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DICAS PARA O CONCURSO DA DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ 

DIREITO CONSTITUCIONAL – RAFAEL BARRETTO 

1 - DIREITOS SOCIAIS 

1. Direitos sociais são direitos que impõem ao Estado um agir no campo social, no sentido de 
demandar do Estado prestações materiais concretas que visem tornar esses direitos efetivos 
para as pessoas, especialmente as vulneráveis. 

2. Direitos sociais são direitos humanos e fundamentais, que integram a segunda geração (ou 
dimensão) histórica de direitos. 

3. A efetivação dos direitos sociais por parte do Estado demanda condições materiais, 
especialmente de ordem financeira.  

4. O argumento da reserva do possível, muito utilizado no debate sobre direitos sociais, propõe que 
o Estado não teria condições de efetivar plenamente os direitos sociais na amplitude 
determinada pela Constituição 

5. A constituição brasileira, no art. 6º, estabelece os chamados direitos sociais genéricos, que são 
os seguintes: Educação, Saúde, Alimentação, Trabalho, Moradia, Transporte, Lazer, Segurança, 
Previdência social, Proteção à maternidade e à infância, Assistência aos Desamparados. 

2 - SAÚDE E MORADIA 

1. Saúde e moradia são direitos sociais, previstos no art. 6º da constituição brasileira. 
2. O direito à saúde que é condição material para o gozo de demais direitos, é previsto no art. 196 

da Constituição como direito de todos e dever de todos os Entes da Federação. 
3. A legitimidade passiva para responder ações que visem tutelar o direito à saúde é de todos os 

entes da Federação. 
4. Direito à moradia, numa primeira compreensão, mais estrita, é compreendido como direito a ter 

um lar, como o direito a não morar na rua. De outro modo, numa perspectiva mais ampla, o 
direito à moradia é compreendido numa perspectiva de condições dignas de vida.  

5. O Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU propõe que o direito à moradia não 
deve ser interpretado de maneira restritiva, como direito a um mero alojamento físico. Ao 
contrário, o direito à moradia deve ser entendido em relação com a dignidade inerente ao ser 
humano. 

6. O direito à moradia é um direito humano que integra o direito a um padrão de vida adequado, 
previsto no art. 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e no art. 11 do Pacto 
internacional dos direitos econômicos, sociais e culturais. 
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3 - ATIVISMO JUDICIAL E AUTOCONTENÇÃO 

1. Ativismo judicial pode ser compreendido, em linhas gerais, como a postura do Poder Judiciário 
em atuar além dos seus limites constitucionais, adentrando na seara própria a outro Poder, em 
violação ao princípio da Separação de Poderes e à delimitação constitucional de competências 
de cada Poder. 

2. Fala-se em ativismo judicial quando o Judiciário avança para áreas de atuação que seriam 
próprias a outros Poderes. É o que ocorre, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal, 
julgando uma ADPF, delimita uma série de políticas públicas a serem implementadas pelo Poder 
Executivo 

3. A autocontenção é o dever que se impõe ao Poder Judiciário de, especialmente no exercício da 
jurisdição constitucional, não avançar para o campo de atuação próprio dos outros Poderes, 
limitando-se ao âmbito de suas competências constitucionais.  

4. Mediante exercício de autocontenção, o Judiciário não deve realizar juízos políticos na atividade 
judicante, colocando-se no lugar dos Poderes Políticos para tomar decisões que não são próprias 
ao Judiciário.  

4 - PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO, DERIVADO E 
DECORRENTE. 

Poder constituinte é o poder de produção de normas constitucionais. Costuma ser dividido, 
didaticamente, em originário, derivado e decorrente. 

1. Originário: poder constituinte originário é o poder que cria a Constituição, que produz as normas 
originárias da Constituição. Sua última manifestação no Brasil ocorreu em 5 de outubro de 1988. 

2. Derivado: poder constituinte derivado, ou reformador, é o poder que modifica a constituição, que 
altera a constituição, produzindo as chamadas normas constitucionais derivadas. 

3. A Constituição pode ser modificada de maneira formal, e de maneira informal. Na mudança 
formal, ocorre alteração do texto da Constituição. Na mudança informal, ocorre mudança de 
interpretação, sem que o texto seja alterado. A mudança informal materializa a mutação 
constitucional. 

4. Decorrente: poder constituinte decorrente é o que produz as normas das constituições estaduais. 
Tem previsão expressa no art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição brasileira de 1988 

5 - PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA 
CONSTITUCIONAL. 

O procedimento legislativo de elaboração de uma emenda constitucional é disciplinado pelo art. 60 da 
Constituição, que estabelece as seguintes regras: 

1. Iniciativa: 1/3 de Deputados ou Senadores; Presidente da República; mais da metade das 
Assembleias Legislativas Estaduais, manifestando-se, cada uma delas, pelo voto favorável da 
maioria relativa de seus membros; 
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2. Turnos de discussão e votação: a propostas de emenda tem que ser discutida e votada 2 vezes 
em cada Casa do Congresso Nacional; 

3. Quórum de aprovação: a proposta precisa ser aprovada por 3/5 dos membros da Casa Legislativa 

4. Rejeição: matéria constantes de proposta de emenda rejeitada ou prejudicada não pode ser 
objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa; 

5. Promulgação: emenda constitucional é promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal 

6. Sanção e veto: Emenda constitucional não se submete a sanção ou veto presidencial. 

7. É importante ressaltar ainda mais dois aspectos: 

8. a Constituição não pode ser emendada durante intervenção federal, estado de defesa e estado de 
sítio; 

9. não pode ser objeto de liberação proposta de emenda constitucional tendente a abolir cláusula 
pétrea 

6 - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ADC E 
CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. ADPF E 
SUBSIDIARIEDADE 

No âmbito das ações de controle concentrado de constitucionalidade, é importante destacar dois 
aspectos muito abordados em provas, um sobre a ADC, e outro sobre a ADPF. 

A ADC somente é cabível quando configurada controvérsia judicial relevante sobre o dispositivo 
normativo que se pretende questionar na ação. Trata-se de verdadeiro pressuposto ao cabimento da 
ação. A controvérsia judicial relevante fica configurada quando se identifica a existência de decisões, na 
via judicial difusa, afastando a aplicação da lei, por reputá-la inconstitucional. 

A ADPF é uma ação subsidiária, cabível somente quando não há outro meio eficaz de sanar a lesividade 
ao preceito fundamental da Constituição que se reputa violado. Numa linguagem simples, a ADPF é uma 
ação que somente pode ser utilizada quando não há outro meio processual eficaz para debater a questão 
constitucional. 

O Supremo Tribunal Federal tem examinado a existência de outro “meio eficaz” a partir de um enfoque 
nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, de modo que se o tema constitucional não 
puder ser discutido em ADI ou ADC, entende-se cabível a ADPF. 

DIREITO DO CONSUMIDOR – HENRIQUE ROSA 

Olá, pessoal, tudo bem? Professor Henrique da Rosa na área, sempre pronto para contribuir com seus 
estudos. Nosso tema é direito do consumidor, sempre presente nas provas de concursos e de intensa 
atuação da Defensoria Pública. Neste material você vai mergulhar nos principais pontos de direito do 
consumidor, procurei trazer lei, doutrina e jurisprudência para deixar o tema bem claro e objetivo.  
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Espero que gostem! 

@prof.henrique.darosa (Instagram) 

1 - JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA 

1.1 - Edição nº 165 – STJ em teses 

2) A depender do caso, o erro grosseiro de carregamento no sistema de preços e a rápida comunicação 
ao consumidor podem afastar a falha na prestação do serviço e o princípio da vinculação da oferta. 

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 
CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 
DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DE RESERVA DE BILHETE AÉREO. FALHA 
NO SISTEMA DE CARREGAMENTO DE PREÇOS. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE BILHETE 
ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE 
LANÇAMENTO DO DÉBITO NO CARTÃO DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO 
RÁPIDA A RESPEITO DA NÃO FORMALIZAÇÃO DA COMPRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER AFASTADA. ALTERAÇÃO DO VALOR 
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

6. Na espécie, os consumidores promoveram a reserva de bilhetes 
aéreos com destino internacional (Amsterdã), a preço muito aquém do 
praticado por outras empresas aéreas, não tendo sequer havido a 
emissão dos bilhetes eletrônicos (e-tickets) que pudessem, finalmente, formalizar a compra. 
Agrega-se a isto o fato de que os valores sequer foram debitados do cartão de crédito do 
primeiro recorrente e, em curto período de tempo, os consumidores receberam e-mail 
informando a não conclusão da operação. 

7. Diante da particularidade dos fatos, em que se constatou inegável 
erro sistêmico grosseiro no carregamento de preços, não há como se 
admitir que houve falha na prestação de serviços por parte das 
fornecedoras, sendo inviável a condenação das recorridas à obrigação 
de fazer pleiteada na inicial, relativa à emissão de passagens 
aéreas em nome dos recorrentes nos mesmos termos e valores 
previamente disponibilizados. 

8. Com efeito, deve-se enfatizar o real escopo da legislação 
consumerista que, reitera-se, não tem sua razão de ser na proteção 
ilimitada do consumidor - ainda que reconheça a sua vulnerabilidade 
-, mas sim na promoção da harmonia e equilíbrio das relações de 
consumo. 

REsp 1794991 / SE. 11/05/2020 

about:blank
about:blank
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1.2 - Edição 163 – STJ em Teses 

2) Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código 
de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente 
comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou 
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula n. 543/STJ)  

Segundo a jurisprudência do STJ, 

 "o adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem e apenas 
possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, poderá encontrar abrigo da legislação 
consumerista com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver 
conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda 
de imóveis, sendo evidente a sua vulnerabilidade. Em outras palavras, o CDC poderá ser 
utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor 
investidor)" (REsp n. 1.785.802/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 6/3/2019), o que foi observado pela Corte 
local. AgInt no AREsp 1474264 / RJ. DJe 22/11/2021. 

4) Não é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em 
construção que prevê prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra pelo lapso máximo de 180 
(cento e oitenta) dias, desde que observado o direito de informação ao consumidor. 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE 
TOLERÂNCIA. ABUSIVIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. 
LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. DANO MORAL. 
OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. COBRANÇA DAS DESPESAS DE CONDOMÍNIO 
ANTERIORES À IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO 
INTERNO NÃO PROVIDO. 

"Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do 
imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante 
o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo 
do promitente comprador" (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA 
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 
22/05/2018). [...]  

A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o 
momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de 
efetuar o pagamento das despesas condominiais. Precedentes. 

AgInt no REsp 1848775 / RO. DJe 03/03/2021 
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Diferença 

 FATO DO PRODUTO E DO SERVIÇO - É o ACIDENTE DE CONSUMO OU DEFEITO causado 
pelo produto ou serviço. - Gera, via de regra, danos ao consumidor. 
- Responsabilidade Objetiva (teoria do risco da atividade) - O fato do produto TEM 
NATUREZA EXTRÍNSECA. - Pode Causar Danos Morais, Materiais, Estéticos E, Inclusive, A 
Perda De Uma Chance Ao Consumidor  (Cellegato&Ziesemer) 

SUPERENDIVIDAMENTO (Rodrigo Vaslin – Estratégia) 
O superendividamento é um fenômeno de caráter social-econômico, causado pelo acesso irrestrito ao 
crédito, pelo estímulo agressivo ao consumo e pela falta de uma política pública de educação 
financeira. 

Na prática, resulta na impossibilidade fática de adimplemento de dívidas (atuais e futuras), superando 
o patrimônio do devedor (bens e rendas). 

Nessa perspectiva, segundo a professora Cláudia Lima Marques, o superendividamento é definido como 
a impossibilidade global de o devedor pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar, sem 
comprometimento do mínimo existencial, todas suas dívidas atuais e futuras de consumo, excluídas as 
dívidas com o Fisco, ou oriundas de delitos ou dívidas alimentares.  

1. CDC- Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa 
natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.     (Incluído 
pela Lei nº 14.181, de 2021) 

2. § 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa 
natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem 
comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.      (Incluído pela Lei nº 
14.181, de 2021) 

3. § 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros 
assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo 
e serviços de prestação continuada.     (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) 

4. § 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas 
mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito 
de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de 
luxo de alto valor.       (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14181.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14181.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14181.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14181.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14181.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14181.htm#art1
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DIREITOS HUMANOS – RAFAEL BARRETTO 

1 – TEORIA GERAL DOS DIREITOS HUMANOS. 
IMPRESCRITIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITOS 
DURANTE O REGIME MILITAR BRASILEIRO. SÚMULA 647 
DO STJ. 

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, editou a Súmula 647, de seguinte teor: 

Súmula 647: São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais 
decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos 
durante o regime militar. 

Esse entendimento da Corte Superior reflete uma tese pacífica no Direito Internacional dos Direitos 
Humanos, a tese de que graves violações de direitos humanos são imprescritíveis, e o Estado tem o 
dever apurar e punir os responsáveis pelas violações de direitos, sem que as regras de Direito Interno 
constituam óbice ao cumprimento dessa obrigação internacional. 

Apesar de o STJ não ter adentrando na discussão sobre a validade da Lei Brasileira de Anistia (Lei 
6.683/79), a súmula alinha-se com o entendimento firmado pela Corte Interamericana de Direitos 
Humanos em dois casos julgados contra o Brasil (Caso Gomes Lund e caso Vladimir Herzog), no sentido 
de que a Lei brasileira de Anistia viola a Convenção Americana de Direitos Humanos, e, portanto, não 
pode constituir óbice a que o Estado brasileiro apure e puna os casos de violação de direitos humanos 
ocorridos durante o regime militar. 

Vale lembrar que: 

1. o STF, ao julgar a ADPF n. 153, decidiu que a Lei Brasileira não é incompatível com o princípio da 
dignidade da pessoa humana, e, por isso, foi recepcionada pela Constituição brasileira de 1988 

2. a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao julgar o caso Gomes Lund vs Brasil, decidiu que 
a Lei Brasileira é incompatível com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e que 
graves violações de direitos humanos não podem ser objeto de anistia. 

Assim, conforme o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, e conforme a posição 
adotada pela Corte Interamericana de direitos humanos, a Lei de Anistia não pode constituir óbice para 
que o Estado Brasileiro apure os casos violações de direitos humanos ocorridos durante o regime 
militar, e indenize as vítimas (ou familiares das vítimas) dos atos de perseguição política. 
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2 - CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. 
CONDENAÇÃO DO BRASIL. CASO BARBOSA DE SOUZA 

O caso está relacionado com a responsabilidade do Estado brasileiro pelos eventos relacionados à morte 
de Márcia Barbosa de Souza, em junho de 1998, pelas mãos de um ex-deputado estadual, o Sr. Aércio 
Pereira de Lima, bem como pela situação de impunidade em que o evento se encontra.  

Numa linguagem penal atual, podemos dizer que é um caso de feminicídio, praticado por um deputado 
estadual, contra uma mulher de 26 anos de idade, negra e pobre, residente numa cidade no interior da 
Paraíba. 

Trata-se de um caso emblemático no combate à discriminação e violência contra as mulheres. A 
Convenção de Belém do Pará (Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência 
contra a mulher) foi expressamente mencionada pela Corte Interamericana. Ademais, o Tribunal 
ressaltou que a violência contra as mulheres no Brasil é um problema estrutural e generalizado. 

Marcia e o Deputado Aércio estiveram num motel, e, no dia seguinte, seu corpo foi encontrado 
abandonado em um terreno baldio apresentando sinais de agressões físicas gravíssimas e hemorragia 
interna. A autópsia do corpo indicou como causa da morte asfixia por sufocamento, e que ela foi 
golpeada fisicamente antes de morrer. 

A Corte Interamericana apurou que a imunidade parlamentar provocou um atraso no processo penal 
de Aércio Pereira de Lima de caráter discriminatório e constituiu uma violação dos direitos às garantias 
judiciais, ao princípio da igualdade e não discriminação e à proteção judicial relacionada ao direito à 
vida, em prejuízo da mãe e do pai de Márcia Barbosa de Souza.  

No caso, a sentença de primeiro grau da justiça brasileira só foi proferida quase 10 anos após os fatos, 
o que levou a Corte a decidir que o Estado Brasileiro violou o direito a um prazo razoável na investigação 
e tramitação do processo relacionado com o homicídio de Marcia Barbosa de Souza, em uma violação 
ao direito às garantias judiciais e ao direito à proteção judicial relacionada ao direito à vida, em prejuízo 
da mãe e do pai da vítima. 

A Corte destacou que, durante a investigação e o processo penal, o comportamento e a sexualidade de 
Márcia Barbosa foram colocados em evidência, construindo uma imagem dela como propícia ou 
merecedora do ocorrido, desviando o foco das investigações mediante a criação de estereótipos 
relacionados com aspectos de sua vida pessoal. Quanto a isso, o Tribunal concluiu que a investigação e 
o processo penal tiveram um caráter discriminatório por razões de gênero, e não forma conduzidos em 
conformidade com as obrigações impostas pela Convenção de Belém do Pará (Convenção 
Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher). 

Na condenação, a Corte impôs ao Brasil medidas de satisfação, garantias de não repetição, e 
indenizações compensatórias. 
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3 - GRUPOS VULNERÁVEIS. DISCRIMINAÇÃO RACIAL. 
RACISMO E INJÚRIA RACIAL. IMPRESCRITIBILIDADE. 
CASO “NEUSA DOS SANTOS” 

Outro tema sempre presente em provas de Defensoria Pública é a proteção jurídica de grupos 
vulneráveis. Quero destacar aqui dois pontos envolvendo a discriminação racial. 

O primeiro ponto é o recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que o crime de 
injúria racial é imprescritível.  

O STF, no julgamento do HC 154248, julgado em 28/10/2021, firmou entendimento de que o crime de 
injúria racial configura um dos tipos penais de racismo, e, assim, é imprescritível, na forma do art. 5º, 
inciso XLII da Constituição. 

Vale lembrar que o art. 5º, inciso XLII, da Constituição, estabelece que a prática do racismo constitui 
crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei, mas que não há, na 
constituição essa mesma adjetivação para o crime de injúria racial. Com a decisão do STF, o crime de 
injúria racial, por configurar um tipo de racismo, passa a ser considerado imprescritível. 

O segundo ponto é o caso “Neusa dos Santos”, em curso perante a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, que apura a responsabilidade internacional do Brasil por não apurar e punir um caso de 
discriminação racial.  

O caso refere-se à discriminação racial sofrida no ambiente de trabalho por Neusa dos Santos 
Nascimento e Gisele Ana Ferreira em 1998, bem como à situação de impunidade em relação a esses 
fatos. 

Após anúncio publicado no jornal Folha de S. Paulo sobre uma vaga na empresa Nipomed, Neusa dos 
Santos Nascimento e Gisele Ana Ferreira, ambas afrodescendentes, compareceram à empresa 
manifestando interesse pelo cargo e foram informadas pela atendente que todas as vagas foram 
preenchidas. Entretanto, horas depois, uma mulher branca foi à empresa manifestando interesse na 
vaga anunciada e foi atendida pela mesma atendente, que a contratou imediatamente.  

As vítimas denunciaram o caso às autoridades brasileiras, que adotaram medidas para punir 
criminalmente o acusado. Além disso, Neusa dos Santos ingressou com ação cível de indenização contra 
o acusado, que foi julgada improcedente. 

Em seu Relatório de Mérito, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ressaltou a existência de 
um contexto geral de discriminação e falta de acesso à justiça para a população afrodescendente no 
Brasil, em particular as mulheres afrodescendentes, e destacou que os fatos denunciados neste caso 
coincidem com a informação conhecida pela Comissão neste contexto. 
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4 - ACESSO À JUSTIÇA. 100 REGRAS DE BRASÍLIA. 
RESOLUÇÕES DA OEA SOBRE DEFENSORIA PÚBLICA E 
ACESSO À JUSTIÇA 

Outro tema muito importante em concurso de Defensoria Pública é o tema do “acesso À justiça”. Acesso 
à justiça é um direito humanos e fundamental, consagrado nos tratados internacionais protetivos de 
direitos humanos, e na Constituição brasileira. 

No âmbito do acesso à justiça, devemos ter atenção especial com as “100 Regras de Brasília”, e com as 
“Resoluções da OEA sobre Defensoria Pública e Acesso à Justiça”.  

As “100 regras de Brasília” é uma declaração internacional elaborada pela Cúpula Judicial 
Iberoamericana, que consolida regras sobre o acesso à justiça por pessoas em  

A Cúpula Judicial Iberoamericana considerou ser necessária a elaboração de regras básicas relativas ao 
acesso à justiça de pessoas que se encontram em condição de vulnerabilidade. 

Assim, em 2008, durante Assembleia realizada em Brasília, o documento foi elaborado, como uma 
declaração de garantia efetiva aos direitos humanos, principalmente pela facilitação do acesso à justiça 
voltado às pessoas em situação de maior vulnerabilidade. 

