 - Princípios do Direito da Criança
Embora mencionados como princípios das medidas de proteção e, por extensão, das medidas
socioeducativas, os princípios indicados no parágrafo único, do art. 100, do Estatuto, aplicam-se
a todo o Direito da Criança e do Adolescente. São eles:

I - condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: crianças e
adolescentes são os titulares dos direitos previstos nesta e em outras Leis, bem como
na Constituição Federal;       

II - proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e qualquer
norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos
de que crianças e adolescentes são titulares;     

III - responsabilidade primária e solidária do poder público: a plena efetivação dos
direitos assegurados a crianças e a adolescentes por esta Lei e pela Constituição
Federal, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados, é de responsabilidade
primária e solidária das 3 (três) esferas de governo, sem prejuízo da municipalização do
atendimento e da possibilidade da execução de programas por entidades não
governamentais;     

IV - interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve atender
prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da
consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade
dos interesses presentes no caso concreto;     



V - privacidade: a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve
ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida
privada;  

VI - intervenção precoce: a intervenção das autoridades competentes deve ser
efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida;   

VII - intervenção mínima: a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas
autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos
e à proteção da criança e do adolescente;   

 VIII - proporcionalidade e atualidade: a intervenção deve ser a necessária e adequada
à situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontram no momento
em que a decisão é tomada;      

IX - responsabilidade parental: a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais
assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente;

X - prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança e do
adolescente deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem
na sua família natural ou extensa ou, se isso não for possível, que promovam a sua
integração em família adotiva;         

XI - obrigatoriedade da informação: a criança e o adolescente, respeitado seu estágio
de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsável devem
ser informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da
forma como esta se processa;

XII - oitiva obrigatória e participação: a criança e o adolescente, em separado ou na
companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como os seus
pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da
medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente
considerada pela autoridade judiciária competente, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 28 do ECA.

8.3 - Adoção
A adoção implicará no desligamento dos vínculos familiares existentes, salvo em relação aos
impedimentos matrimoniais, que permanecem preservados.

Quer seja a adoção de crianças e de adolescentes, quer seja a de adultos, será exigida a
sentença judicial, muito embora o STJ admita a adoção por escritura pública nas restritas
hipóteses em que, à época da lavratura do ato, era vigente o CC de 1916.

Requisitos para a adoção:

Podem adotar os maiores de dezoito anos, havendo a necessidade de que entre o adotante e
adotando haja diferença mínima de dezesseis anos.



A adoção poderá ser requerida por uma única pessoa. Duas pessoas podem adotar, desde que
sejam casadas ou vivam em união estável, independentemente do sexo dos adotantes.

Os divorciados e os separados poderão adotar conjuntamente, desde que, concordes com
relação à guarda e regime de visitas, tenham iniciado o estágio de convivência na constância da
sociedade conjugal.

A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando,
dispensado, porém, em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou
tenham sido destituídos do poder familiar.

Em todos os casos, sendo possível, deverá a criança ser ouvida. Quanto ao adolescente, deverá
concordar.

Não poderão adotar os ascendentes e os irmãos do adotando, salvo se o superior interesse da
criança indicar se esta medida mais benéfica, como já decidiu o STJ.

Em resumo - REQUISITOS PARA A ADOÇÃO:

a) IDADE MÍNIMA DO ADOTANTE;
b) DIFERENÇA DE IDADE ENTRE ADOTANTE E ADOTADO;
c) ESTABILIDADE FAMILIAR;
d) ADOTANTES NÃO REVELAREM INCOMPATIBILIDADE COM A MEDIDA;
e) PEDIDO SE FUNDE EM MOTIVOS LEGÍTIMOS;
f)QUE A ADOÇÃO REPRESENTE REAL VANTAGEM PARA O ADOTADO;
g) NÃO SER O ADOTANTE IRMÃO OU ASCENDENTE DO ADOTADO;

h) CONSENTIMENTO DOS PAIS E DO ADOTADO (MAIOR DE DOZE ANOS), SENDO
AQUELE DISPENSADO NO CASO DE PAIS DESCONHECIDOS OU DESTITUÍDOS DO PODER
FAMILIAR.

i) CADASTRO JUNTO À VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.
j) ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA.

Atualização legislativa - Lei n. 13.509/2017
Prazo máximo do estágio de convivência

i) na adoção nacional: 90 dias, prorrogável por até igual período, mediante decisão
fundamentada da autoridade judiciária.

ii) na adoção internacional: mínimo de 30 e máximo de 45 dias, prorrogável por até igual
período, uma única vez, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária.

O estágio de convivência será cumprido no território nacional, preferencialmente na comarca de
residência da criança ou adolescente, ou, a critério do juiz, em cidade limítrofe, respeitada, em
qualquer hipótese, a competência do juízo da comarca de residência da criança.

Prioridade de tramitação: os processos de adoção em que o adotando for criança ou adolescente
com deficiência ou com doença crônica terão prioridade de andamento.

Prazo máximo de conclusão do processo de adoção: 120 dias, prorrogável uma única vez, por
igual período, em conformidade com decisão fundamentada da autoridade judiciária.

Adoção internacional: assim considerada aquela na qual o pretendente possui residência habitual
em país-parte da Convenção de Haia, de 29 de maio de 1993, Relativa à Proteção das Crianças e



à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, promulgada pelo Decreto no 3.087, de 21
junho de 1999, e deseja adotar criança em outro país-parte da Convenção.

Caráter subsidiário da adoção internacional: somente será deferida se, a colocação em família
adotiva for a solução adequada ao caso concreto, se forem esgotadas todas as possibilidades de
colocação da criança ou adolescente em família adotiva brasileira, com a comprovação,
certificada nos autos, da inexistência de adotantes habilitados residentes no Brasil com perfil
compatível com a criança ou adolescente, após consulta aos cadastros e, em se tratando de
adoção de adolescente, que este seja consultado, por meios adequados ao seu estágio de
desenvolvimento, e que se encontra preparado para a medida, mediante parecer elaborado por
equipe interprofissional.

Da entrega voluntária da criança para adoção

A Lei nº 13.509/2017 foi responsável pela formalização do procedimento de entrega de criança
para fins de adoção.

ENTRA IMAGEM

Art. 19-A, do Estatuto (incluído pela Lei nº 13.509/2017)

§ 4º: na hipótese de não haver indicação do genitor e de não existir outro representante da
família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a

extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob a guarda provisória de
quem estiver habilitado a adotá-la ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento

familiar ou institucional.

§ 6º: na hipótese de não comparecerem  à audiência nem o genitor nem representante da
família extensa para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, a autoridade

judiciária suspenderá o poder familiar da mãe, e a criança será colocada sob a guarda
provisória de quem esteja habilitado a adotá-la.

Apadrinhamento:

Objetivo: estabelecer e propiciar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição para
fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com o seu desenvolvimento nos
aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro.

Quem pode apadrinhar? Pessoas físicas e jurídicas.

Público alvo: crianças ou adolescentes definidas no âmbito de cada programa de
apadrinhamento, com prioridade para crianças ou adolescentes com remota possibilidade de
reinserção familiar ou colocação em família adotiva.

Acolhimento institucional:

Alteração legislativa

Prazo máximo do Acolhimento Institucional: 18 meses, podendo ser prorrogado pelo juiz para
atender ao superior interesse da criança ou do adolescente. É imprescindível a reavaliação das

medidas de acolhimento institucional e acolhimento familiar em, pelo menos, três em três
meses.
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