A finalidade das “100 regras de Brasília” é garantir condições de acesso efetivo à justiça por pessoas em 
condições de vulnerabilidade, sem nenhuma discriminação, direta ou indireta, englobando o conjunto 
de políticas, medidas, facilidades e poios que permitam o pleno reconhecimento de gozo dos direitos 
humanos que são inerentes ante os sistemas judiciais. 

Quanto ao outro ponto de destaque, a Organização dos Estados Americanos (OEA) editou uma série de 
Resoluções abordando o tema do acesso à justiça, e ressaltando a importância da Defensoria Pública 
para a efetivação desse direito. 

Chamo atenção para quatro resoluções: Resolução 2656/201, Resolução 2714/2012, Resolução 
2801/2013, e Resolução 2821/2014. 

Em linhas gerais, as quatro resoluções destacam o papel imprescindível da Defensoria Pública para 
realização do direito de acesso à justiça. Do estudo das resoluções podemos extrair as seguintes ideias 
centrais: 

1. A autonomia e o fortalecimento da Defensoria Pública é uma garantir do acesso à justiça; 
2. O acesso à justiça é um direito humano fundamental que, por vezes, constitui o meio de 

restabelecer o exercício de direitos que tenham sido violados; 
3. O trabalho dos Defensores Públicos é um aspecto essencial para o fortalecimento do acesso à 

justiça, e para consolidação da democracia; 
4. Sem prejuízo da diversidade dos sistemas jurídicos de cada país, é importante destacar a 

independência, autonomia funcional, financeira da Defensoria Pública como parte dos esforços 
dos Estados para garantir um serviço público eficiente. livre de ingerências e controles indevidos 
por parte dos outros poderes do Estado; 
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5. Os Estados que ainda não têm Defensoria Pública instituída devem considerar a possibilidade de 
cria-la em seus ordenamentos jurídicos; 

6. Os Estados devem promover a participação dos Defensores Públicos no Sistema Interamericano 
de Direitos humanos, a gim de que o direito à defesa técnica seja exercido e garantido. 

5 - AS TRÊS VERTENTES DA PROTEÇÃO INTERNACIONAL DA PESSOA 
HUMANA. DIREITOS HUMANOS, DIREITO HUMANITÁRIO E DIREITO 
DOS REFUGIADOS 

Cabe tecer algumas considerações acerca do relacionamento entre o Direito dos Refugiados, o Direito 
Internacional dos Direitos Humanos e o Direito Humanitário. 

Numa perspectiva ampla, o Direito Internacional dos Direitos Humanos, compreende todo o conjunto 
de normas e medidas internacionais protetivas de direitos humanos e isso abrange o Direito 
Humanitário e, ainda, o Direito dos refugiados. 

De outro modo, numa perspectiva mais restrita, o Direito Humanitário e o Direito dos Refugiados se 
distanciam conceitualmente do Direito Internacional dos Direitos Humanos por possuírem objetos 
próprios, mais delimitados, não tão abrangentes quanto esse último. 

Deve ser registrado que: 

1. Enquanto o Direito Internacional dos Direitos Humanos é voltado a tutelar os direitos humanos 
como um todo, em relação a toda e qualquer pessoa, em toda e qualquer situação,  

2. o Direito Humanitário compreende basicamente o conjunto de normas e medidas voltadas à 
proteção dos direitos humanos em situações de conflitos bélicos  

3. e o Direito dos Refugiados compreende o conjunto de normas e medidas voltadas 
especificamente à proteção de pessoas que se encontrem na condição de refugiado.  

Importante: 
Direito Internacional dos Direitos Humanos compreende todo o conjunto de normas e 
medidas protetivas dos seres humanos em geral, em toda e qualquer situação; Direito 
Humanitário compreende o conjunto de normas em medidas protetivas dos direitos 
humanos em situações de conflito bélico; Direito dos Refugiados compreende o conjunto de 
normas e medidas protetivas das pessoas que se encontrem na condição de refugiado. 

Não há dúvidas de que os três se entrelaçam, pois ao fundo, todos se relacionam com a proteção dos 
direitos humanos, mas, realmente, há temas específicos de cada um, a justificar a especialidade de cada 
vertente. 
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DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS – LUCIA REINERT 

1 - DICAS 

Olá pessoal!  

Me chamo Lúcia Thomé Reinert e sou Defensora Pública em SP há quase 10 anos. Tomara que vocês 
também realizem o sonho e integrem essa carreira tão especial e maravilhosa como a Defensoria 
Pública. Na torcida sempre por vocês. Para quem me acompanha sabe que sou professora do Estratégia 
Carreira Jurídica, e, na disciplina de Direitos Humanos vamos analisar a Revista Vexatória e os 
Direitos Humanos.  Você já estudou o  tema? 

Vamos lá! 

Quem quiser pode me adicionar no @bora_defensorar vamos passar juntos!!!!! Contem comigo e com a 
corujinha mais amada do Brasil!!! 

1.1 - Atuação da Defensoria Pública e Execuções Criminais 

Importante destacar a atuação da Defensoria Pública como órgão de execução prevista na Lei de 
Execuções Penais, em especial com atribuição para promoção da defesa dos hipossuficientes em todos 
os graus, de forma individual e coletiva (art. 81-A da LEP) e para a interposição de todos os recursos de 
decisões proferidas pela autoridade judicial durante a execução (art. 81-B, inciso III da LEP). 

Lembre-se ainda das diversas atuações da Defensoria como Custos Vulnerabilis e os inúmeros exemplos 
de impetração de Habeas Corpus Coletivos. 

Dispõe o artigo 134 da CF/88,  com as alterações conferidas pela EC 80/14,que a Defensoria Pública é 
instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, 
em todos os graus, dos necessitados, na forma do artigo 5º, LXXIV, o qual reza que o Estado prestará 
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Regulamentando a predisposição constitucional, o legislador editou a Lei Complementar Federal n° 
80/94, a qual prevê, em seu artigo 4º, inciso VII, a função institucional da Defensoria Pública de  

“promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada 
tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da 
demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes”.  

Registre-se, neste diapasão, que a máxima da experiência informa que quase a totalidade das pessoas 
que se encontram inseridas no sistema carcerário brasileiro são pessoas economicamente 
hipossuficientes, como o são seus familiares que se deslocam para visitação. São, portanto, pessoas de 
parcos recursos financeiros que não possuem sequer do mínimo para prover a própria subsistência. 
Aliás, pelo estado de submissão ao cárcere, há hipossuficiência presumida desta coletividade. O que 
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mais uma vez evidencia a atuação da Defensoria junto as unidades prisionais e as varas de execução 
criminal. 

Em relação a legitimidade da Defensoria para a propositura de ações coletivas, lembre-se que o amparo 
ao direito via ação coletiva tem como objetivos proporcionar economia processual – pois, do contrário, 
todas as pessoas sujeitas aos procedimentos invasivos da colheita de prova ingressarão com o mesmo 
pedido e a mesma causa de pedir –; promover o acesso à justiça da população carente; a aplicação 
voluntária e autoritativa do direito material e, por fim, prevenir a reiteração desta prática desumana, 
que causa danos irreversíveis aos familiares que se dirigem aos estabelecimentos penais, em flagrante 
abuso de poder. 

Oportuno lembrar que a Lei Ordinária Federal n° 12.313/10, que implementou modificações na Lei de 
Execução Penal, elevou a Defensoria Pública como órgão da execução penal, a qual cabe velar “pela 
regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando, no processo executivo e nos incidentes 
da execução, para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de forma individual e 
coletiva” (Lei n° 7.210/84, art. 81-A). 

1.2 - Revista vexatória pelo viés dos direitos humanos 

A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República. É valor constitucional um 
valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem desde o direito à vida, 
todos os direitos fundamentais que garantem as bases da existência humana se convergem, se 
concentrando neste princípio que serve de vetor para a interpretação dos outros princípios e regras. 

Como nos ensina Sarlet: 

[...] é a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 
complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação 
ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos. (Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 62) 

Destarte, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 que o reconhecimento da dignidade 
inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento 
da liberdade, da justiça e da paz no mundo.  

Dispõe a Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969 que “toda pessoa tem direito a que se 
respeite sua integridade física, psíquica e moral” (art. 5º, n° 1): o respeito à integridade física, psíquica 
e moral não é nada mais que manifestação da dignidade da pessoa humana.  

Preceitua o artigo 5º da Constituição da República que “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 e à igualdade... e que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano e degradante” (inciso III). “Não haverá penas cruéis” (inciso XLVII, e). “É assegurado aos 
presos o respeito à integridade física e moral” (inciso XLIX). “São inadmissíveis, no processo, as provas 
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obtidas por meios ilícitos” (inciso LVI). “Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado 
de sentença penal condenatória” (inciso LVII).  

O tratamento cruel e desumano é repudiado no cenário internacional, conforme preconizam a 
Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 (artigo V), o Pacto Internacional dos Direitos Civis 
e Políticos de 1966 (artigo 7º) e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (artigo 5º, 2). 

Vale ainda destacar a  RECOMENDAÇÃO GERAL N° 20 (1992), DO COMITÊ DE DIREITOS HUMANOS DA 
ONU, referente à proibição de tortura e outro tratamento ou pena cruel, desumano ou degradante: (...) 

2. A finalidade das disposições do artigo 7º do Pacto Internacional em Direitos Civis e 
Políticos é proteger a dignidade e a integridade física e mental do indivíduo. É dever do 
Estado-parte ter recursos para proteção de todos com medidas legislativas e outras 
necessárias contra os atos proibidos pelo teor do artigo 7º, se punida por pessoas em 
atividade oficial, fora de sua atuação pública ou em atividade privada. A proibição no artigo 
7º é complementada pelas exigências positivas do artigo 10, parágrafo 1, do Pacto, que 
estipula que “todas as pessoas privadas de sua liberdade serão tratadas com humanidade e 
respeito da dignidade inerente da pessoa humana”. 

3. O texto do artigo 7º não permite nenhuma limitação. O Comitê ressalta também que, 
mesmo em situações de emergência pública tais como aquelas previstas no artigo 4º do 
Pacto, nenhuma derrogação no disposto no artigo 7º será permitida e suas disposições 
devem permanecer em vigor. O Comitê observa que do mesmo modo que nenhuma 
justificativa ou abrandamento podem ser invocados para desculpar uma violação do artigo 
7º por qualquer razão, inclusive aquelas baseadas em ordem de oficial superior ou de uma 
autoridade pública. 

(...) 

5. A proibição no artigo 7º refere-se não somente aos atos que causam dor física, mas 
também aos atos que causam o sofrimento mental à vítima. Na opinião do Comitê, além disso, 
a proibição deve se estender à punição corporal, inclusive o espancamento excessivo 
determinado como punição para um crime ou como uma medida pedagógica disciplinar. É 
apropriado enfatizar nesta consideração que o artigo 7º protege, particularmente, crianças, 
alunos e pacientes em instituições escolares e médicas. (...) 

1.3 - Da prova ilícita 

Em que pese não ser o objeto dessa rodada, sugiro a revisão do tema, especialmente diante da violação 
de direitos humanos e da obtenção da prova criminal em descumprimento de valores constitucional e 
internacionalmente tutelados. 

1.4 - Revista vexatória e violência contra a mulher 

Trata-se de temática extremamente relevante para a Defensoria Pública. Nesse passo estudo com afinco 
os inúmeros exemplos de violação de direitos humanos e práticas abusivas, pois sem dúvida isso será 
cobrado em provas. 
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Nessa concepção, vale leitura de artigo publicado por Isabel Cristina Fonseca da Cruz, doutora em 
Enfermagem pela Escola de Enfermagem da USP (EEUSP), Professora Titular da Universidade Federal 
Fluminense, pela Editora da Revista “Online Brazilian Journal of Nursing”, que afirma  que os 
procedimentos de revista íntima são mais uma forma de violência contra a mulher1: 

O conceito de violência contra a mulher deve basear-se na Convenção para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), aprovada pela 
Organização dos Estados Americanos- OEA, em 1994, e ratificada pelo Brasil, em 1995. Neste 
sentido, são violência contra a mulher igualmente o assédio sexual, a violência racial, a 
violência contra mulher idosas, a revista íntima, entre outras. 

 Neste mesmo diapasão, diante da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, a Professora Cristina 
Rauter, Professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense e membro da 
equipe clínica do Grupo Tortura Nunca Mais, alerta para os efeitos que perseguem as pessoas que são 
constantemente submetidas à revista íntima, chegando a equipará-la à tortura:  

 Acrescente-se a isso o já mencionado procedimento da revista íntima, outra situação que 
pode ser equiparada à tortura — e assim é vivida por quem passa pela experiência. Estou 
atendendo uma mãe de ex-preso que foi durante anos submetida a esse procedimento e que 
exibe hoje efeitos psicológicos semelhantes aos dos torturados, de pessoas torturadas na 
época da ditadura militar etc. 

Na mesma esteira, Relatório2 sobre mulheres encarceradas, elaborado pela Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos, trata, como não poderia deixar de ser, a revista íntima como revista vexatória, 
revista 

 “extremamente humilhante uma vez que em muitas unidades se exige que as roupas sejam 
totalmente retiradas, os órgão genitais manipulados e até revistados, há obrigação de 
realizar vários agachamentos, independentemente da idade avançada do(a) visitante”. 

Finalmente, o mencionado relatório afirma que, em face da tecnologia disponível, não há mais razões 
para tamanha arbitrariedade: 

 

A realização desse tipo de revista pessoal atua como instrumento de intimidação, uma vez que o próprio 
Estado informa que o número de apreensões de objetos encontrados com visitantes em vaginas, ânus 
ou no interior de fraldas de bebês é extremamente menor daqueles encontrados nas revistas realizadas 

 

 

1 CRUZ, Isabel Cristina Fonseca da. A Sexualidade, a saúde reprodutiva e a violência contra a mulher negra: aspectos 

de interesse para assistência de enfermagem. Disponível em: 

<http://www.ee.usp.br/REEUSP/index.php?p=browse&id=14>. Acesso em 04.dez.2007. 

2 Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Relatório sobre Mulheres Encarceradas. Disponível em: 

http://www.ajd.org.br/ler_noticia.php?idNoticia=129. Acesso em 04.dez.2007. 

http://www.ee.usp.br/REEUSP/index.php?p=browse&id=14
http://www.ajd.org.br/ler_noticia.php?idNoticia=129
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pelos policiais nas celas, indicando que outros caminhos ou portadores, que não são os visitantes, 
disponibilizam tais produtos para as presas. (grifamos). 

Diante disso, e por ser direito fundamental a dignidade inegociável, o Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro3 entendeu que a revista íntima (despir-se completamente, abaixar-se, abrir as pernas, fazer 
força, pular) é “vexatória, violenta o direito à intimidade e a dignidade da pessoa humana”, não se 
justificando sob qualquer hipótese:  

ENTORPECENTES. TRÁFICO. ESTABELECIMENTO PENAL (ART.12. C/C ART. 18, IV, LEI 
6368/76). REVISTA PESSOAL ÍNTIMA. VIOLAÇÃO DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. 
DIREITO À INTIMIDADE (ART. 5º, X, C.F). DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, 
C.F.) TRATAMENTO DESUMANO OU DEGRADANTE (ART. 5º, III C.F.). PROVA ILÍCITA (ART. 
5º LVI, C.F). ABSOLVIÇÃO. Constatou-se que a apelante, ao submeter-se a revista intima no 
Presídio Muniz Sodré, Complexo Penitenciário de Bangu - onde visitaria um preso -, trazia 
consigo, dentro da vagina, 317g. de maconha. O modo como se fez a apreensão do 
entorpecente, no interior da vagina, constitui prova obtida por meios ilícitos, 
inadmissíveis no processo (art. 5º, LVI, Constituição Federal). Essa revista pessoal - 
obrigada a visitante a despir-se completamente, abaixar-se, abrir as pernas, fazer 
força, pular – é vexatória, degradante, violenta o direito à intimidade (art. 5º, X, C.F.) 
e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, C.F.), nenhum valor processual tendo a 
prova assim obtida. O Processo Penal Democrático não pode permitir a realização de busca 
manual nas entranhas da mulher, no interior da sua vagina. Não se pode relativizar a 
garantia constitucional, porque não se pode relativizar a própria dignidade humana. 
"Inadmissível é, na Justiça Penal, a adoção do princípio de que os fins justificam os 
meios, para assim tentar legitimar-se a procura da verdade através de qualquer fonte 
probatória." (José Frederico Marques). Recurso provido. Julgamento: 06/09/2005 - 
QUINTA CAMARA CRIMINAL (grifa-se). 

O artigo 157 do CPP adverte: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas 
ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. 

Vale ainda  a leitura da  Resolução 01 de 27 de março de 2000, do Conselho Nacional de Política Criminal 
de Penitenciária: 

Art. 5º - A revista íntima só se efetuará em caráter excepcional, ou seja, quando houver 
fundada suspeita de que o revistando é portador de objeto ou substância proibidos em lei 
e/ou que venham a por em risco a segurança do estabelecimento 

Art. 6º - A revista íntima deverá preservar a honra e a dignidade do revistando e 
efetuar-se em local reservado. 

 

 

3 Processos nº 2004.050.01657 e 2004.050.02080 – TJRJ. Site: http://www.tj.rj.gov.br. Acesso em 28.nov.2007. 
 

http://www.tj.rj.gov.br/
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1.5 -  EXEMPLOS NA JURISPRUDÊNCIA DO SISTEMA INTERAMERICANO E A VEDAÇÃO DA 
REVISTA VEXATÓRIA 

Atente-se ao caso da Corte: Presídio Miguel Castro-Castro v. Peru (2006). Denúncias 11.015/92 e 
11.769/97. Nesse ponto destaco importante trecho da decisão emitida pela Corte Interamericana, in 
verbis:  

“As inspeções vaginais nas prisioneiras realizadas por policiais encapuzados, usando a força, 
e sem nenhum outro objetivo que não a intimidação, constituem violência contra as 
mulheres. Da mesma forma, inspeções vaginais realizadas em visitantes femininas, na 
completa ausência de regulamentação, por policiais em vez de profissionais da saúde, e como 
primeira medida e não como último recurso, constituem violência contra as mulheres. 
Julgado em 25-11-2006” 

Segundo a Corte, embora a Convenção de Belém do Pará não estivesse vigente no Peru na época dos 
fatos, esse tratado pode ser utilizado para analisar a responsabilidade estatal pelas violações do direito 
à vida, à integridade pessoal, às garantias judiciais e à proteção judicial, garantidos na Convenção 
Americana. A Convenção de Belém do Pará dispõe a obrigação do Estado de agir com a devida diligência 
para prevenir, investigar e punir a violência contra a mulher. 

Assim, com base no artigo 26 da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos concluiu que os atos de violência sexual a que foi submetida uma 
interna em virtude de suposta “inspeção vaginal digital” configuraram violação sexual que, por seus 
efeitos, constituem tortura.  

Portanto, o Estado seria responsável pela violação do direito à integridade pessoal consagrado no artigo 
5.2 da Convenção Americana, bem como pela violação dos artigos 17, 68 e 89 da referida Convenção 
Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, em detrimento da interna mencionada.  

Dentro dessa temática, a Corte decidiu, também, que  

“os exames ou inspeções vaginais das presas no contexto de revistas realizadas por policiais 
do sexo masculino encapuzados, usando a força, e sem outro propósito senão a intimidação 
e abuso, constituíram flagrantes violações de seus direitos, caracterizando violência contra 
a mulher”. 

Vale ainda o estudo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. (X e Y (menor) v. Governo da 
Argentina (2006). Caso 10.506). Nesse passo, destaco importante trecho da decisão, in verbis:  

“Os visitantes ou membros da família do preso não devem ser automaticamente 
considerados suspeitos de ato ilícito, não sendo legítimo, de início, sujeitá-los à revista 
íntima. Esse procedimento deve seguir as seguintes condições: a) ser absolutamente 
necessário para alcançar o objetivo de segurança no caso específico; b) não existir qualquer 
outra alternativa; c) em princípio, deve ser autorizado por ordem judicial; e 4) ser realizado 
unicamente por profissionais da saúde. Julgado em 15-10-1996” 
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Segundo a Comissão, a revista íntima é mais do que uma medida restritiva, pois implica a invasão do 
corpo da mulher. Ademais, sua aplicação em uma criança de 13 anos pode resultar em grave dano 
psicológico, cujas consequências são difíceis de serem avaliadas. Portanto, o equilíbrio de interesses que 
deve reger a análise da legitimidade dessa medida requer necessariamente que o interesse do Estado 
seja mais alto no caso da revista vaginal ou qualquer tipo de revista corporal invasiva. 

Sugestão de Leitura: https://www.conjur.com.br/dl/revista-intima-presidios-fachin.pdf 

1.6 - Revista Vexatória (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 959.620 RIO GRANDE 
DO SUL- STF) 

Importante destacar o julgado acima, in verbis: 

“CONSTITUCIONAL. PENAL. REVISTA ÍNTIMA PARA INGRESSO EM ESTABELECIMENTO 
PRISIONAL. PRÁTICAS E REGRAS VEXATÓRIAS. PRÍNCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA. PRINCÍPIO DA INTIMIDADE, DA HONRA E DA IMAGEM DAS PESSOAS. OFENSA. 
ILICITUDE DA PROVA. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL E JURÍDICO. 
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. A adoção de práticas e regras vexatórias com a 
revista íntima para o ingresso em estabelecimento prisional é tema constitucional digno de 
submissão à sistemática da repercussão geral.” 

Nesse passo, o STF, por unanimidade, reputou constitucional a questão e reconheceu a existência de 
repercussão geral da questão constitucional suscitada.  O julgamento ocorreu em 1.06.2018, da Rel. Min. 
Edson Fachin. 

Um super beijo futuros colegas!!!! Aguardo vocês muito em breve na nossa carreira tão maravilhosa!! 
Estudem!!! Vamos juntos com a corujinha mais amada!!! BORA DEFENSORAR!!! 

Beijos 

Lúcia 

@bora_defensorar 

FILOSOFIA E SOCIOLOGIA JURÍDICA – JEAN VILBERT 

1 - MARTIN HEIDEGGER 

Primeiro, Friedrich Schleiermacher propôs a ideia de círculo hermenêutico: compreendemos algo 
quando comparamos com o que já conhecemos (forma-se um círculo entre nós e o objeto examinado – 
o olhar bate e volta). Se olhamos para uma tela no meio da sala, nosso cérebro nos diz que aquilo deve 
ser uma televisão, uma vez que comparamos com televisões que já vimos antes. Entendeu? 

Então, Wilhelm Dilthey disse que (a) todas as manifestações humanas são parte de um processo 
histórico e devem ser interpretadas historicamente; (b) os indivíduos, de diferentes épocas, só podem 

https://www.conjur.com.br/dl/revista-intima-presidios-fachin.pdf
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ser compreendidos dentro de sua própria história; (c) o intérprete também é limitado pelas balizas de 
sua época. 

 
 
Martin Heidegger mantém a linha de Schleiermacher e Dilthey ao reconhecer que toda 
intepretação é temporal (historicamente enquadrada). Seu avanço está em relacionar a 
hermenêutica simultaneamente com a dimensão ontológica da compreensão (revelação 
ontológica) e com sua fenomenologia específica (meio de ser conduzido pelo fenômeno).  

A obra “Ser e o tempo” de Heidegger é uma das mais complexas já escritas. Amig@, lê-la e compreendê-
la é osso (irônico, não? O cara me escreve sobre hermenêutica e entender o que ele está escrevendo é 
um exercício intelectual para poucos rsrsrsrs). Vou tentar simplificar a teoria do homi ao máximo (para 
os nossos objetivos). 

A revelação ontológica significa, em apertado resumo, que é impossível uma interpretação destituída 
dos pressupostos carregados pelo intérprete (pré-concepções). Efetivamente, a interpretação tem como 
objetivo descobrir um significado oculto ou esclarecer o que é desconhecido (revelar ou desocultar). O 
problema é que o que normalmente aparece é o que deixamos que apareça. A compreensão e a 
interpretação são anteriores às ciências. 

Podemos concluir, então, que a neutralidade absoluta do intérprete simplesmente não existe. Isso 
porque que compreendemos o mundo à nossa volta pelo que conhecemos dele (olha aqui o círculo 
hermenêutico de novo): ao vermos um pedaço de maneira com pernas, imaginamos que podemos sentar 
sobre ele, pois o interpretamos como uma cadeira (com base em conhecimento prévio) – se nunca 
tivéssemos visto uma cadeira antes, nossa percepção do objeto seria bastante diversa. A interpretação, 
pois, envolve pressupostos: para interpretar algo como uma cadeira, devo estar familiarizado com um 
mundo em que as cadeiras tenham sua forma, seu lugar e sua função. Simples assim. 

As palavras não têm significados fixos e unívocos, independentemente de seu uso e aplicação. Os 
significados acumulam-se nas palavras a partir de inter-relações que constituem o mundo. 

Com base nisso, podemos voltar ao conceito de norma jurídica e reformulá-lo (se adotado o pensamento 
de Heidegger): a norma é resultado do texto legal, estabelecido pelo legislador, mais a avaliação do 
intérprete, carregada por suas pré-compreensões, fatos da vida, consequências e ideologias. 

Já quanto à fenomenologia específica, Heidegger faz uma completa inversão do caminho das coisas: não 
devemos nós revelar as coisas, mas deixar que se revelem para nós. Trazendo isso para a hermenêutica 
jurídica, não devemos nos perguntar o que o legislador quis dizer com o texto, mas indagar ao texto o 
que tem a nos dizer. 
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2 - FILÓSOFOS MODERNOS 

Mentes afiadas, um grande número delas, no transcorrer dos tempos, pensaram o direito sob as luzes 
filosóficas. Abordaram temas jurídicos diversos e construíram teorias que influenciaram o modo como 
a sociedade se organizaria dali em diante. Suas ideias permanecem vivas e atuam sobre a vida das 
pessoas, juristas ou não, todos os dias. 

Nosso trabalho aqui é pequeno perto do que tiveram esses caras: enquanto eles pensaram o direito, 
cabe a nós a singela tarefa de compreender o que eles disseram. Isso não quer dizer que não possamos, 
no futuro, pensar o direito; ao contrário, com os alicerces firmes agora assentados, poderemos 
continuar a construir nosso edifício do saber e, amanhã, com o sol ao rosto e o vento esvoaçando os 
cabelos, gritar nossas ideias lá de cima do arranha-céu erigido.   

...e se você, por acaso, está resmungando que já estudou autores e correntes filosóficas demais, vai 
acabar me fazendo te dar uma resposta malcriada. Eu sei que já trabalhamos diversos pensadores e 
escolas, mas ainda falta adicionaremos alguns à nossa lista. Eu não me sentiria tranquilo se não colasse 
esses caras para jogar (eles são bons demais para ficar esquentando o banco de reservas). 

A propósito, se ainda não ressaltei isso, aproveito o momento: o conhecimento filosófico não é 
substitutivo (uma ideia não soterra a outra), mas acumulativo. Mesmo que uma noção possa ser 
superada, no mínimo, auxiliou outra a se mostrar verdadeira ou, o mais comum, ajudou a fundamentá-
la. E ainda que discordemos de um autor ou não pretendamos implementar suas ideias, adicioná-lo ao 
nosso campo de conhecimentos é como colocar uma figurinha a mais em nosso álbum de colecionador 
infinito. 

Por fim, conhecer o que outros disseram, além de marcar pontos em prova, não interfere em nossa 
originalidade, ao reverso: ajuda a despertar nosso potencial criativo. Estamos falando aqui não apenas 
em aprovação, estamos falando em expansão das capacidades intelectuais. Já ouviu falar que riqueza 
gera riqueza? Pois é: conhecimento gera conhecimento. 

2.1 - Thomas Hobbes  

“Durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum capaz de os manter a 
todos em respeito, eles se encontram naquela condição chamada guerra; e uma GUERRA que 
é de todos os homens contra todos os homens”.  

Mas de onde vem tanto ódio no coraçãozinho tão amado (ou seria peludo?) do ser humano? Não é difícil 
entender: se dois homens desejam a mesma coisa, ao mesmo tempo em que é impossível que seja gozada 
por ambos, eles tornam-se inimigos, e, no caminho para seu fim, esforçam-se para destruir ou subjugar 
um ao outro: “O homem é [...], por fidelidade à sua natureza animal, um ser egoísta, enroscado em si 
mesmo, dedicado, prioritariamente, às necessidades de seu ego, concentrado, de maneira visceral, em 
seus próprios interesses”.  

E para piorar ainda tem a igualdade... A igualdade é o grande problema. Como todos são iguais e, 
portanto, capazes de (por um outro modo) infligir dano aos demais, na natureza somos levados a agir 
por antecipação – ataque preventivo (ataco antes que me ataquem). Essa situação é terrível. Como 
podemos vencê-la? Ora, pelo CONTRATO. 
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O PACTO SOCIAL é composto por duas cláusulas básicas: (1ª) eu entrego minhas armas, 
desde que os demais também entreguem as suas (abdico do direito de violência); (2ª) eu me 
comprometo a obedecer ao soberano (sua autoridade e leis), cujo poder reconheço como 
absoluto. 

O Estado precisa de poderes ilimitados (um mal necessário), para que possa, com efetividade, frear os 
impulsos destrutivos dos homens. Não adianta criar um Estadinho... é preciso criar um Estado (com 
letra maiúscula)... um Estadão! Investimos todas as nossas fichas no soberano. Entregamos TUDO 
em troca de proteção, de segurança, de paz e tranquilidade (de sombra e água fresca?).  

Se você está pensando onde é fica a liberdade nessa história... NÃO FICA! O homem não precisa sair do 
destrutivo estado de natureza? Então... com os bônus vêm os ônus, oras. GANHA-SE a paz. PERDE-SE a 
liberdade. Além disso, liberdade é uma preocupação secundária quando a questão é sobrevivência: o 
principal objetivo do governo é a paz e a estabilidade para que os homens possam sobreviver – nesse 
contexto, a liberdade é luxo dispensável.  

2.2 - John Locke 

O estado deve ser absoluto? Você está de brincadeira? É isso que diria (e disse, mas com mais estilo e 
refinamento, claro) John Locke ao ser apresentado às ideias absolutistas. “É inviável imaginar que os 
homens, ao instituir a sociedade, iriam conceder ao legislador um poder arbitrário sobre suas ações, 
vidas, liberdade e posses, pois se assim o fizessem, estariam se colocando em situação muito pior do que 
no estado de natureza, onde ao menos dispunham de liberdade para defender, por sua própria força, 
seus direitos perante as agressões alheias” – o governo autoritário é mais perigoso do que a desordem 
civil (antes o estado de natureza que a subordinação cega). 

A esta altura do campeonato surge a seguinte dúvida: “poxa, então qual o objetivo do Estado (se não é a 
paz e a tranquilidade)?” O escopo do Estado é o de proteger os direitos naturais (vida, propriedade e 
liberdade) e punir quem quer que se atreva a violá-los. O governo só é legítimo enquanto seguir essa 
cartilha. 

O contrato social, portanto, NÃO é uma renúncia à liberdade em troca de paz, mas a substituição de 
uma liberdade anárquica (de fazer tudo, como se não houvesse amanhã) por uma liberdade racional 
(que respeita o outro), segura, certa e, logo, reforçada.  

“O homem não pode renunciar à sua qualidade humana e àquilo que a caracteriza (a 
liberdade e a igualdade) ou está intimamente inerente a ela (propriedade). Estas exigências 
humanas fundamentais devem ser respeitadas pelo Estado quando nasce e, depois de 
instalado, no seu funcionamento concreto”. 

E é aí que entra a lei: o propósito da lei NÃO é o de restringir a liberdade, mas de preservá-la e aumentá-
la.  

Onde não há lei não há liberdade. 
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Sem a lei, a liberdade seria meramente formal, ameaçada a todo tempo por um estado de natureza 
anárquico, incerto, inserguro. Na prática, não haveria liberdade. A lei é a muralha dentro da qual a 
liberdade floresce tranquila.  

Por derradeiro, Locke levou ao extremo sua aceitação de resistência contra um governo ilegítimo 
(que descumprisse o contrato social) ao admitir o regicídio (execução do monarca). Essa defesa, vinda 
de um filho de puritanos que apoiaram a causa parlamentarista na guerra civil inglesa, não era mera 
retórica: que o diga o rei Carlos I, executado em praça pública (em 1649) por ser “tirano, traidor, 
assassino e inimigo público da nação”. 

2.3 - Jean-Jacques Rousseau 

Lembra daquele homem malvadão descrito por Hobbes? Pode esquecê-lo! E da guerra de todos contra 
todos? Deixa pra lá! Na visão de Rousseau, no estado de natureza o homem era livre e feliz, como os 
animais. NÃO é a natureza que nos faz maus, mas a sociedade: sociedades más produzem maus 
cidadãos. 

Qual é que era a realidade no estado de natureza, então? Era de paz e amor. Em uma conjuntura em que 
“NÃO HÁ PROPRIEDADE CONSTANTE”, o homem é guiado por dois princípios bem simples: (a) desejo 
de autopreservação; e (b) compaixão pelos outros. Ocorre que o surgimento da propriedade privada 
criou uma desigualdade imediata entre os proprietários e os sem-propriedade. 

“O primeiro homem que cercou um pedaço de terra e disse ‘isso é meu’, e encontrou pessoas 
que acreditaram nele, é o autêntico fundador da sociedade civil. De quantos crimes, guerras, 
assassínios, desgraças e horrores teria se livrado a humanidade se alguém, arrancando as 
cercas, tivesse gritado: ‘Não, impostor’”. 

Estabelecida a propriedade, rapidamente, a compaixão desapareceu e o senso de autopreservação se 
transformou em um destrutivo desejo de posses, de orgulho e de inveja – os homens passaram a se 
julgar em relação aos outros com base na riqueza material.  

Então seria o caso de retornar ao estado de natureza, onde havia liberdade plena? Não. No estado 
primitivo as pessoas não conseguiriam levar adiante ideais mais elevados do que seus apetites animais 
– desejos mais sofisticados dependem da sociedade civil. 

“Suponho os homens terem chegado a um ponto em que os obstáculos que atentam à sua 
conservação no estado natural excedem, pela sua resistência, as forças que cada indivíduo 
pode empregar para manter-se nesse estado. Então esse estado primitivo não pode subsistir, 
e o gênero humano pereceria se não mudasse de modo de ser”. 

Bom, se não podemos voltar ao estado anterior, ao menos podemos construir uma sociedade que 
melhore a vida de todos. Mas como? A força e a liberdade são os instrumentos fundamentais para a 
conservação do homem... o que precisamos é encontrar um modo de combiná-las de maneira 
adequada... “achar uma forma de sociedade que defenda e proteja com toda força a pessoa e os bens de 
cada sócio, e pela qual, unindo-se cada um a todos, não obedeça todavia senão a si mesmo e fique tão 
livre como antes”. É justamente essa equação que o contrato social soluciona. 

O problema é que contrato social nos moldes originais se torna uma armadilha dos ricos contra os 
pobres, um pacto que preserva a desigualdade. O estado e a sociedade acabam atuando como um peso 
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sobre os indivíduos, desigualando-os pela propriedade e, ao mesmo tempo, privando-os da liberdade 
natural.  

É possível, entretanto, mudar todo esse quadro se as instituições políticas e a sociedade forem 
organizadas de modo eficiente. Se isso for feito, o novo contrato social realizará uma correção, suprindo 
as desigualdades e fazendo com que os homens, desiguais em força ou engenho, tornem-se iguais por 
convenção e de direito:  

“o pacto social estabelece entre os cidadãos uma igualdade tal, que eles se obrigam todos 
debaixo das mesmas condições, e todos devem gozar dos mesmos direitos”. 

Liberdade e igualdade marcham juntas, não em sentidos opostos. 

O contrato social reformulado produz um corpo moral e coletivo (Estado), que é mero executor das 
decisões – o soberano é o conjunto de pessoas, que tem uma vontade própria, a VONTADE GERAL, a 
qual NÃO se confunde com a simples soma das vontades individuais (vontade de todos), mas é uma 
síntese delas e, por isso, é sempre reta e tende constantemente à utilidade pública.  

A vontade geral NÃO é o mero somatório das vontades particulares, mas a sua intersecção, voltada à 
realização do interesse comum, em detrimento dos interesses particulares. Cada indivíduo pode ter 
uma vontade própria (particular) até mesmo contrária à vontade geral que tem como cidadão. A 
vontade geral não é necessariamente unânime, mas permite a participação de todos, vencendo o 
interesse da maioria voltado ao bem comum. 

Ainda assim, inaugura (por assim dizer) o pensamento de que a sociedade é algo separado das 
instituições políticas. É com ele que temos uma diferenciação mais precisa do fenômeno sociedade-
estado-governo e que ganha vez a ideia de que a sociedade pode ser moldada pela ação política. 

Uma década depois da sua morte, os Jacobinos adotaram essas concepções como estandarte da 
Revolução Francesa, pregando a necessidade de uma reforma igualitária completa e impiedosa e 
assentando a capacidade do governo revolucionário de promovê-la. Como se sabe, muito sangue foi 
derramado com base nisso (cabeças rolaram). 
 

3 - JÜRGEN HABERMAS  

 

 
Jürgen Habermas (1929-) nasceu em Düsseldorf (Alemanha). Por ter lábio leporino (fenda 
palatina), teve de fazer duas cirurgias corretivas na infância. Segundo ele, a dificuldade de 
fala derivada dessa deficiência fez com que percebesse (sentisse na pele) a grande 
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importância da linguagem, da comunicação. Sua teoria da ação comunicativa é considerada 
a mais democrática doutrina de legitimação das decisões públicas. 

A legitimidade do direito depende da democracia. É ela que, em um modelo que escapa da 
fundamentação divina, permite aos gestores da coisa pública levarem em consideração as diferentes 
forças atuantes na sociedade (discursos). E se a democracia é deliberativa, os cidadãos precisam (tem 
de) participar ativamente das decisões. 

Portanto, nosso amigo de cenho franzido, mas de expressão amistosa, parte do pressuposto de que em 
uma democracia o cidadão deve ser não só destinatário como autor das leis. A soberania popular está 
associada: (1) à possibilidade de os destinatários das normas influenciarem em sua criação; e (2) à 
concordância dos autores-destinatários com os termos da norma.  

E para que se obtenha tal concordância, para que os destinatários das normas sejam também seus 
autores, é fundamental que o direito seja legitimado em um espaço público de debate, no qual atue a 
denominada ação comunicativa – sem debate racional e equitativo, que possa levar ao consenso social 
sobre a norma, o direito não obterá legitimidade. A linguagem é essencial para viabilizar a democracia, 
na medida em que ela depende de compreensão e da conformação de interesses mútuos. 

Habermas inova ao afirmar que NÃO há uma identificação intrínseca entre legalidade e legitimidade, 
de modo que a legalidade não produz legitimidade de per si. Somente uma legalidade legítima produz 
legitimidade, ou seja, a legitimidade é resultante do entrelaçamento entre os processos jurídicos e uma 
argumentação moral que obedece à sua própria racionalidade procedimental (diálogo e discurso). 

LEGALIDADE LEGITIMIDADE 
Observância estrita dos termos da lei para 

geração e aplicação do direito. 
Consenso racional sobre a norma, obtido pela ação 

comunicativa no espaço público de debate. 

A norma produzida sem consenso será legal, mas não legítima. 

Temos o surgimento da legalidade a partir da legitimidade. A compreensão discursiva do sistema do 
direito permite olhar em duas direções: (1) a legitimação das normas jurídicas volta-se para os 
procedimentos discursivos institucionalizados juridicamente; (2) com a juridificação da liberdade 
comunicativa, o direito passa a explorar fontes de legitimação das quais ele não pode dispor. 

Para finalizarmos nossa incursão habermasiana, ainda falta falar sobre facticidade e validade – 
Habermas tem um livro muito famoso, “Direito e Democracia: entre facticidade e validade” (2003), no 
qual explora esses conceitos, havendo quem diga que a melhor tradução seria “entre fatos e normas” 
(mais compreensível). 

Na obra em apreço, Habermas busca reconstruir a compreensão entre pretensões normativas 
(democrático-constitucionais) e a facticidade de seu contexto social (fatos sociais). Para tanto, toma 
como ponto de partida a prerrogativa de que dispõem os cidadãos têm de atribuir uns aos outros (via 
direito positivo) direitos e deveres a fim de regular de forma legítima a convivência comum.  

Claro que essa atribuição não ocorre de forma totalmente pacata. Há sempre uma tensão entre 
facticidade e validade (entre fatos e normas) que permeia o sistema jurídica e sua construção. Para ele, 
essa tensão entre facticidade e validade, entre a positividade do direito e a legitimidade pretendida por 
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ele NÃO pode ser menosprezada nem ignorada. Ela precisa ser solucionada, assentando-se de onde o 
direito positivo obtém sua LEGITIMIDADE.  

Habermas acredita que a fonte de toda legitimidade está no processo legislativo democrático 
(apoiado no princípio da soberania popular).  

FACTICIDADE = PLANO DOS FATOS, DAS COISAS COMO ELAS SÃO E FUNCIONAM, A DIMENSÃO DO ÊXITO REAL, 
CEGA PARA QUESTÕES DE CERTO OU ERRADO. SER. 

VALIDADE = plano dos ideais, das normas que se reconhecem como corretas e que justificam as 
ações; dos valores que se reconhecem como importantes e que justificam as escolhas; das utopias 

que se reconhecem como inspiradoras e justificam as instituições existentes; das esperanças que se 
reconhecem como necessárias e que justificam seguir em frente, apesar de todos os 

desapontamentos. DEVER SER. 

A defasagem entre os sistemas (de facticidade e de validade, do ser e do dever-ser) pode originar-se de 
uma crise entre o direito constitucional e a ordem jurídica: “a tensão entre o idealismo da ordem 
constitucional e o materialismo de uma ordem jurídica, especialmente de um direito econômico, que 
simplesmente reflete a distribuição desigual do poder social, encontra seu eco no desencontro entre 
as abordagens filosóficas e empíricas do direito”. 

A resolução dessa defasagem está em inserir a ordem jurídica nos processos intercomunicativos (ordem 
democratizadora). Desloca-se a construção da normatividade jurídica (a criação do direito) do 
idealismo teleológico (positividade racionalista) para a materialidade das ações comunicativas – para a 
realidade social, para as necessidades dos homens de carne e osso, em meio ao debate de ideias (ação 
comunicativa no espaço público, firmando consensos jurídicos). 

4 - NIKLAS LUHMANN 

A vida é complexa. É por isso que dividimos tudo: para simplificar. Foi assim com as ciências: física, 
química, biologia, psicologia... O biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) ficava 
indignado com isso, com a fragmentação do conhecimento científico, que pretendia oferecer respostas 
atuando de maneira isolada.  

Tendo essa convicção em mente, ele propôs uma concepção orgânica da biologia, pautada na premissa 
de que o todo é maior do que a soma das partes. Sua abordagem baseava-se na ideia de organismo, de 
sistema, a ser compreendido ao nível das interdependências que compõem o todo – cada um dos 
elementos, ao serem reunidos para constituir uma unidade funcional maior, desenvolvem qualidades 
que não se encontram em seus componentes isolados. 

A proposta de von Bertalanffy acabou ficando conhecida como teoria geral de sistemas (também 
identificada pela sigla TGS) e, pelo fato de procurar regras de valor universal, que possam ser aplicadas 
em quaisquer sistemas e em qualquer nível da realidade, passou a ser considerada uma teoria de teorias. 
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Não demorou a que alguém, mais ou menos afeto à área do direito, viesse a se interessar 
pelos sistemas. O sociólogo alemão Niklas Luhmann (não é lumos, o feitiço utilizado em Harry 
Potter para iluminar a ponta da varinha, mas LUHMANN), adotou a ideia e a implementou 
no campo jurídico, tornando-se um dos principais responsáveis por popularizar a TGS nas 
ciências sociais.  

Luhmann admitiu a complexidade da realidade social e explicou que, para reduzir tal complexidade, 
fragmentamos não só o conhecimento como também os instrumentos de coesão social (o que é algo 
compreensível): temos a política, a religião, a família (educação ética e moral), a economia e, claro, o 
direito. Assim, o ambiente, a realidade social, o sistema global, é fragmentado em subsistemas 
(sistemas funcionais ou parciais). 

Os subsistemas são responsáveis por aprofundar a simplificação do ambiente por meio da construção 
de “para-realidades” ou esquematismos binários: o subsistema econômico adota o binômio 
riqueza/pobreza, o religioso adota o sagrado/profano, o político adota o oposição/situação. O nosso 
querido subsistema jurídico, sendo o campo do dever-ser, adota uma para-realidade codificada a partir 
do binômio “direito/não-direito” (ou lícito/ilícito) – os conflitos são previstos e para eles fornecidas 
soluções jurídicas.  

O subsistema jurídico, portanto, é um dos sistemas funcionais que constituem o sistema social global. 
Sua função é atuar como sistema imunológico da sociedade, imunizando-a de conflitos entre seus 
membros, surgidos já em outros sistemas sociais parciais (político, econômico, familiar, etc.). O 
direito coloca a casa em ordem, impede que as coisas saiam do controle, detém o efeito dominó causado 
pelos problemas sociais. 

O sistema jurídico (assim como os demais subsistentes) é caracterizado por ser autônomo, 
autorreferencial e autopoiético. 

O sistema jurídico é autônomo na medida em que confere qualidade normativa, validade e significado 
para suas próprias normas – no positivismo isso é ainda mais ressaltado, lembrando que no pós-
positivismo a justiça, que pode ser derivada do sistema moral, também se impõe como elemento de 
validade e significação em casos extremos.  

Mas CUIDADO! É cediço que em sociedades complexas, como as que se apresentam na atualidade, os 
sistemas são funcionalmente diferenciados (possuem função diversa), são autônomos. A autonomia do 
sistema jurídico, contudo, NÃO pode ser entendida no sentido de um isolamento em face dos demais 
sistemas sociais (moral, religião, economia, política, ciência). A autonomia significa, em verdade, que 
o sistema jurídico funciona com um código próprio, sem a necessidade de recorrer a critérios 
fornecidos pelos outros sistemas, aos quais, no entanto, acopla-se por meio de procedimentos de 
intercomunicação.  
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Quando a conduta que gerou a reação do sistema jurídico, ao produzir uma norma reguladora do 
comportamento social, foi instigada por outro sistema (familiar, político, econômico), fala-se na 
necessidade de acoplamento estrutural dos elementos influenciadores do respectivo subsistema 
originário ao sistema jurídico. 

Imagine se uma certa norma moral fosse transportada para o direito no vácuo, sem que, com ela, viesse 
todo o campo de aplicabilidade, razão de ser considerada indispensável, situação que determina sua 
imposição, hipóteses de exclusão, etc. Em pouco tempo haveria uma defasagem e, ao certo, lacuna 
ontológica (dissociação entre a norma e a realidade). 

Justamente em razão disso é que há mecanismos, no seio do sistema jurídico, que viabilizam o 
acoplamento. Cite-se ilustrativamente a Constituição, que é a grande responsável pela comunicação 
estrutural entre os sistemas jurídico e político. 

O sistema jurídico é autorreferencial, isto é, demarca seu próprio limite, escolhe o que dele faz parte, 
quais serão seus elementos. Por isso se pode falar que o sistema jurídico é, ao mesmo tempo, 
operativamente fechado, pois funciona com um código próprio e traça seus próprios limite, mas 
cognitivamente aberto, na medida em que possui uma porta de entrada para receber substratos (influxo 
de ideias e influências) dos outros sistemas – eles podem “aprender”, sendo “irritados” pelo ambiente. 

FECHADO ABERTO 
Define seus próprios limites, traça seus 

elementos e valida suas normas. 
Acopla-se aos demais sistemas (recebe subsídios) 

por procedimentos próprios. 

O sistema jurídico é autopoético, pois seu desenvolvimento se dá reagindo apenas aos seus próprios 
impulsos, embora estimulado por “irritações” do ambiente social, que podem ser derivadas de outros 
sistemas. Em outras palavras, são capazes de se reproduzirem sem qualquer interferência externa do 
ambiente. 

O temo autopoiese é um conceito criado inicialmente para a biologia, referindo-se à capacidade dos seres 
de se autoproduzirem. 

O direito é capaz de se autoproduzir. 

O influxo de influências entre os sistemas, destarte, nunca é DIRETO. Cada subsistema escolhe de que 
forma será penetrado e, com suas próprias regras, seu próprio código, adaptará os substratos recebidos. 
Realiza-se, pouco a pouco, uma autopoiese – o sistema evolui e reproduz-se a si mesmo, para algo 
novo.  Esse filtro é muito importante para evitar que um subsistema seja colonizado por outro. É 
fundamental preservar a incolumidade de cada subsistema, evitando a influência externa indesejada, 
sem filtros.  

De toda forma, viu como a teoria dos sistemas ia dar pé? No fim, os pontos se cruzam e a teoria toda 
(cuja nascente está lá na biologia) faz enorme sentido no direito. 
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5 - MIGUEL REALE 

Quem disse que no Brasil não há jusfilósofos de gabarito? Os trópicos também podem prover matéria 
intelectual de qualidade. Miguel Reale, ainda que mais conhecido (imortalizado) pelo trabalho de 
redação Código Civil de 2002, tem contribuição para a filosofia jurídica que vai muito além de 
supervisionar uma comissão elaboradora. Ele é o homem da teoria tridimensional do direto (arroz de 
festa em concurso). 

Pela teoria tridimensional do direito, a construção jurídica se faz por meio de três elementos: fato, 
valor e norma + aspectos associados – abrange a interação do fato com a validade social (sociologismo 
jurídico), do valor com a validade ética (moralismo jurídico) e da norma com a validade técnico-jurídica 
(normativismo abstrato). 

FATO VALOR NORMA 
Ser Poder-ser Dever-ser 

Objetivo Subjetivo Normativo 
Sociologismo Moralismo Normativismo 

FATO + validade social VALOR + validade ética NORMA + validade técnico-jurídica 
Eficácia Fundamento Vigência 

Juízo de realidade inerente ao 
mundo do ser sobre fatos 

naturais. 

Juízo de valor inerente ao 
mundo do dever-ser sobre 

fatos sociais. 

Normas (culturais) de projeção 
comportamental ou não 

comportamental. 

A norma, destarte, representa “uma solução temporária (momentânea ou duradoura) de uma tensão 
dialética entre fatos e valores, solução essa estatuída e objetivada pela interferência decisória do Poder 
em dado momento da experiência social”. A norma representa um momento histórico em função de 
dados e circunstâncias. 

O Direito é marcado por um “duplo processo interpretativo” ou “sobreinterpretação”. O processo 
de valoração intrínseca de um fato, concebendo uma norma, não se restringe a um espectro valorativo 
(de cunho científico) nitidamente objetivo (ou exclusivamente interpretativo), mas, ao contrário, 
necessita da imposição de valores sociais derivados da ética, da moral etc. e que, necessariamente, são 
mutáveis no tempo e no espaço + de valores intrínsecos (tais como segurança, justiça, ordem etc.).  

A interpretação é um processo de integração dialética e dinâmica, que implica ir do fato à norma e da 
norma ao fato, sem desconsiderar os valores subjacentes ao caso concreto. Fato, valor e norma são 
elementos que se encontram em polos contrários, opostos, mas que são comunicáveis – NÃO podem ser 
analisados de modo isolado, compartimentado, estanque. Ao cabo, FATO e VALOR se complementam 
para gerar a NORMA.   

A NORMA É A REAÇÃO DO VALOR AO FATO. 
Os valores constroem normas como seus instrumentos para regular os fatos. 

CUIDADO! A dialética proposta por Miguel Reale NÃO se confunde com aquela proposta por Hegel e 
adotada por Marx (dialética de oposição: tese x antítese = conclusão), em que as contradições entre 
tese e antítese são superadas pela síntese. Reale propõe uma dialética de complementariedade (fato + 
valor = norma) com uma síntese aberta que se perpetua – não termina com a superação da contradição, 
mas com a correlação tensional de elementos contrários: fato e valor, que culminam na norma. 
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Ademais, como os valores do Direito podem ser antagônicos (exemplo: segurança jurídica vs. justiça), 
incumbe ao processo valorativo (de feição axiológica) buscar uma solução conciliadora. Os diferentes 
ramos científicos do direito (direito penal, civil, tributário) farão uma caracterização dicotômica, ao 
ponderar, de maneira propositadamente desigual, os diferentes valores intrínsecos a cada situação 
efetiva. 

Assim, por exemplo, o direito penal dará maior peso à individualidade (em risco no processo) se 
comparado ao direito civil (cada vez mais coletivista); o direito tributário será mais invasivo 
(expropriador) do que o comercial (que oferece vantagens ao empresário para que assuma os riscos da 
atividade econômica); o direito administrativo trará cláusulas exorbitantes, ao passo que o direito 
constitucional tentará frear o Estado... 

E tenho dito! 

DIREITO INSTITUCIONAL – MARCOS GOMES 

1 - Direito à Liberdade 

Meu nome é Marcos Gomes, sou defensor público do estado de São Paulo e professor de Direito 
Constitucional do Estratégia Carreiras Jurídicas. Na aula de hoje, irei apresentar para vocês o tema 
inerente ao Direito à Liberdade, matéria esta que está em evidência para os certames da Defensoria 
Pública. Caso tenham alguma dúvida, entrem em contato comigo por meio do Instagram 
@marcoslopesgomes. Desejo sucesso nos estudos!!! 

O Estado não pode impedir ações ou omissões, desde que não existam razões suficientes para justificar 
a restrição da liberdade, tal como direitos de terceiros ou interesses coletivos (liberdade formal). Ex: 
Código Penal. Além disso, em situações de colisão ou conflito, o valor relativo da “liberdade geral de 
ação” deve ser sopesado com maior densidade material (liberdade material). 

Temos inúmeros direitos fundamentais cujo objeto imediato é a liberdade, a exemplo da liberdade de 
ação, locomoção, profissional, pensamento, crença e manifestação. Passemos analisar as mais diversas 
formas de liberdade. 

1.1 - Liberdade de Manifestação do pensamento 

Art. 5º, IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer 
forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta 
Constituição. 

Um dos exemplos clássicos quando o tema se refere a liberdade de manifestação do pensamento trata-
se do “discurso de ódio”.  

Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma forte valorização do “free speach”. Notem o que diz o texto 
da 1ª Emenda:  
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“O Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião, nem proibir o livre 
exercício de uma; nem cerceando a liberdade de expressão, ou de imprensa; ou o direito de 
o povo se reunir pacificamente e dirigir petições ao Governo para reparação de injustiças”. 

Diferentemente, no Sistema Internacional de Direitos Humanos existe uma preocupação muito grande 
do com “hate speach”. Vejamos o art. 13 do Pacto de San José da Costa Rica:  

Art. 13. 1 - Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão (...). 2 - O 
exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a censura prévia, 
mas a responsabilidades ulteriores (...). 5 - 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. 

No Brasil, a preocupação com discursos racistas e discriminatórios também é muito grande, sendo certo 
que a própria Constituição Federal, no art. 3º, prevê que: 

Art. 3º - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  I - construir 
uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - 
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - 
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 

É verdade que os direitos fundamentais não são absolutos, porém encontram limitações nos próprios 
objetivos fundamentais da república.  

Seguindo essa linha de raciocínio, o STF vem diferenciando os “discursos de intolerância” dos “discursos 
de ódio”. Vejamos:” 

STF - Discurso de Intolerância - RHC 134682 / BA - BAHIA. Julgamento:  29/11/2016. 
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE RACISMO 
RELIGIOSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPRESCRITIBILIDADE. PREVISÃO 
CONSTITUCIONAL EXPRESSA. LIVRO. PUBLICAÇÃO. PROSELITISMO COMO NÚCLEO 
ESSENCIAL DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO RELIGIOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
(...) 7. Hipótese concreta em que o paciente, por meio de publicação em livro, incita a 
comunidade católica a empreender resgate religioso direcionado à salvação de adeptos do 
espiritismo, em atitude que, a despeito de considerar inferiores os praticantes de fé distinta, 
o faz sem sinalização de violência, dominação, exploração, escravização, eliminação, 
supressão ou redução de direitos fundamentais. 

 

Discurso de Ódio - STF - HC 82424 / RS - RIO GRANDE DO SUL. Julgamento:  17/09/2003. 
HABEAS-CORPUS. PUBLICAÇÃO DE LIVROS: ANTI-SEMITISMO. RACISMO. CRIME 
IMPRESCRITÍVEL. CONCEITUAÇÃO. ABRANGÊNCIA CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO. LIMITES. ORDEM DENEGADA. 1. Escrever, editar, divulgar e comerciar livros 
"fazendo apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias" contra a comunidade 
judaica (Lei 7716/89, artigo 20, na redação dada pela Lei 8081/90) constitui crime de 
racismo sujeito às cláusulas de inafiançabilidade e imprescritibilidade (CF, artigo 5º, XLII). 
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O tema voltou a ter evidência no Brasil em virtude de palavras proferidas por um Deputado Federal em 
relação à Ministros do Supremo Tribunal Federal. O caso ganhou um novo colorido em virtude da 
presença da denominada imunidade material do congressista, bem como em virtude de a decisão ter 
sido proferida, monocraticamente, em um inquérito aberto de ofício e sem sorteio. De fato, a questão é 
extremamente polêmica. Em que pese considerarmos o referido inquérito um absurdo jurídico e a 
prisão realizada inconstitucional/ilegal, é importante deixar claro, no momento, que o direito à 
liberdade de expressão não é absoluto, sendo certo que a imunidade material também não deve servir 
como um verdadeiro “Cavalo de Tróia” a ser utilizado com desvios de finalidade, não passando pelo 
crivo da proporcionalidade, princípio esse que confere a tonalidade e o brilho do Direito Constitucional 
Contemporâneo. Porém, eventual crime praticado deve ser praticado observando-se o devido processo 
legal. 

Ainda na temática da liberdade de manifestação, destaco o exemplo inerente às “Marchas da 
Maconha”. No ponto, destaco as ADI nº 4.274 e ADPF 187, envolvendo o art. 5º, IV (direito à livre 
manifestação de pensamento) e o art. 5º, XVI (direito de reunião).  

Julgado de Apoio - STF - MÉRITO: “MARCHA DA MACONHA” - MANIFESTAÇÃO LEGÍTIMA, 
POR CIDADÃOS DA REPÚBLICA, DE DUAS LIBERDADES INDIVIDUAIS REVESTIDAS DE 
CARÁTER FUNDAMENTAL: O DIREITO DE REUNIÃO (LIBERDADE-MEIO) E O DIREITO À 
LIVRE EXPRESSÃO DO PENSAMENTO (LIBERDADE-FIM) - A LIBERDADE DE REUNIÃO 
COMO PRÉ-CONDIÇÃO NECESSÁRIA À ATIVA PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS NO 
PROCESSO POLÍTICO E NO DE TOMADA DE DECISÕES NO ÂMBITO DO APARELHO DE 
ESTADO (...). 

De acordo com a decisão, o direito de reunião seria a liberdade meio e o direito à livre expressão do 
pensamento seria a liberdade fim. Importante consignar que muitas dessas reuniões foram organizadas 
e estimuladas pela rede mundial de computadores. Seguindo essa linha de raciocínio, questiona-se: qual 
é a relação que existe entre o direito de reunião e a internet? Notadamente a partir das intensas 
manifestações populares contra políticos no ano 2013, a sociedade passou a ter uma mudança no direito 
à liberdade, em especial no que tange à utilização da internet para a realização de novas formas de 
reuniões. A internet foi reconfigurada, pois era exclusivamente meio de entretenimento. Após, passou a 
ser um meio de manifestação política. A reunião encontra na internet um modo de comunicação. Então, 
a rede social afeta profundamente as reuniões. Então, as reuniões passam a ter três grandes 
características: a) diluição da liderança, sendo certo que antes poderia personificar o líder da reunião; 
b) origem nas localidades, ou seja, a origem é localizada, podendo a consequência ser regional, nacional 
ou internacional; c) pluralidade de reivindicações, não existindo uma pauta comum. 

 

Critérios para a validade da reunião. Art. 5º, XVI. Elementos cumulativos: a) elemento pessoal: ação 
coletiva, não podendo ser uma ação individual; b) elemento temporal: natureza episódica, distinguindo-
se de associação; c) elemento formal: organização e direção, sendo um pouco relativizado por conta da 
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internet; d) elemento intencional: escopo objetivo e determinado, devendo ser pacífico; e) elemento 
espacial: local aberto ao público. Não se exige autorização. Exige apenas aviso prévio, para não frustrar 
outra reunião para aquele momento e tenha uma estrutura mínima e segurança. No ponto, sugerimos 
ao nosso aluno que estude nosso curso de questões dissertativas para a Defensoria Pública, no qual 
comentamos complexa questão sobre o tema. 

 

Caso Floyd. O pensamento é livre. A manifestação também. Reunião é o meio e manifestação e 
pensamento é o fim. A reunião é democrática. Isso é legítimo. Como visto, nos EUA, temos uma grande 
valorização do "free speach". Entrementes, a partir de movimentos contemporâneos como o "Vidas 
Negras Importam", nota-se grande preocupação com questões inerentes à igualdade racial. 

 
 

1.2 - Liberdade de Consciência e de Crença 

 

Legislação de Apoio - 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:  

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício 
dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 
liturgias; 

 

Tema interessante refere-se a questão das Testemunhas de Jeová. Trata-se de importante exemplo, 
que irá envolver ponderação de direitos fundamentais. Para essa religião, por meio de uma 
interpretação bíblica, a aceitação de sangue (considerado algo especial), violaria as leis de Deus. Por 



 

 

 

  

 

34 
95 

óbvio, aceita-se tratamentos alternativos ao caso concreto. O dilema surge quando não existe outra 
opção, senão a transfusão para salvar a vida. 

A seguir, iremos apenas conferir uma sugestão de resposta, ponderando direitos fundamentais 
(Irrenunciabilidade do direito à vida X Liberdade Consciência e de Crença), sendo certo que o 
examinador, eventualmente, poderá ter posição diferente da que será apresentada.  

Sugestão de resposta:  

1ª parte: Paciente absolutamente capaz e consciente no momento de manifestar a decisão: não pode ser 
imposto o tratamento, respeitando-se a autonomia da vontade. Cuidado: destaca-se que temos 
posicionamento em contrário, devendo prevalecer a vida.  

2ª parte: Paciente inconsciente ou incapaz: não podemos suprir a vontade do paciente pela de seus 
familiares ou representantes, devendo realizar a transfusão caso exista perigo de morte, sob pena de 
responsabilização do médico e do responsável. 

Julgado de Apoio - STJ - HC 268459 / SP. (...) No juízo de ponderação, o peso dos bens 
jurídicos, de um lado, a vida e o superior interesse do adolescente, que ainda não teria 
discernimento suficiente (ao menos em termos legais) para deliberar sobre os rumos de seu 
tratamento médico, sobrepairam sobre, de outro lado, a convicção religiosa dos pais, que 
teriam se manifestado contrariamente à transfusão de sangue. Nesse panorama, tem-se 
como inócua a negativa de concordância para a providência terapêutica, agigantando-se, 
ademais, a omissão do hospital, que, entendendo que seria imperiosa a intervenção, deveria, 
independentemente de qualquer posição dos pais, ter avançado pelo tratamento que 
entendiam ser o imprescindível para evitar a morte. Portanto, não há falar em tipicidade da 
conduta dos pais que, tendo levado sua filha para o hospital, mostrando que com ela se 
preocupavam, por convicção religiosa, não ofereceram consentimento para transfusão de 
sangue - pois, tal manifestação era indiferente para os médicos, que, nesse cenário, tinham o 
dever de salvar a vida. Contudo, os médicos do hospital, crendo que se tratava de medida 
indispensável para se evitar a morte, não poderiam privar a adolescente de qualquer 
procedimento, mas, antes, a eles cumpria avançar no cumprimento de seu dever profissional 
(...). 

Outro exemplo ainda dentro da ideia de liberdade de crença e consciência refere-se ao Sacrifícios de 
Animais em Cultos Religiosos. 

Olhem o caso concreto: determinada religião pressupõe o sacrifício de animais, dentro de cultos 
religiosos africanos. O TJRS declarou constitucional a Lei Estadual n. 12.131/04, que alterou o Código 
de Proteção aos Animais. O caso chegou ao STF por meio do RE n. 494.601. No ponto teremos a seguinte 
a necessidade de realizar uma ponderação entre alguns direitos envolvidos - Direitos dos Animais ou 
Direito ao Meio Ambiente x Liberdade Religiosa. 

1ª Corrente: STF - No RE n. 494.601 fixou-se a seguinte tese:  

"É constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, 
permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana” - 28.03.2019. 
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2ª Corrente: Fundamenta-se na dignidade dos animais ou na proteção do meio ambiente, vedando-se a 
crueldade aos animais. Fundamento biocentrista.  

Cuidado ao fundamentar a resposta no constitucionalismo latino-americano, pois ele, ao mesmo tempo 
em que defende direitos fundamentais aos animais, busca valorizar as tradições, religiões e costumes 
históricos, notadamente de grupos minoritários. 

Para fechar com chave de ouro esse tópico, vou trazer para vocês decisões sobre liberdade de 
consciência e de crença: 

STF, ADI n. 2.076 - EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONSTITUIÇÃO: PREÂMBULO. NORMAS 
CENTRAIS. (...) Preâmbulo da Constituição: não constitui norma central. Invocação da 
proteção de Deus: não se trata de norma de reprodução obrigatória na Constituição estadual, 
não tendo força normativa. III. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 

CNJ, PP 0001058-48.2012.2.00.0000 - O CNJ decidiu que os crucifixos nos prédios do 
Poder Judiciário não ferem a laicidade. 

STF, ADI 4.439 - Constitucionalidade do ensino religioso confessional como disciplina 
facultativa dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. 

1.3 - Liberdade intelectual, artística, científica e de comunicação 

Art. 5º, IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença. 

Passaremos analisar tais liberdades de forma detalhada, destacando casos conretos para a compreensão 
do aluno. 

1.4 - Liberdade Intelectual 

Refere-se a liberdade para escrever um livro, uma monografia, uma tese, artigo ou qualquer texto, sem 
necessidade de autorização ou qualquer tipo de censura prévia. 

O primeiro exemplo clássico refere-se ao Filme “A última tentação de Cristo”, lançado em 1988, 
retratava uma figura de Jesus, com família e com “falhas”, o que destacava um caráter humano. O filme 
foi proibido no Chile.  

Caso levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Decisão da Corte, onde fora 
decidido que: 

a) Houve violação do art. 13 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos no que tange 
a liberdade de pensamento. 

b) O Estado deve modificar seu ordenamento jurídico interno, em prazo razoável, para 
suprimir a censura prévia e permitir a exibição do filme. 

c) Apresentação de um relatório com as medidas tomadas, no prazo de 06 meses. 
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Ainda dentro da ideia de liberdade intelectual, cito um segundo exemplo, inerente às Obras (HQ) com 
beijo gay na bienal do livro (RJ). A prefeitura do Rio de Janeiro censurou obras as obras. 
Posteriormente, foram proferidas duas decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal (Dias 
Toffoli e Gilmar Mendes), considerando a impossibilidade de censura sob os seguintes fundamentos: 

1. Princípio democrático. 

2. Princípio da igualdade. 

3. Princípio da liberdade (expressão e artística). 

4. Não afronta o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

5. Não podemos ter censura prévia.  

Cuidado: o presidente do TJRJ havia autorizado o recolhimento apenas das obras vendidas sem os 
cuidados previstos nos artigos 78 e 79 do ECA (embalagem lacrada e advertência do conteúdo). 

1.5 - Liberdade Artística 

Trata-se da liberdade que permite a elaboração de exposições, peças, filmes, músicas e outras formas 
de arte. 

Exemplo: Refere-se à Liberdade Artística e o Caso Museu de Arte Moderna de São Paulo Trata-se de 
exposição, em 2017, no MAM de SP, com artista nú. 

Inicialmente, destacamos que a censura nunca poderia ser prévia (ADPF n. 130). 

Devemos adotar um conceito amplo, evolutivo e subjetivo de arte. As restrições somente podem ocorrer 
quando se tratar de prática de crime, incitar a violência ou violar outros direitos fundamentais (quando 
devemos fazer uma ponderação). Ex: Bloco Porão do Dops no carnaval de São Paulo. 

1.6 - Liberdade Científica 

Outro exemplo se refere à Liberdade científica e a “cura gay”.  

Liberdade científica consiste no direito de buscar e explorar crenças e pesquisas científicas sem controle 
externo, mas dentro dos limites legais e constitucionais. 

A Resolução n. 01/99 do Conselho Federal de Psicologia proíbe a patologização de comportamento 
homoerótico, proíbe serviços de tratamento e cura das homossexualidades.  

Posteriormente, tivemos uma ação popular ajuizada por um grupo de psicólogos, que tramitou na 14ª 
Vara Federal do DF. 

Decidiu-se nessa ação que: a) que os psicólogos não podem considerar a homossexualidade como 
doença; b) não podem propagandear a (re)orientação sexual - denominada “cura gay”; c) mas poderiam 
auxiliar na suposta condição, realizando estudos e atendimentos terapêuticos pertinentes aos 
transtornos psicológicos e comportamentais associados à orientação sexual. 
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Ocorre que a referida ação popular foi ajuizada com o duvidoso objetivo de defesa do patrimônio 
cultural. Assim, posteriormente, na RCL n. 31818 o trâmite da referida ação restou suspenso. Vejamos 
trecho da ementa: (...) ação popular na qual se põe como pedido e causa de pedir declaração de 
inconstitucionalidade da resolução n. 1/1999 do conselho federal de psicologia. Ausência de 
competência de juiz singular para declarar inconstitucionalidade de norma em tese. Ação direta de 
inconstitucionalidade maquiada sob título de ação popular. Usurpação de competência do supremo 
tribunal federal. 

Nesse ponto, importante consignar que há precedente no sentido do cabimento de ADI em face de 
resoluções de conselhos profissionais. No entendimento do ministro Alexandre de Moraes na ADI n. 
3481, restou consignado que quando a norma da resolução não tratar de mero exercício da competência 
regulamentar, mas expressar conteúdo normativo que lida diretamente com direitos e garantias 
tutelados pela Constituição, é possível o ajuizamento de ação direta. 

DIREITO PENAL E CRIMINOLOGIA – ALLAN JOOS 

Nessa reta final que precede o certame da DPE-PR, alguns temas quentes merecem uma atenção especial 
dos alunos. Por isso, o professor Allan Joos (@allanmjoos) trouxe alguns apontamentos doutrinários 
importantíssimos sobre um ponto importante do Direito Penal: “A teoria da Pena”. 

São 13 dicas que seguem todos os pontos que vocês precisam estudar sobre Teoria da Pena, uma 
matéria que despenca nos concursos da Defensoria Pública. 

Allan Montoni Joos 
Instagram: @allanmjoos 
Telegram: t.me/allanjoos 

1 - NOÇÕES GERAIS 

Para Paulo Queiroz: pena é a privação ou a restrição de um bem jurídico imposta por uma autoridade 
judiciária ao autor de uma infração penal (crime ou contravenção); a pena constitui portanto a principal 
consequência do fato punível, isto é, um fato típico, ilícito e culpável. 

Do ponto de vista formal se distingue das outras sanções por pressupor o cometimento de um crime. 
Quanto aos pressupostos, se distingue da medida de segurança porque a pena pressupõe a 
imputabilidade penal e a medida de segurança requer a inimputabilidade. 

Sanção penal = gênero/ espécies: pena e medida de segurança. 

Passemos agora à análise das teorias que tratam das finalidades da apena: 

 



 

 

 

  

 

38 
95 

2 - TEORIAS DA PENA (FINALIDADES DA PENA) 

a) Teoria absoluta e finalidade retributiva: a pena tem caráter retributivo ao mal injusto provocado 
pelo agente. Não se preocupa com a readaptação do agente e atua como verdadeiro instrumento de 
vingança do Estado contra o criminoso.  

b) Teoria relativa e finalidades preventivas: para essa teoria a finalidade consiste em prevenir e 
evitar a prática de novas infrações penais.  Das teorias preventivas, decorrem a prevenção geral e 
prevenção especial. 

b.1) Prevenção geral negativa: consiste na coação psicológica que se cria em potenciais criminosos de 
se verem com medo de praticarem delitos. Basicamente um eventual preso e condenado serve de 
exemplo para evitar que outros, cientes das consequências por ele sofridas, cometam outros crimes.  

b.2) Prevenção geral positiva: consiste em demonstrar e afirmar a existência e validade do Direito 
Penal. O efeito é mostrar que a lei geral que impede a prática de crimes compreende uma conduta 
indesejada e está em pleno vigor. Repousa na confiança de execução do ordenamento jurídico, ou seja, 
confiança na lei penal.  

b.3) Prevenção especial negativa: neutralização do acusado, impedindo-o de cometer novos delitos.  

b.4) Prevenção especial positiva: a finalidade da pena é também ressocializar o condenado para que 
no futuro ele possa retornar ao convívio social preparado para respeitar as leis. A pena ressocializa, 
“educa” o criminoso.  

c) Teoria mista ou unificadora e dupla finalidade: retribuição e prevenção: Por meio dessa teoria busca-se 
conciliar as teorias absolutas com as relativas, ou seja, a pena contém um caráter preventivo e outro 
retributivo. É a teoria que buscou o artigo 59, in fine, do Código Penal (conforme seja necessário e suficiente 
para a reprovação e prevenção do crime). 

3 - GARANTISMO DE LUIGI FERRAJOLI 

Um tema bastante cobrado nas provas de Defensoria Pública é o Garantismo Penal. Infelizmente o 
Garantismo Penal vem sendo distorcido por parcela da doutrina brasileira ao citar, por exemplo, a 
equivocada ideia do “Garantismo Penal Hiperbólico Monocular”. Somos bastante críticos a essa ideia, já 
que distorce as origens teóricas de Ferrajoli. 

Na lição de Queiroz, para Ferrajoli, a única finalidade capaz de legitimar a intervenção penal é a 
prevenção geral negativa, exclusivamente, mas não apenas prevenção de futuros delitos, mas sobretudo 
prevenção de reações informais pub´licas ou privadas arbitrárias – fim fundamental da pena, a seu ver. 
Ferrajoli concebe o direito penal assim como um sistema de garantias (conforme a tradição liberal 
iluminista) do cidadão perante o arbítrio realizável pelo Estado ou pelos próprios indivíduos.  

Ferrajoli inclui em seu sistema garantista dez axiomas ou princípios axiológicos fundamentais que são 
considerados metas a serem cumpridas: 

Nulla poena sine crimine: princípio da retributividade ou da consequencialidade em 
relação ao delito; 
Nullun crimen sine lege: princípio da reserva legal; 
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Nulla lex sine necessitate: princípio da necessidade; 
Nulla necessitas sine injuria: lesividade ou ofensividade; 
Nulla injuria sine actione: materialidade, ou exterioridade da ação; 
Nulla actio sine culpa: princípio da culpabilidade ou responsabilidade pessoal 
Nulla culpa sine judicio: princípio da jurisdicionalidade; 
Nullun judicium sine accusatione: princípio acusatório ou da separação entre juiz e 
acusação; 
Nulla accusatio sine probatione: princípio do ônus da prova; 
Nulla probatio sine defensione: princípio do contraditório, ou da defesa. 

4 - TEORIA AGNÓSTICA DA PENA 

Noções: A pena cumpre apenas uma única finalidade: degenerar e destruir aqueles que são a ela 
submetidos. 

O principal autor da referida teoria é Zaffaroni. 

Para Juarez Cirino, a pena seria apenas um ato de poder político, similar a um estado de guerra 
declarada. 

5 - TEORIAS DESLEGITIMADORAS: ABOLICIONISMO E MINIMALISMO 
RADICAL 

Na lição de QUEIROZ, as teorias deslegitimadoras, representadas, basicamente, pelo abolicionismo 
penal (Hulsman e outros) e pelo minimalismo radical (Baratta, Zaffaroni e outros), têm em comum o 
fato de se insurgirem contra a existência mesma do direito penal. Recusam a legitimidade ao Estado 
para exercer o poder punitivo, ressaltando principalmente a disparidade entre o discurso e a prática 
penais, bem como a circunstância de o direito penal criar mais problemas do que resolve, sendo 
criminógeno, arbitrariamente seletivo e causador de sofrimentos inúteis. 

 

1. O crime não existe: caráter definitorial do delito: 

Prosseguindo com os ensinamentos de QUEIROZ: 

Adotando postulado do labeling approach (teoria do etiquetamento), ressalta-se que, sob a 
etiqueta de delito, reúne-se toda uma espécie de comportamentos que nada têm em comum, 
exceto quanto ao fato de estarem igualmente criminalizados. Significa ainda que o crime não 
é um objeto do sistema penal, mas o resultado mesmo do seu funcionamento, razão pela qual 
a criminalidade não existe por natureza, pois é, mais exatamente, uma realidade socialmente 
construída mediante processos de definição e interação. Adota-se o teorema (Thomas) 
segundo o qual, se se definem situações como reais, são reais em suas consequências. 
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2. Inidoneidade preventiva ou motivadora: 

A norma penal, embora pretenda dissuadir comportamentos delituosos (função de 
prevenção geral ou especial), em verdade não se presta a esse fim, pois provavelmente 
ninguém se abstém de praticar crimes em atenção à possibilidade de sofrer a incidência do 
aparato repressivo, vale dizer, a norma penal não intervém no processo motivacional de 
formação da vontade de delinquir, já que, quando alguém se abstém de praticar crime, assim 
o faz por motivos de outra ordem (moral, religiosa, cultural etc.) que não o sistema penal. Já 
a prevenção especial é um mito, uma vez que a prisão, a principal arma dos sistemas penais 
contemporâneos, não ressocializa o criminoso, ,antes o dessocializa, o embrutece, o 
estigmatiza. DE todo modo, não está provado que o direito penal tenha de fato capacidade 
preventiva. 

3. Excepcionalidade da intervenção penal – as cifras ocultas da criminalidade: 

É de conhecimento notório que muitos delitos se praticam e não são registrados. Na realidade, a grande 
maioria desses delitos são inseridos naquilo que se denomina de “cifras negras” da criminalidade. 

Ora, se a sociedade se mantém com grande prática das infrações passando despercebidas pelo sistema 
penal, qual a real finalidade da pena? 

Alega-se que essa diferença abismal entre o número de crimes que são efetivamente submetidos à 
efetiva atuação do sistema penal é comprovadora da desnecessidade do sistema penal porquanto a 
maior parte dos delitos se resolvem a largo da atuação do sistema de justiça. 

Por que achar normal – questiona a esse respeito Hulsman – um sistema que só intervém na 
vida social de maneira tão marginal, estatisticamente tão desprezível? E um sistema que 
somente rege casos esporádicos é desnecessário por isso pode e deve ser abolido. 

4. Igualdade formal versus desigualdade material: seletividade arbitrária do sistema penal: 

Ensina QUEIROZ que: 

O sistema penal, quer quando da edição das leis (criminalização primária), quer quando da 
sua aplicação e execução (criminalização secundária), seleciona sua clientela, sempre e 
arbitrariamente, entre os setores mais vulneráveis da sociedade, entre os miseráveis, enfim, 
reproduzindo desigualdades sociais materiais. Por consequência, o fato de as prisões se 
acharem superlotadas de pessoas pobres não é acidental, porque inerente à lógica funcional 
do modelo capitalista de produção, em cujo sistema o acesso aos bens e à riqueza se dá de 
modo inevitavelmente desigual. Assinala-se, assim, que o direito, e o direito penal em 
particular, reflete uma contradição fundamental entre a igualdade dos sujeitos de direito e 
desigualdade substancial dos indivíduos. A igualdade formal dos sujeitos de direito serve, 
em realidade, de instrumento de legitimação de profundas desigualdades materiais. 

5. Caráter consequencial (sintomatológico), e não causal (etiológico), da intervenção penal: 
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Argumenta-se que o direito penal constitui uma resposta aos sintomas (ou consequências) 
do crime, e não às suas causas. Logo, pouco ou nada se pode esperar de semelhante 
intervenção, pois, mais leis, mais policiais, mais juízes, mais prisões, significa mais presos, 
mas não necessariamente menos delitos (Jeffery).  

A partir dessa perspectiva, a finalidade preventiva do direito penal, se existe, é bastante limitada, uma 
vez que intervém de forma tarde no conflito social e intervém mal, já que não traz uma resposta 
etiológica, adequada e apta a solucionar as origens do problema. Trata apenas do sintoma e não da 
doença. 

6. Caráter criminógeno do sistema penal: 

A atuação do sistema penal, para essa corrente em estudo, não coíbe a prática de condutas ilícitas, mas 
sim cria um clima propício para que os crimes se proliferem e para que outras atividades criminosas 
vicejem.  

7. Reificação do conflito e neutralização da vítima pelo sistema penal: 

Assinala-se que definir fatos ou situações como delituosos significa limitar extraordinariamente as 
possibilidades de compreendê-los e apresentar uma resposta minimamente racional. Daí se preferir a 
expressão “situações problemáticas” ou semelhantes ao tradicional crime ou delito, num modelo 
alternativo de justiça que, para fazer face a tais situações, tenha em conta todas essas opções e 
possibilidades, no sentido de melhor resolvê-las. É justamente o que pretende fazer o atual movimento 
por uma justiça restaurativa. 

8. Intervenção sobre pessoas e não sobre situações: 

Argumenta-se que todo o sistema penal gira em torno da ideia de culpabilidade individual 
(pessoal), desprezando por completo o ambiente ou o sistema social em que se insere. 
Culpam-se os indivíduos; ignoram-se os sistemas, as estruturas sociais. 

6 - CLASSIFICAÇÃO DAS PENAS: 

a) Corporais: infligem um sofrimento físico no agente. Ex.: torturas ou tratamento cruéis. 

b) Privativas de liberdade: suprimem a liberdade do agente, de forma temporária (Brasil) ou perpétua 
nos países em que essa modalidade é permitida. 

c) Restritivas de liberdade: restringem a liberdade sem impor o recolhimento à prisão. Ex.: 
banimento. 

d) Restritivas de direitos: restringem ou suprimem determinados direitos. 

e) Penas pecuniárias: são sanções patrimoniais impostas ao agente. Exemplo: multa. 

Obs.: nos termos do Código Penal, artigo 32, as penas são: I – privativas de liberdade; II – restritivas de 
direitos; III – multa.  
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LCP (art. 5º): prisão simples e multa. 

7 - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

Fragoso: “como instituição total, apena necessariamente deforma a personalidade, ajustando-se à 
subcultura da prisão. A reunião coercitiva de pessoas do mesmo sexo num ambiente fechado, 
autoritário, opressivo e violento, corrompe e avilta”. 

Michel Foucault e a função oculta da pena: “a prisão não erra em seu objetivo; ao contrário, ela o 
atinge na medida em que suscita no meio das outras uma forma particular de ilegalidade, que ela 
permite separar, pôr em plena luz e organizar como um meio relativamente fechado, mas penetrável”. 

Paulo Queiroz conclui que “do ponto de vista de suas funções declaradas (oficiais), a pena é um fracasso 
manifesto, do ponto de vista das funções ocultas, a prisão seria um grande sucesso, daí a sua 
longevidade”. 

7.1 - Regimes penitenciários 

Os regimes penitenciários estão previstos no artigo 33, §1º do Código Penal, divididos em regime 
fechado, regime semiaberto e regime aberto.  

a) Fechado: pena privativa de liberdade é executada em estabelecimento de segurança máxima ou 
média;  

b) Semiaberto: a pena privativa de liberdade é executada em colônia agrícola, industrial ou 
estabelecimento similar;  

c) Aberto: a pena privativa de liberdade é executada em casa de albergado ou estabelecimento 
adequado.  

7.2 - Fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

Art. 33, §2º, do CP: 

[...] 

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;  

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 
(oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;  

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, 
desde o início, cumpri-la em regime aberto.  

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos 
critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
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7.3 - Pena de reclusão 

- O reincidente inicia o cumprimento em regime fechado, independente da pena aplicada (exceção: 
Súmula 269 do STJ);  

- O primário, cuja pena seja superior a 08 (oito) anos de reclusão deverá reiniciar no regime fechado.  

- O primário cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, iniciará o 
cumprimento no regime semiaberto;  

- O primário cuja pena seja inferior a 04 (quatro) anos poderá cumprir, desde o início, no regime aberto. 

7.4 - Pena de detenção 

- O condenado reincidente inicia a pena privativa de liberdade em regime semiaberto, seja qual for a 
quantidade aplicada;  

- O condenado primário cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos, deverá cumpri-la em regime 
semiaberto;  

- o condenado primário cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, deverá cumpri-la em regime 
aberto. 

7.5 - Prisão simples 

- A pena de prisão simples somente é cabível para as contravenções penais e deve ser cumprida sem 
rigor penitenciário. O condenado à prisão simples sempre ficará separado dos condenados à pena de 
reclusão ou de detenção (LCP, art. 6º, caput e §1º).  

- Não há regime fechado. 

8 - APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

8.1 - Modelo Trifásico: artigo 68 do CP 

1ª fase: fixação da pena base, considerando as circunstâncias judiciais (art. 59); 

2ª fase: aplicação das circunstâncias atenuantes e agravantes (arts. 61 a 67); 

3ª fase: aplicação das causas de diminuição e de aumento. 

8.1.1 - 1ª fase (pena base) 

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, devem ser observadas as seguintes circunstâncias: 
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a) Culpabilidade: a culpabilidade está relacionada à maior ou menor reprovabilidade da conduta, de 
acordo com as condições pessoais do agente e das características do crime.  

b) Antecedentes: os antecedentes são todas as condenações anteriores que não possuem efeito de 
reincidência. Há divergência na doutrina acerca de ser ou não mal antecedente a condenação cujo 
cumprimento da pena se extinguiu há mais de 05 anos. 

Período depurador? STF e STJ não reconhecem, porém há precedentes no STJ quando há muito tempo 
entre a condenação anterior e a atual. 

Obs.: ações penais em trânsito e inquéritos policiais em andamento não podem ser considerados para 
fins de antecedentes (Súmula 444 do STJ). 

c) Conduta social: A conduta social se refere ao comportamento do agente em relação às suas 
atividades profissionais, relacionamento familiar e com a coletividade.   

d) Personalidade do acusado: Refere-se ao comportamento do réu e ao seu caráter. Trata-se do perfil 
moral e psicológico do acusado. Ao nosso ver, somente pode ser avaliado por profissional legalmente 
habilitado. 

e) Motivos do crime: Os motivos do crime estão ligados aos antecedentes psicológicos levados em 
conta pelo réu para a prática do delito. Obs.: cuidado com agravantes e qualificadoras. 

f) Circunstâncias do crime: se referem ao modus operandi e à maior ou menor gravidade da conduta.  

g) Consequências do crime: são os impactos que a infração trouxe à vítima ou à sociedade. Estão 
ligados, por exemplo, à maior ou menor intensidade da lesão ao bem jurídico tutelado pela norma 

h) Comportamento da vítima: trata-se da conduta da vítima que eventualmente tenha influído na 
prática delituosa. Sabemos que no âmbito criminal inexiste a compensação de culpas, porém a maior ou 
menor influência da vítima poderá interferir na fixação da dosimetria. 

Obs.: Qual a fração? Doutrina: 1/8. Jurisprudência: 1/6. 

8.1.2 - 2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes): 

- Estão elencadas nos artigos 61 a 66 do Código Penal; 

- Somente será aplicada se não for elementar, qualificadora ou modalidade privilegiada do crime. 

Obs: Súmula 231 (redução aquém do mínimo) e sua inconstitucionalidade. 

Obs.2: circunstância atenuante diferida, quando para respeitar a súmula 231 incide a atenuante na 
terceira fase quando há causa de aumento. 

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes): 
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Concurso de agravantes e atenuantes: a pena deve aproximar-se do limite das circunstâncias 
preponderantes: 

Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite 
indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos 
motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. 

Da reincidência: 

A reincidência ocorre quando o agente pratica um novo crime, após o trânsito em julgado da sentença 
penal condenatória por crime anterior.  

Período depurador: art. 64, I, do CP. 

Contravenção penal: há reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em 
julgado a sentença que o tenha julgado, no Brasil ou no estrangeiro, por qualquer crime, ou no Brasil, 
por motivo de contravenção. Consequências: quadro a seguir 

 

Atenuantes genéricas: art. 65 do Código Penal: 

a) Idade do agente (menor de 21 anos – data do fato - ou maior de 70 anos - sentença);  

b) desconhecimento da lei;  

c) relevante valor moral ou social;  

d) evitar consequências ou reparar o dano;  

e) coação resistível, cumprimento de ordem hierárquica etc;  
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f) confissão espontânea;  

g) influência de multidão em tumulto que não provocou. 

8.1.3 - Causas de aumento e de diminuição de pena (3ª fase) 

- Pode reduzir aquém e além dos limites previstos em abstrato; 

- Concurso de causas de aumento e de diminuição: no concurso de causas de aumento ou de diminuição 
previstas na Parte Especial, pode o juiz se limitar a um só aumento ou a uma só diminuição, 
prevalecendo, contudo, a causa que mais aumente ou que mais diminua. 

 

Jurisprudência importante: 

 
 

Súmula 440-STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime 
prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na 
gravidade abstrata do delito. 

 

No crime de roubo, o emprego de arma de fogo não autoriza, por si só, a imposição do regime 
inicial fechado se, primário o réu, a pena-base foi fixada no mínimo legal. 
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STJ. 5ª Turma. HC 309939-SP, Rel. Min. Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ-
SC), julgado em 28/4/2015 (Info 562). 

 

Em um crime de roubo, o juiz NÃO pode fixar regime prisional mais severo do que aquele 
previsto no art. 33, § 2º do CP utilizando como argumento o fato de a arma de fogo ter sido 
apontada contra o rosto da vítima. Tal fundamentação não é válida porque essa conduta 
caracteriza a "grave ameaça", elemento ínsito do crime de roubo. Assim, não se pode fixar 
regime prisional mais gravoso com base em circunstâncias que são próprias (naturais) do 
crime. STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 349732-RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 
5/11/2013 (Info 531). 

 

Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a 
reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de 
antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou 
a conduta social do agente STJ. Plenário.REsp 1794854-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
23/06/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1077) (Info 702) 

 

Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a 
reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de 
antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou 
a conduta social do agente STJ. Plenário.REsp 1794854-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 
23/06/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1077) (Info 702) 

Multirreincidência x confissão: 

A multirreincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre 
a atenuante da confissão, sendo vedada a compensação integral. Assim, em caso de 
multirreincidência, prevalecerá a agravante e haverá apenas a compensação 
parcial/proporcional (mas não integral). STJ. 5ª Turma. HC 620640, Rel. Min. Joel Ilan 
Paciornik, julgado em 02/02/2021. 

Abalos psicológicos: 

É possível o aumento de pena-base fundado nos abalos psicológicos causados à vítima 
sobrevivente. Para tanto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados 
concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos 
elementos próprios do tipo penal. STJ. 5ª Turma. HC 624.350/SC, Rel. Ministro Reynaldo 
Soares da Fonseca, julgado em 09/12/2020. 
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Maus antecedentes e período depurador: 

As condenações atingidas pelo período depurador quinquenal do art. 64, inciso I, do CP, 
embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus 
antecedentes, na primeira etapa da dosimetria da pena. STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 
558.745/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 15/09/2020. STJ. 6ª Turma. 
AgRg no HC 471.346/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 21/05/2019. 

 
Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de 
prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. STF. Plenário. RE 
593818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/8/2020 (Repercussão Geral - Tema 
150). 

9 - PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS 

Conceito: 

As penas restritivas de direitos são também chamadas de “penas alternativas”, pois têm o propósito de 
evitar a desnecessária imposição da pena privativa de liberdade nas situações expressamente indicadas 
na lei, relativas a indivíduos dotados de condições pessoas favoráveis e envolvidos na prática de 
infrações penais de reduzida gravidade. 

 

Natureza jurídica: as penas restritivas de direitos são espécies de pena. Possuem a característica de 
serem substitutivas às privativas de liberdade. 

Espécies: 

a) Prestação pecuniária (art. 45, §§1º e 2º): pode consistir em prestação de outra natureza se houver 
aceitação do beneficiário (não inferior a 1 salário mínimo, nem superior a 360); 

b) Perda de bens e valores (art. 45, §3º): destinado ao fundo penitenciário nacional e tem como limite 
o prejuízo causado ou proveito do crime; 

c) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (art. 46): penas superiores a 6 
meses. Cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia, podendo cumprir em menor tempo, nunca 
inferior à metade, quando a privativa for superior a 1 ano; 
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d) Interdição temporária de direitos (art. 47): proibição de exercício de cargo; profissão, atividade 
ou ofício; suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo; proibição de frequentar 
determinados lugares; proibição de inscrever-se em curso, avaliação ou exames públicos; 

e) Limitação de fim de semana (art. 48): 5 horas diárias (sábado e domingo) em casa do albergado 
ou estabelecimento adequado. 

 

Requisitos para substituição: 

a) Pena privativa de liberdade não superior a 04 anos, ou qualquer pena se o crime for culposo (art. 44, 
I); 

b) Crime cometido sem violência ou grave ameaça (art. 44, II); 

c) Não ser reincidente em crime doloso (art. 44, II), salvo se a medida for socialmente recomendável e a 
reincidência não se opere pelo mesmo delito (reincidência específica); 

d) Culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do condenado, bem como motivos e 
circunstâncias indicarem ser a substituição suficiente (art. 44, III). 

Critérios (art. 44, §2º): 

a) Condenação igual ou inferior a 1 ano: substituição por multa ou por uma restritiva de direitos; 

b) Condenação superior a 1 ano: a pena privativa poderá ser substituída por uma restritiva de direitos 
+ multa, ou por duas restritivas de direitos. 

Conversão (art. 44, §§4º e 5º): 

a) Descumprimento injustificado da restritiva imposta; 

Obs.: no cálculo da pena privativa de liberdade, será deduzido o tempo cumprido da restritiva de 
direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 (trinta) dias. 

b) Nova condenação: o juiz da execução decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplica-la caso 
seja possível o cumprimento da pena restritiva (art. 44, §5º). 

10 - PENA DE MULTA 

Conceito: 
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Pagamento de quantia ao Fundo Penitenciário Nacional, fixada em sentença e calculada em dias-multa. 
Pode ser aplicada abstratamente ou como pena substitutiva. 

Pode ser cumulada, salvo quando cominadas em lei especial penas privativa de liberdade e pecuniária 
(Súmula 171 do STJ). 

 

Pagamento/execução da pena de multa: 

- Deve ser paga em até 10 dias após o trânsito em julgado (art. 50 do CP); 

- Pode ser deferido o parcelamento e desconto em folha de pagamento; 

- Caso não seja paga, será dívida de valor (não converte) e cobrada por execução perante a Vara de 
Execução Penal (art. 51 do CP). 

 

Compete ao MP a execução: 

“O Ministério Público possui legitimidade para propor 
a   cobrança de multa decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado, 
com a  possibilidade subsidiária de cobrança pela Fazenda Pública. STF. Plenário. ADI 
3150/DF e AP 470/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 12 e 13/12/2018 (Info 927)”. 

 

Fixação do valor da pena de multa: 

Sistema bifásico: 

1ª fase - fixação dos dias-multa entre 10 e 360-dias multa: levam-se em conta as 
circunstâncias de fixação da pena privativa de liberdade (há divergência sobre só incidência 
do art. 59 ou não) + situação econômica do réu; 

2ª fase – fixação do valor que não pode ser inferior a um trigésimo do salário mínimo mensal, 
nem superior a 5 vezes esse salário. Obs.: pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar 
ineficaz à luz da situação econômica do réu. 
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11 - CONCURSO DE CRIMES 

Espécies: 

a) concurso material (artigo 69); 

b) concurso formal (artigo 70); 

c) crime continuado (artigo 69). 

 

Concurso material: 

Haverá o concurso de crime quando o agente, mediante duas ou mais ações ou omissões, comete dois 
crimes, idênticos ou não. Nesta hipótese haverá a soma das penas para cada delito cometido. 

Vejamos o teor do artigo 69 do Código Penal: 

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais 
crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em 
que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, 
executa-se primeiro aquela. 

Espécies de concurso material: 

Homogêneo: ocorrerá o concurso material homogêneo quando ambos os delitos forem 
idênticos (exemplo: dois roubos, dois furtos etc.). Vale notar que o concurso material 
homogêneo exige que as circunstâncias de tempo e local diversos para que não seja 
confundido com o crime continuado que veremos adiante. 

Heterogêneo: quando os crimes não forem idênticos (por exemplo furto e roubo). 

Obs: A soma das penas somente será possível se ambas as sanções forem da mesma espécie. 
Por exemplo, reclusão com reclusão e detenção com detenção. Caso sejam diversas as 
sanções, a parte final do artigo 69 do Código Penal determina que primeiro deverá ser 
cumprida a pena de reclusão e em seguida a pena de detenção. 

Concurso material e penas restritivas de direitos: 

Para a aferição dos requisitos do artigo 44, leva-se em conta o somatório das penas; 
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Em regra, o acúmulo material impede a substituição da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos quando supere o requisito objetivo previsto no artigo 44, inciso I, do 
Código Penal. 

Concurso formal de crimes (art. 70 do CP): 

a) Concurso formal homogêneo: se as penas forem idênticas, aplica-se uma só pena, 
aumentada de 1/6 até ½ (sistema da exasperação da pena). 
b) Concurso formal heterogêneo: se os crimes não forem idênticos, será aplicada a pena 
do crime mais grave, aumentada também de 1/6 até ½. Por exemplo, quando o agente agindo 
com imprudência, provoca a morte de uma pessoa e lesões corporais em outra. 
c) Concurso material benéfico no concurso formal heterogêneo: na hipótese de 
concurso formal heterogêneo, é possível que ocorra uma injustiça no tocante à exasperação 
da pena.  

Critérios de exasperação 

- 2 (dois) crimes = aumento de 1/6 (um sexto); 
- 3 (três) crimes = aumento de 1/5 (um quinto); 
- 4 (quatro) crimes = aumento de 1/4 (um quarto); 
- 5 (cinco) crimes = aumento de 1/3 (um terço); 
- 6 (seis) ou mais crimes = aumento de 1/2 (metade). 

Concurso formal perfeito e imperfeito 

a) Concurso formal perfeito: é a regra, quando o agente não possui desígnios autônomos; 
b) Concurso formal imperfeito: agente atua com dolo direto e distinto em relação a cada um 
dos delitos (art. 70, in fine) – neste caso, as penas são somadas. 

Crime continuado: 

O artigo 71 do Código Penal conceitua o denominado “crime continuado”. Vejamos a redação do 
dispositivo legal: 

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais 
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras 
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-
lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em 
qualquer caso, de um sexto a dois terços.    

Incidência das majorantes: 



 

 

 

  

 

53 
95 

 

 

Teorias do crime continuado: 

Existem três teorias que tratam da natureza jurídica do crime continuado: 

a) Teoria da unidade real: teoria que considera as várias infrações como verdadeiramente 
um crime único; 
b) Teoria da ficção jurídica: a conduta é constituída por uma pluralidade de crimes, porém 
por uma ficção jurídica é tratada como um crime único. É a teoria adotada pelo Código Penal. 
c) Teoria mista: para essa categoria o crime continuado não constitui crime único, 
tampouco pluralidade de crimes e sim uma categoria diversa. 

Requisitos do crime continuado: 

1. Pluralidade de condutas: o crime continuado demanda a realização de mais de uma conduta. 

2. Que os crimes sejam da mesma espécie: crimes da mesma espécie são aqueles previstos no 
mesmo tipo penal, simples ou qualificado.  

3. Que os crimes tenham sido cometidos pelo mesmo modo de execução: os modos de 
execução entre os delitos devem ser iguais.  

4. Que os crimes tenham sido cometidos nas mesmas condições de tempo (conexão 
temporal): os crimes devem ser praticados em um período curto de tempo.  

5. Que os crimes tenham sido cometidos nas mesmas condições de local: na mesma rua, ou no 
mesmo bairro, na mesma cidade ou até mesmo em cidades distintas quando vizinhas.  

Crime continuado qualificado: 
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Parágrafo único do artigo 71: 

“Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à 
pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a 
personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um 
só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do 
parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código”.   

Prescrição no concurso de crimes: 

A prescrição será contabilizada de forma individual em relação a cada um dos crimes (art. 119 do CP).  

Concurso de crimes e pena de multa: 

A dosimetria da pena de multa, no caso do concurso de crimes, é definida pelo artigo 72 do Código Penal. 

    Art. 72 - No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente.   

No que tange ao crime continuado, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que esta regra não 
se aplica em tal modalidade de concurso. 

12 - SUSPENSÃO CONDICIONAL DAS PENAS 

Introdução: 

O condenado não iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade durante um determinado 
período de tempo, denominado de período de prova. Após o cumprimento de algumas obrigações e 
decorrido o período de tempo, a pena será extinta. 

- Trata-se de direito subjetivo do condenado. 

Requisitos (art. 77 do Código Penal): 

a) subjetivos:  
- pena privativa de liberdade não superior a 2 anos (salvo se for maior de 70 anos ou se as 
razões de saúde justifiquem a suspensão) 
- Reparação do dano, salvo impossibilidade de o fazer. 
b) subjetivos:  
- não ser reincidente em crime doloso, salvo condenado apenas a pena de multa; 
- culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, motivos e circunstâncias 
autorizarem; 
- não ser indicada ou cabível a substituição do art. 44 
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Espécies: 

a) Sursis simples (art. 77 e 78, §1º): no primeiro ano presta PSC ou limitação de fim de semana. Aplica-
se quando não reparou o dano ou quando as circunstâncias não são favoráveis; 

b) Sursis especial (art. 78, §2º): não precisa prestar PSC ou se submeter a limitação de fim de semana 
no primeiro ano de prova. Aplica-se quando reparou o dano e as circunstâncias sejam favoráveis. 

c) Sursis etário (art. 77, §2º): pena não superior a 4 anos desde que o condenado seja maior de 70 
anos de idade; 

d) Sursis humanitário (77, §2º, 2ª parte): não superior a quatro anos quando razões de saúde 
justifiquem a suspensão. 

 

Condições (arts. 78 e 79): 

a) Condições legais: 

- Sursis simples: PSC ou limitação de fim de semana no primeiro ano; 

- Sursis especial: proibição de frequentar determinados lugares; proibição de se ausentar da comarca 
sem autorização do juiz; comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, mensalmente, para informar e 
justificar suas atividades; 

b) Condições judiciais: 

- A sentença poderá fixar outras condições desde que adequadas ao fato e à situação do condenado. 

Revogação (art. 81): 

a) obrigatória: 

- Condenado em sentença irrecorrível por crime doloso; 

- frustra, embora solvente, a execução da pena de multa, ou não efetua, sem motivo justificado, a 
reparação do dano; 

- Descumpre a obrigação do §1º do artigo 78 (limitação de fim de semana ou PSC). 

b) facultativa:  
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- Descumprimento de qualquer outra condição imposta; 

- Irrecorrivelmente condenado a crime culposo ou contravenção penal (exclui-se a pena de multa). 

8.6 – Prorrogação: processado por outro crime ou nas hipóteses de revogação facultativa. 

13 - LIVRAMENTO CONDICIONAL 

Requisitos (art. 83 do CP): 

a) Requisitos objetivos: 

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de 
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:            

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso 
e tiver bons antecedentes;           

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;    

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela 
infração;              

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, 
prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e 
terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.   

b) Requisitos subjetivos: 

Art. 83 [...]: 

   III - comprovado:               

a) bom comportamento durante a execução da pena;            

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;           

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e             

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;          

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave 
ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de 
condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.  
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14 - MEDIDAS DE SEGURANÇA 

Introdução 

A medida de segurança tem função preventiva (prevenção especial) e terapêutica. Tem a finalidade de 
tratar ou curar aquele que cometeu uma infração penal. 

Pressupostos: a) prática de um fato típico e ilícito; b) periculosidade social (análise feita em 
relação ao futuro). 

 

Veja a seguinte diferença: 
  
Pena: fato típico, ilícito e culpável. 
Medida de segurança: fato típico, ilícito + periculosidade do agente. 

 

 Espécies (art. 96):  
  
a) detentiva: internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou outro 
estabelecimento adequado; 
b) restritiva: sujeição a tratamento ambulatorial. 
Obs.: o Código Penal adotou o sistema vicariante (oposto do duplo binário) 

Imposição: 

Inimputável (art. 26, caput): o gente receberá necessariamente a medida de segurança 
adequada e será absolvido (absolvição imprópria); 
Semi-imputável (art. 26, parágrafo único): apesar de haver uma redução de pena, mesmo 
sendo condenado o agente poderá receber um tratamento curativo mediante a substituição 
da pena privativa de liberdade por medida de segurança. 
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Prazo (art. 97):  

- Prazo mínimo de 1 a 3 anos fixado pelo juiz na sentença; 
- Terminado o prazo, pessoa será submetida à perícia para verificar periculosidade; 
Súmula 527 do STJ: “o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o 
limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado”. 
10.4 – Desinternação 
- Será condicional, restabelecendo a situação anterior se o agente praticar fato indicativo da 
persistência da periculosidade antes de 1 (um) ano (art. 97, §3º). 
Observações finais: 
- Prescrição se regula pelo máximo da pena em abstrato; 
- Medidas de segurança vs. Lei n. 10.216/01. 

Espero que tenham gostado do material. Sigam a gente em nossas redes sociais! 

Allan Montoni Joos 
Instagram: @allanmjoos 
Telegram: t.me/allanjoos 

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL – ALLAN 

JOOS 

1 - DICA  

Nessa reta final que precede o certame da DPE-PR, alguns temas quentes merecem uma atenção especial 
dos alunos. Por isso, o professor Allan Joos (@allanmjoos) trouxe alguns temas importantíssimos para 
lapidar os estudos dos alunos nesses últimos dias antes da prova. 

Um tema que consideramos de suma importância no direito processual penal e pouco citado na doutrina 
em geral, consiste no amplo conhecimento das prerrogativas processuais penais dos membros da 
defensoria pública. 

Para sintetizar, fizemos a seguinte relação: 

a) Receber os autos com vista, não bastando a mera intimação (art. 128, I, da LC 80/94). Obs.: autos 
com vista na repartição da defensoria pública. 

b) Prazo em dobro (art. 128, I da LC 80/94). Obs.: MP não tem; 

c) Ter vista pessoal do processos (art. 128, II, da LC 80/94); 

d) Examinar autos de flagrante, inquéritos e processos, obter cópias e tomar apontamentos (art. 
128, VIII da LC 80/94); 

e) Manifestar-se por meio de cotas (art. 128, X, da LC 80/94); 
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f) Requisitar das autoridades públicas exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, 
documentos, informações, esclarecimentos e providências (art. 128, X, da LC 80/94); 

g) Representar a parte independentemente de procuração, salvo quando a lei exigir poderes 
especiais (art. 128, XI). 

Sobre a atuação da Defensoria Pública no processo penal, ainda é importante trazer alguns 
entendimentos jurisprudenciais: 

Intimação em audiência e remessa dos autos à Defensoria Pública: 

O STJ pacificou o entendimento de que a intimação pessoal do membro da defensoria pública somente 
ocorre com a remessa dos autos à respectiva repartição (claro que se o processo for digital, isso ocorre 
com o envio do processo à respectiva serventia). Referido procedimento deve ocorrer mesmo que a 
decisão tenha sido objeto de intimação em audiência e o membro esteja presente. Vejamos a seguinte 
ementa de julgado da 3ª Seção do STJ: 

HABEAS CORPUS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO JURÍDICA POSTA. AFETAÇÃO DO WRIT À 
TERCEIRA SESSÃO. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM 
AUDIÊNCIA. CONTAGEM DOS PRAZOS. INÍCIO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À 
INSTITUIÇÃO. INTIMAÇÃO E CONTAGEM DE PRAZO PARA RECURSO. DISTINÇÕES. 
PRERROGATIVA PROCESSUAL. NATUREZA DAS FUNÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA. 
REGRA DE TRATAMENTO DISTINTA. RAZOABILIDADE. 
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, V e 44, I, DA LC N. 80/1994. 
1. A intimação dos atos processuais tem por objetivo dar conhecimento ao interessado sobre 
o ato praticado, permitindo-lhe, eventualmente, a ele reagir, em autêntica expressão 
procedimental do princípio do contraditório, o qual se efetiva no plano concreto com a 
participação das partes no desenvolvimento do processo e na formação das decisões 
judiciais, conferindo tanto ao órgão de acusação quanto ao de defesa o direito de influir, quer 
com a atividade probatória, quer com a apresentação de petições e arrazoados, escritos e 
orais, na formação do convencimento do órgão jurisdicional competente. 2. Na estrutura 
dialética do processo penal brasileiro, a Defensoria Pública desempenha suas funções 
orientada por princípios constitucionais expressos, entre os quais se destacam o da unidade 
e o da indivisibilidade, que permitem a atuação, em nome da mesma instituição, de diversos 
de seus membros, sem que isso importe em fragmentação do órgão, porquanto é a 
instituição, presentada por seus membros, que pratica o ato. 3. Cuida-se de &quot;instituição 
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e 
instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção 
dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 
individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso 
LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal&quot; (art. 134 da CR). 4. Para o escorreito 
desempenho de suas atribuições constitucionais e legais, estabelecem os arts. 4º, V, e 44, I, 
da Lei Complementar n. 80/1994 a intimação pessoal com a remessa dos autos à Defensoria 
Pública. Por sua vez, a intimação pessoal dos membros da Defensoria Pública é também 
objeto de expressa previsão no novo CPC, no art. 186, § 1º, semelhantemente ao disposto no 
art. 370 do Código de Processo Penal. 5. Tal prerrogativa se mostra consentânea não só com 
o complexo e relevante papel desempenhado pela instituição, mas também com a 
necessidade de otimizar a eficiência dos serviços oficiais, dependentes do acompanhamento 
e da fiscalização de vultosa quantidade de processos. Daí a justificativa para que a intimação 
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pessoal seja aperfeiçoada com a vista dos autos (conforme disposto expressamente nos arts. 
4º, V, e 44, I, da Lei Complementar n. 80/1994). 6. É natural que, nos casos em que há ato 
processual decisório proferido em audiência, as partes presentes (defesa e acusação) dela 
tomem conhecimento. Entretanto, essa ciência do ato não permite ao membro integrante da 
Defensoria Pública o exercício pleno do contraditório, seja porque o referido membro não 
poderá levar consigo os autos, seja porque não necessariamente será o mesmo membro que 
esteve presente ao ato a ter atribuição para eventualmente impugná-lo. 7. A distinção entre 
intimação do ato e início da contagem do prazo processual permite que se entenda 
indispensável - para o exercício do contraditório e a efetiva realização da missão 
constitucional da Defensoria Pública - que a fluência do prazo para a prática de determinado 
prazo peremptório somente ocorra a partir do ingresso dos autos na Secretaria do órgão 
destinatário da intimação. Precedentes. 8. Assim, a não coincidência entre a intimação do ato 
decisório (em audiência ou por certidão cartorial) e o início do prazo para sua eventual 
impugnação é a única que não sacrifica, por meio reflexo, os direitos daqueles que, no âmbito 
da jurisdição criminal, dependem da escorreita e eficiente atuação da Defensoria Pública. 9. 
Habeas corpus concedido para reconhecer a tempestividade da apelação interposta pela 
Defensoria Pública e determinar ao Tribunal de origem que julgue o recurso defensivo. (HC 
296.759/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
23/08/2017, DJe 21/09/2017) 

Além dessa, que consideramos importantíssimas, podemos trazer os seguintes julgados que também 
tratam de prerrogativas e de garantias da Defensoria Pública: 

• Não configura o crime de desobediência (art. 330 do CP) a conduta de Defensor Público Geral 
que deixa de atender à requisição judicial de nomeação de defensor público para atuar em 
determinada ação penal. A Constituição Federal assegura às Defensorias Públicas autonomia 
funcional e administrativa (art. 134, § 2º). (STJ. 6ª Turma. HC 310901-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 
julgado em 16/6/2016 (Info 586); 

• STF: É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que confere foro 
por prerrogativa de função para Defensores Públicos e Procuradores do Estado. Constituição 
estadual não pode atribuir foro por prerrogativa de função a autoridades diversas daquelas 
arroladas na Constituição Federal. (STF. Plenário. ADI 6501 Ref-MC/PA, ADI 6508 Ref-MC/RO, 
ADI 6515 Ref-MC/AM e ADI 6516 Ref-MC/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 
20/11/2020 (Info 1000)).  

• ABONDONO DE PLENÁRIO:  

• STJ – 5ª Turma: configura abandono de processo, ensejando a multa do artigo 265 do CPP (STJ. 
5ª Turma. RMS 54.183-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 
julgado em 13/08/2019 (Info 658); 

• STJ – 6ª Turma: não configura hipótese de abandono de processo se este permaneceu na causa 
tendo atuado nos atos subsequentes (STJ. 6ª Turma. RMS 51.511/SP, Rel. Acd. Min. Sebastião 
Reis Júnior, julgado em 22/08/2017).  

• Não afronta o princípio da inércia da jurisdição a decisão do Juízo penal que determina seja 
designado Defensor Público para réu hipossuficiente economicamente, sem sua prévia 
solicitação. STJ. 5ª Turma. RMS 59413-DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 
07/05/2019 (Info 648); 
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• A intimação da Defensoria Pública somente se aperfeiçoa com a remessa dos autos, esmo que o 
defensor esteja presente na audiência na qual foi proferida a decisão (STJ. 3ª Seção. HC 296759-
RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 23/8/2017 (Info 611). STF. 2ª Turma. HC 
125270/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 23/6/2015 (Info 791)). 

• É exigível procuração com poderes especiais para que seja oposta exceção de suspeição por réu 
representado pela Defensoria Pública, mesmo que o acusado esteja ausente do distrito da culpa. 
STJ. 6ª Turma. REsp 1431043-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 
16/4/2015 (Info 560). 

• Defensoria pública não precisa provar que o réu procurou o órgão para ser assistido (STF. 2ª 
Turma. HC 111532/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 7/8/2012). 

• Defensoria pública pode apresentar rol de testemunhas em momento posterior à resposta à 
acusação, sem que haja preclusão do direito, desde que o requeira motivadamente (STJ. REsp 
1.443.533-RS, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 23/6/2015, DJe 
3/8/2015). 
 

2 - DICA 

Outro tema com bastante incidência nas provas é o das provas ilícitas. 

Portanto, o professor Allan trouxe alguns conceitos interessantes para vocês. 

Conceito de prova ilegal: 

Prova ilegal é aquela obtida por meio de violação de normas legais ou de princípios gerais do 
ordenamento, de natureza material ou processual.  

Prova ilegal é gênero dos quais são espécies a prova ilícita e a prova ilegítima. 

 

 

PROVA ILÍCITA PROVA ILEGÍTIMA 

Conceito: é a produzida mediante violação de norma de direito 
material, seja prevista na CF ou em lei ordinária. 

Conceito: é a produzida 
mediante violação de norma 
de direito processual. Ex.: 
CPP, art. 479. 

Momento: produzida em momento anterior ou concomitante ao 
processo (em regra, é produzida fora do processo) 
  

Momento: em regra, é 
produzida dentro do 
processo. Ex. CPP, art. 203. 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1443533
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1443533
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Surge o direito de exclusão (exclusionary rules). Provas ilícitas não 
devem ser introduzidas no processo, sob pena de exclusão. As provas 
ilícitas já contidas serão desentranhadas. Antigamente era 
reconhecida nula, mas ficava na secretaria da Vara. Hoje ela deve ser 
desentranhada e será, em regra, inutilizada; 
  

  
Sua solução passa pela 
aplicação da teoria das 
nulidades. 
Consequência: declaração de 
nulidade (absoluta ou 
relativa). 

São exemplos de prova ilícita a confissão mediante tortura e a invasão 
de domicílio sem mandado de busca e sem situação de flagrância. 

  
Exemplo de prova ilegítima é 
o que ocorre no art. 479 CPP 
em transgressão aos prazos 
previstos. 
  

É possível a utilização da prova ilícita em favor do réu? 

SIM. Excepcionalmente, a doutrina e a jurisprudência reconhecem a possibilidade, excepcional, de 
utilização da prova ilícita quando esta for a única capaz de provar a inocência do réu. Como não haveria 
prejuízo, mas benefício ao réu, é autorizada excepcionalmente a utilização da prova nesse caso, ainda 
que ilícita. 

Inutilização das provas: 

Código de Processo Penal: 

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, 
assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. (Redação dada 
pela Lei nº 11.690, de 2008) 

§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não 
evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem 
ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 

§ 2º Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de 
praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto 
da prova. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 

§ 3º Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será 
inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente. (Incluído pela Lei 
nº 11.690, de 2008) 

Em quais hipóteses a prova ilícita, mesmo após ser desentranhada dos autos e preclusa a decisão 
ela não poderá ser destruída? 

Quando se tratar de objeto lícito pertencente à terceiro; 

Quando essa prova consistir em corpo de delito de outra infração penal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm
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Descontaminação do Julgador 

 Art. 157. 

§ 5º O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a 
sentença ou acórdão. (suspenso por liminar do FUX nas ADIS 6298, 6299, 6300 e 6305). 

 Assim, o julgador deverá ser substituído quando houver declaração de ilicitude de elemento a que já 
tenha conhecimento e contato anterior. 

Porém, o referido dispositivo está suspenso por força das ADIS 6298, 6299, 6300 e 6305. 

Teorias sobre prova ilícita 

PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO (TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA) 

São os meios probatórios que, não obstante produzidos validamente em momento posterior, 
encontram-se afetados pelo vício da ilicitude originária, que a eles se transmite contaminando-os por 
efeito de repercussão causal. Sendo que tal ilicitude somente restará caracterizada se houver a 
comprovação do nexo causal entre as provas ou quando as derivadas não puderem ser obtidas por uma 
fonte independente das primeiras. 

Existem limitações à teoria dos frutos da árvore envenenada? 

SIM. O art. 157, §1º, do CPP prevê a teoria e os casos de suas limitações. 

Código de Processo Penal: 

Art. 157. [...] 

§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não 
evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem 
ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 

TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE: 

Trata-se de uma teoria de origem no direito norte-americano (1960). 

Se o órgão da persecução penal demonstrar que obteve, legitimamente, novos elementos de informação 
a partir de uma fonte autônoma de prova, que não guarde qualquer relação de dependência com a prova 
originariamente ilícita, tais dados probatórios são plenamente admissíveis no processo. Essa teoria já é 
utilizada pelo STF (HC 83.921/04).  

TEORIA DA DESCOBERTA INEVITÁVEL (“INEVITABLE DISCOVERY) (Art. 157 §2º CPP):  

A teoria da descoberta inevitável tem origem no direito norte-americano e é chamada de Inevitable 
Discovery. Foi adotada no julgado conhecido como Nix vs. Williams II, do ano de 1984.  

Se o órgão da persecução penal demonstrar que a prova derivada da ilícita teria sido produzida de a 
qualquer maneira, independentemente da prova ilícita originária, tal prova deve ser considerada 
válida.  
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A inevitabilidade da descoberta leva ao reconhecimento de que não houve um proveito real, com a 
violação legal. 

Sua aplicação não pode ser feita com base em mera especulação. É indispensável a existência de dados 
concretos que confirmem que a descoberta seria inevitável.  

No art. 157 § 2º CPP, foi conceituada a teoria da descoberta inevitável, e não a teoria da fonte 
independente. 

TEORIA DA MANCHA PURGADA OU DA CONTAMINAÇÃO EXPURGADA (do nexo causal atenuado, 
dos vícios sanados ou da tinta diluída – purged taint – Wong Sun Vs. U.S. em 1963):  

Não se aplica a teoria da prova ilícita por derivação se o nexo causal entre a prova primária e a 
secundária for atenuado em virtude do decurso do tempo, de circunstâncias supervenientes na cadeia 
probatória ou da vontade de um dos envolvidos em colaborar com a persecução criminal. Não é aplicada 
pelo STF. Para alguns doutrinadores, essa teoria teria passado a constar do art. 157 §1º CPP. É como se 
a prova secundária apagasse o nexo causal entre ela e a prova ilícita. 

 TEORIA DA BOA-FÉ (GOOD FAITH EXCEPTION): 

Nesse caso, haveria a produção de uma prova ilícita por força de uma atuação de agentes da polícia sem 
má-fé, ou seja, por puro erro. Essa teoria não é adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro e não 
encontra previsão legal. 

TEORIA DO ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS ou SERINDIPIDADE (TEORIA BRASILEIRA):  

Aplica-se esta teoria nas hipóteses em que a autoridade policial encontra, de forma casual, provas 
pertinentes à outra infração ou outros investigados, que não estavam na linha de desdobramento 
normal da investigação. 

Nesses casos, a validade da prova está condicionada à forma como foi realizada a diligência: se houve 
desvio de finalidade, abuso de autoridade, a prova não deve ser considerada válida; se o encontro da 
prova foi casual, fortuito, a prova é válida. 

Regra especial de serendipidade: 

1 – Havendo a descoberta fortuita de novos infratores (serendipidade subjetiva), é necessário 
reconhecer que a interceptação valerá como prova em detrimento de todos; 

2 – Havendo descoberta fortuita de novas infrações (serendipidade objetiva): 

Se os crimes forem conexos, segundo Vicente Greco, a interceptação valerá como prova para todos 
(serendipidade objetiva de primeiro grau). 

ATENÇÃO! Para o STJ, a interceptação valerá como prova para o crime conexo, mesmo quando ele seja 
apenado com detenção. 

NÃO havendo conexão, segundo LFG, a interceptação servirá como mera notícia crime, permitindo a 
instauração de IP (serendipidade objetiva de segundo grau). 

3 - DICA 

Ainda sobre as provas no Direito Processual Penal, é importante ressaltar um tema que foi positivado 
no Código de Processo Penal: a “cadeia de custódia da prova”. 

No que consiste a cadeia de custódia da prova? 
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A cadeia custódia, em termos gerais, consiste em um mecanismo garantidor da autenticidade das 
evidências coletadas e examinadas, assegurando que correspondem investigado, sem que haja lugar 
para qualquer tipo de adulteração. Fundamenta-se no chamado princípio da “autenticidade da prova”, 
um princípio básico pelo qual se entende que determinado vestígio relacionado à infração penal, 
encontrado, por exemplo, no local do crime, é o mesmo que o magistrado está usando para formar seu 
convencimento. 

Vejamos a previsão legal e regramentos: 

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados 
para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em 
vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o 
descarte.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência) 

§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com 
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de 
vestígio.    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência) 

§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a 
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.     (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)       (Vigência) 

§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que 
se relaciona à infração penal.    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência) 

  Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes 
etapas:     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência) 

I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a 
produção da prova pericial;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência) 

II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o 
ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;     (Incluído pela Lei 
nº 13.964, de 2019)  (Vigência) 

III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no 
corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, 
filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo 
perito responsável pelo atendimento;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência) 

IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas 
características e natureza;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência) 

V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de 
forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para 
posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o 
acondicionamento;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
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VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições 
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a 
manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;      (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência) 

VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser 
documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e 
unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o 
vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura 
e identificação de quem o recebeu;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência) 

VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a 
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter 
o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por 
perito;      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência) 

IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do 
material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou 
transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;     (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)       (Vigência) 

X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente 
e, quando pertinente, mediante autorização judicial.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)       (Vigência) 

  Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, 
que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for 
necessária a realização de exames complementares.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)       (Vigência) 

§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como 
descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável 
por detalhar a forma do seu cumprimento.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)       (Vigência) 

§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de 
locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como 
fraude processual a sua realização.   (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência) 

  Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza 
do material.    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência) 

§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, 
de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o 
transporte.    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência) 
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§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir 
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de 
informações sobre seu conteúdo.  (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência) 

§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e, 
motivadamente, por pessoa autorizada.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência) 

§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de 
vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as 
informações referentes ao novo lacre utilizado.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)       (Vigência) 

§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.     (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência) 

  Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia destinada 
à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central 
de perícia oficial de natureza criminal.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência) 

§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para conferência, 
recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a 
distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais 
que não interfiram nas características do vestígio.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)       (Vigência) 

§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas, 
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se 
relacionam.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência) 

§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e 
deverão ser registradas a data e a hora do acesso.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)       (Vigência) 

§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, 
consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário 
da ação.    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência) 

  Art. 158-F. Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, 
devendo nela permanecer.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência) 

Parágrafo único. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar 
determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de 
depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão 
central de perícia oficial de natureza criminal.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)   
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4 - DICA 

Um tema bastante interessante e que pode ser objeto de cobrança na prova de vocês é a Investigação 
Criminal Defensiva. O professor Allan Joos trabalhou com vocês esse tema nas aulas de Temas 
Aprofundados no nosso projeto de cursos para a Defensoria Pública do Estado do Paraná. 

Mesmo assim, é importante refletirmos novamente sobre o assunto. Vejamos.  

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA: 

Franklyn Roger, trata da denominada Investigação Criminal Defensiva. Vejamos: 

“a necessidade de atuação no inquérito policial decorre da função institucional prevista no artigo 4º, 
inciso XIV, da LC 80/94, bem como do aprofundamento da instituição no exercício da investigação 
defensiva, quando houvesse pertinência ao exercício da defesa. É por essa razão que a nova disciplina 
da advocacia em nada inova a realidade da Defensoria Pública, posto que o dever de atuação no 
inquérito policial já existe há muito tempo”.  

a) A Convenção Americana de Direitos Humanos prevê em seu artigo 8º, itens 1 e 2, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’ e 
‘f’, as garantias judiciais mínimas para o acusado e dali se extrai o direito à atividade probatória, 
especialmente quando são assegurados a defesa técnica, o tempo e os meios necessários para 
preparação da defesa. Consequentemente, alberga-se também a investigação direta pela defesa. 

b) Defende-se que enquanto não houver regulamentação própria, a DPE pode se valer do 
Provimento n. 118 da OAB. No entanto, é importante ressaltar que a normativa ampara a 
investigação pela Defensoria Pública enquanto não houver regulamentação própria, mas não 
pode servir de fundamentação, mas sim de previsão que permite, por paridade de armas e por 
equiparação, o manejo pela Defensoria Pública do instrumento investigatório. Isso porque, como 
é de conhecimento notório, o STF já decidiu que a atuação da defensoria pública é diversa da 
atuação de um advogado, permitindo, inclusive, a atuação desvinculada da OAB (RE 1.240.999).  

5 - DICA 

Uma dica de suma importância para a Execução Penal é o conhecimento da própria atuação da 
Defensoria Pública como um órgão de Execução Penal. 

Inicialmente, vejamos, para conhecimento, quais são os denominados órgãos da Execução Penal: 

Art. 61. São órgãos da execução penal: 

I - o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária; 

II - o Juízo da Execução; 

III - o Ministério Público; 

IV - o Conselho Penitenciário; 
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V - os Departamentos Penitenciários; 

VI - o Patronato; 

VII - o Conselho da Comunidade. 

VIII - a Defensoria Pública.                    (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

Claro que o que nos interessa é justamente a função da Defensoria Pública no âmbito da Execução Penal 
como um órgão da Execução Penal. 

No âmbito do processo de execução penal, é cediço que a inclusão social se dá fundamentalmente 
através do pleno acesso à Justiça aos mais necessitados e vulneráveis, promovido pela Defensoria 
Pública.  

LEP, Art. 81-A.  A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de 
segurança, oficiando, no processo executivo e nos incidentes da execução, para a defesa dos 
necessitados em todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva.   

Uma das mais destacadas e relevantes inovações legislativas consiste na elevação da Defensoria Pública 
à condição de Órgão da Execução Penal (art. 61 da LEP). 

Atribuições legais: 

LEP, Art. 81-B.  Incumbe, ainda, à Defensoria Pública:       

I - requerer:                       

a) todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo;  

b) a aplicação aos casos julgados de lei posterior que de qualquer modo favorecer o 
condenado;                            

c) a declaração de extinção da punibilidade;                        

d) a unificação de penas;                       

e) a detração e remição da pena;                      

f) a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução;                    

g) a aplicação de medida de segurança e sua revogação, bem como a substituição da pena por 
medida de segurança;                      

h) a conversão de penas, a progressão nos regimes, a suspensão condicional da pena, o 
livramento condicional, a comutação de pena e o indulto;                       

i) a autorização de saídas temporárias;                    
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j) a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior;                     

k) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca;                      

l) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1o do art. 86 desta Lei;                    

II - requerer a emissão anual do atestado de pena a cumprir;                       

III - interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativa 
durante a execução;                         

IV - representar ao Juiz da execução ou à autoridade administrativa para instauração de 
sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à 
execução penal;                         

V - visitar os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado 
funcionamento, e requerer, quando for o caso, a apuração de responsabilidade;                 

VI - requerer à autoridade competente a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento 
penal.                         (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

Parágrafo único.  O órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os 
estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio.                       

A defensoria pública pode requerer, inclusive, incidentes de excesso ou desvio de execução. 
Vejamos: 

LEP, Art. 186. Podem suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução: 

I - o Ministério Público; 

II - o Conselho Penitenciário; 

III - o sentenciado; 

IV - qualquer dos demais órgãos da execução penal. 

6 - DICA 

Por fim, uma dica de tema importante para revisão é a nova sistemática da progressão de regime na 
LEP, em especial após o regramento trazido pelo Pacote Anticrime. 

A Lei n. 13.964/2019 modificou profundamente o tratamento da progressão de regime, cuja natureza 
materialmente penal faz incidir os princípios da retroatividade da norma penal mais benéfica e 
irretroatividade da norma penal mais gravosa.  
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Estabelece a LEP que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a 
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, prevendo ainda a possibilidade 
de regressão de regime (art. 118).  

LEP, 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:    (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)        (Vigência) 

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido 
cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)        (Vigência) 

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem 
violência à pessoa ou grave ameaça;    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)        (Vigência) 

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido 
cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)        (Vigência) 

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com 
violência à pessoa ou grave ameaça;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)        (Vigência) 

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime 
hediondo ou equiparado, se for primário;    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)        (Vigência) 

 VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)        (Vigência) 

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for 
primário, vedado o livramento condicional;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)        (Vigência) 

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa 
estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou     (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)        (Vigência) 

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;     (Incluído pela Lei 
nº 13.964, de 2019)        (Vigência) 

 VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime 
hediondo ou equiparado;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)        (Vigência) 

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou 
equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.     (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019)        (Vigência) 
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 § 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa 
conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que 
vedam a progressão.    (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)        (Vigência) 

 Observação importante: Em qual inciso do art. 112 se enquadra o réu condenado por crime hediondo, 
com resultado morte, reincidente não específico (reincidente genérico)? 

Essa situação não foi contemplada na lei. Os incisos VII e VIII do art. 112 exigem a reincidência 
específica. 

Diante da ausência de previsão legal, deve-se fazer analogia in bonam partem e a ele deverá ser aplicada 
a mesma fração do condenado primário, ou seja, a regra do inciso VI, “a”, do art. 112 (50%). 

STJ. 6ª Turma. HC 581315-PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 06/10/2020 (Info 681). 

Obs.: a pessoa presa não pode ser impelida a avançar para regime em tese mais brando se, no caso 
concreto, esse trouxer mais transtornos que benefícios. Três princípios vêm à mente nesse instante: 
proporcionalidade, individualização da pena e o princípio democrático.  

Súmula n. 716 do STF: Admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação 
imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença 
condenatória. 

A decisão acerca do pleito de progressão será sempre motivada e precedida de manifestação do 
Ministério Público e do defensor. Conforme já mencionado, em uma execução penal que preza pela 
tutela dos direitos humanos e maior efetividade jurisdicional, não deve haver óbice ao reconhecimento 
dos direitos da execução penal de ofício pelo juiz da execução.  

LEP, Art. 112. § 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e 
precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será 
adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos 
previstos nas normas vigentes.     (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)  (Vigência) 

REQUISITOS OBJETIVOS e progressão especial:  

Há na legislação a possibilidade de progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos. 
Nos termos do art. 4º, § 5º, da Lei n. 12.850/2013 (Lei que dispõe sobre organizações criminosas), se 
após a sentença o agente tiver colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o 
processo criminal, será admitida a progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos. 
Ressalvada essa hipótese extraordinária, a concessão da progressão de regime exige a satisfação de 
requisitos objetivos. 

No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com 
deficiência, a Lei criou uma espécie de progressão especial, com requisitos cumulativos. 

LEP, Art. 112. [...] § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por 
crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, 
cumulativamente:      (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018) 

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 
13.769, de 2018) 
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II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 
2018) 

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; (Incluído pela Lei 
nº 13.769, de 2018) 

IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do 
estabelecimento; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018) 

V - não ter integrado organização criminosa. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018) 

§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício 
previsto no § 3º deste artigo.    (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018) 

REQUISITOS SUBJETIVOS:  

a) Para a progressão de regime especial (para mulher gestante ou que for mãe ou responsável por 
crianças ou pessoas com deficiência), a lei exige a primariedade e o bom comportamento 
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento (art. 112, §3º, IV, da LEP).  

b) Nos demais casos, estabelece o art. 112, §1º, da LEP que o apenado só terá direito à progressão 
de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento. Essa 
comprovação se dá por meio de atestado (ou certidão) de conduta carcerária, emitido pela 
direção do estabelecimento. 

No tocante ao requisito subjetivo: 

a) O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de 
avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas 
impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por 
fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto 
que estranhas ao processo de resgate da pena. (STJ, ProAfR no REsp 1753512/PR, Terceira 
Seção, Rel. Min. Rogerio S. Cruz, j. 18-12-2018, DJe 11-3-2019). 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RODRIGO VASLIN 

1 - DEFENSORIA PODE RECEBER HONORÁRIOS?  

Sim. Vejamos o art. 4º, XXI, LC 80/94. 

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: XXI – executar e 
receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas 
por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e 
destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação 
profissional de seus membros e servidores; (Lei Complementar nº 132, de 2009). 
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Percebam que existe previsão de que são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria 
Pública mesmo que a parte sucumbente seja um ente público. 

E como fica a súmula 421, STJ com esse art. 4º, XXI, LC 80/94? 

Súmula nº 421, STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando 
ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 

A justificativa para a súmula é de que haveria confusão patrimonial, já que a Defensoria é órgão de algum 
ente estatal (União ou Estado ou DF), bem como seu orçamento é oriundo desse ente público. Assim, se 
este ente for condenado em honorários, estaria pagando a verba para ele mesmo.  

CC, Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as 
qualidades de credor e devedor. 

O STJ ainda ampliava o entendimento para litígios contra a Administração Indireta. 

(...) 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua 
contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também 
não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa 
jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. (...) STJ. Corte Especial. 
REsp 1199715/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/02/2011. 

Contudo, várias Emendas Constitucionais, nos últimos anos, conferiram autonomia às Defensorias.  

A EC 45/2004 incluiu o § 2º ao art. 134 conferindo autonomia para as Defensorias Públicas Estaduais.  

Art. 134 (...) § 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional 
e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. 

A EC 74/2013, incluiu o § 3º ao art. 134 da CF/88 com a seguinte redação: 

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

Por fim, a EC 80/14, extremamente positiva para a instituição, reforçou essa autonomia. 

Assim, conclui-se que a Defensoria possui orçamento próprio, não podendo falar em confusão 
patrimonial em eventual condenação de honorários. Foi exatamente o que decidiu o STF, em 
30/06/2017, autorizando a Defensoria Pública a receber honorários sucumbenciais mesmo que litigue 
contra ente do qual faça parte. O valor dos honorários é repassado ao Fundo destinado ao 
aparelhamento da Defensoria e capacitação de seus membros e servidores. 

Convém redobrar a atenção nesta peculiaridade: a Defensoria pode receber honorários sucumbenciais. 
Todavia, quando atua como curadora especial, a Defensoria não possui o direito a honorários tão 
somente por exercer seu múnus, pois ela está apenas desempenhando suas funções. 
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Ao final da demanda, se o curatelado vencer, a Defensoria terá direito aos honorários sucumbenciais. 

Esquematizando:  

a) Honorários pelo simples exercício da curatela = não tem direito, consoante STJ, Corte 
Especial. REsp 1.201.674-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 6/6/2012. 
b) Honorários sucumbenciais = tem direito. Segundo o STJ, desde que não seja em 
detrimento do ente federado a qual está vinculada (Súmula 421 STJ). Segundo o STF, 
independe se for contra o ente do qual faz parte. A Defensoria tem direito a honorários, desde 
a EC80/2014.  

2 - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

Comete dano processual aquele autor, réu e terceiro interveniente  que litigar de má-fé.  A 
responsabilidade por atos processuais praticados pelo membro do MP, Juiz, Defensor Público e 
Advocado Público não é disciplinada pelo art. 79 do CPC/2015, estando sujeita a dispositivos 
específicos, dependendo de comprovação de dolo ou fraude (arts. 143, 181, 184, 187). 

Art. 181.  O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando 
agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. 

Art. 184.  O membro da Advocacia Pública será civil e regressivamente responsável quando 
agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções 

Art. 187.  O membro da Defensoria Pública será civil e regressivamente responsável quando 
agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. 

Art. 143.  O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando: I - no 
exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude; II - recusar, omitir ou retardar, sem 
justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte. 

Parágrafo único.  As hipóteses previstas no inciso II somente serão verificadas depois que a 
parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no 
prazo de 10 (dez) dias. 

Assim como já fazia o CPC/73, o CPC/15 traz a tipologia do que seria a litigação de má-fé no artigo 80, 
não havendo alterações. Adianta-se que a doutrina controverte quanto ao rol: 

1ª corrente: Fernando Gajardoni e Marinoni, Mitidiero e Arenhart defende que o rol é exemplificativo, 
pois qualquer conduta violadora do dever processual de boa-fé (arts. 5º, 77 e 80, CPC) pode ensejar 
apenamento por improbidade processual, nos termos do art. 81, CPC.  

Gajardoni diz que o rol do art. 80, CPC/15 (igual ao art. 17, CPC/73) enumera as condutas que são 
objetivamente consideradas litigância de má-fé, dispensando perquirição sobre o elemento volitivo da 
conduta, consubstanciando-se em uma má-fé objetiva. Nesse sentido, o rol do art. 80 poderia ser 



 

 

 

  

 

76 
95 

considerado exemplificativo, permitindo o apenamento de outras condutas, mas desde que se comprove 
a intenção, dolo de violar o dever de probidade processual. 

 

2ª corrente: Daniel Assumpção entende que o rol é taxativo, porquanto deve haver interpretação 
restritiva de normas restritivas de direito. No entanto, nada impede que haja incisos do art. 80 que 
estejam previstos em outros, a exemplo do art. 77, I e art. 80, II, CPC. 

Pois bem. 

Art. 80, II - alterar a verdade dos fatos; 

Negativa expressa de um fato que a parte sabe ter existido ou a afirmação peremptória de fato que sabe 
inexistente. Mesmo que a prova aponte para a falsidade de uma alegação, não haverá ofensa ao dever 
de veracidade se essa falsidade não era de conhecimento da parte que alegou o fato. Mais uma vez, o 
dever de veracidade não impõe que a parte relate tudo, podendo a parte ser omissa nos pontos que não 
lhe interessam. 

Art. 80, III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 

Ex1: ingresso de ação judicial contra jurisprudência consolidada com o objetivo de se aproveitar da 
teoriado fato consumado. 

Ex2: ajuizamento em comarca bastante diversa sem fundamento legal para que o réu tenha enormes 
dificuldades de se defender e seja considerado revel. 

Ex3: distribuição de várias demandas em foros concorrentes para verificar qual juízo é melhor para 
julgar sua ação. Depois, vai nos outros juízos e pede desistência da ação. Tal conduta viola frontalmente 
o princípio constitucional do juiz natural (art. 5º, XXXVII, CRFB). 

Art. 80, IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; 

É previsão bastante genérica, podendo ser enquadrada também como ato atentatório à dignidade da 
jurisdição (art. 77, IV, CPC), a exemplo de requerimento de oitiva de testemunhas inexistentes; indicação 
de endereço equivocado de testemunha para retardar a demanda. Ainda, o STJ entendeu pela incidência 
do dispositivo na interposição de ED com efeito infringente contra decisão que acolhe entendimento 
sumulado pelo STJ. 

Art. 80, V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; 

Art. 80, VI - provocar incidente manifestamente infundado; 

Os incidentes podem atrasar a tutela jurisdicional, sendo pior ainda quando o incidente suspende o 
andamento do feito.  

Art. 80, VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 



 

 

 

  

 

77 
95 

É aquele recurso sem fundamentação séria, com objetivo exclusivo de retardar o trânsito em julgado da 
decisão. Atentem-se que alguns recursos considerados protelatórios são sancionados por dispositivos 
especiais (art. 1.021, §4º - agravo interno; art. 1.026, §§2º e 3º - embargos de declaração). Nesses casos, 
não se aplicará o art. 80 c/c art. 81. 

A tipologia da litigância de má-fé não mudou, mas a multa sim. No CPC/73, o juiz condenava a parte à 
multa não superior a 1% do valor da causa + indenização da parte pelos prejuízos que sofreu + 
honorários advocatícios. No CPC/15, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser 
superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa + indenização da parte 
pelos prejuízos que sofreu + honorários advocatícios. 

Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o 
valor do salário-mínimo (§2º). 

3 - CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

A antiga redação do art. 246, caput, dizia que a citação seria feita, dentre várias possibilidades, por meio 
eletrônico, conforme regulado em lei (inciso V), que era, justamente, a Lei n. 11.419/06. 

O CPC/15 de forma inovadora, estabeleceu não uma faculdade, mas uma obrigação das empresas 
públicas e privadas, União, Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades da administração indireta 
de manterem cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos (portais eletrônicos – eproc, pje, 
creta etc.), para efeito de recebimento de citações e intimações. 

Além da administração pública direta e indireta, as empresas privadas, salvo microempresas e 
empresas de pequeno porte também deveriam fazer o cadastro (art. 246, §1º, redação antiga). Em 
quanto tempo?  

a. as pessoas jurídicas empresárias constituídas antes do CPC/15, deveriam, no prazo de 30 
dias contados a partir da vigência do CPC, providenciar o cadastro perante os tribunais 
em que atuam (aplicação analógica do art. 1.050);  

b. as pessoas jurídicas empresárias constituídas após o CPC/15 deveriam, no prazo de 30 
dias, contados da inscrição do respectivo ato constitutivo, providenciar o cadastro 
perante os tribunais em que atuam (art. 1.051). Contudo, além de ser tarefa 
extremamente difícil, já que há dezenas de Tribunais no país e os mais diferentes sistemas 
eletrônicos, CPC/15 não estabeleceu nenhuma sanção para o descumprimento dessa 
norma. Quando não há sanção, sabe-se que o grau de efetividade é bem diminuto. Para 
tentar sanar tal problema, Fernando Gajardoni, propunha que o descumprimento das 
normativas para cadastro seria uma prática de ato atentatório à dignidade da justiça e 
litigância de má-fé.  

De todo modo, a “lei não pegou”. Com a Lei n. 14.195/21, tentou-se reforçar a obrigatoriedade do 
cadastro, bem como alterar alguns outros pontos38 . Antes de mais nada, já foi proposta ADI 7005, pelo 
PSDB, alegando ser a lei inconstitucional, pois, numa conversão de medida provisória em Lei, inseriram 
esse jabuti, prática já vedada pelo STF.  

Implementado o banco de dados, a citação passará a ser feita por e-mail:  
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Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) 
dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos 
indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do 
Conselho Nacional de Justiça 42. (Lei nº 14.195, de 2021)  

Nesse cenário, o juiz despacha para citar o réu e o servidor terá 2 dias úteis para enviar a citação por e-
mail ao demandado, com orientações para realização da confirmação e código identificador para acessar 
o processo (art. 246, §4º).  

O demandado, por sua vez, terá 3 dias úteis para confirmar o recebimento (art. 246, §1º-A). Se não 
confirmar, será apenado com multa de até 5% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da 
justiça (art. 246, §1º-C), salvo se, na primeira oportunidade de falar nos autos, apresentar justa causa 
(art. 246, §1º-B).  

Ademais, o começo do prazo será o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na 
mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico (art. 231, IX).  

Exemplificando, despachado o feito (04/10/21 - segunda), haverá 2 dias úteis para citação (06/10/21 
– quarta). Enviado o e-mail, haverá 3 dias úteis (quinta, sexta e segunda) para o citado confirmar (até 
11/10/21). No 5º dia útil depois da confirmação, o prazo para praticar o ato processual começará a 
correr. Se o citando confirmar em 11/10/21 o recebimento, o 5º dia útil posterior será dia 18/10/21. 
Este dia 18/10, porém, deve ser excluído, por determinação do caput do art. 224. Assim, o réu 
efetivamente contará o prazo a partir do dia 19/10. 

Se não couber a citação por meio eletrônico, a regra passa a ser citação por correio, já que se trata de 
forma mais econômica que a citação por oficial e mais efetiva que a citação por edital.  

Ademais, é forma mais célere, pois não precisará de expedição de carta precatória para citar o réu. 
Apenas se remeterá, via postal, a carta de citação para o endereço indicado pelo autor. Como já 
dissemos, essa é uma hipótese de exceção ao princípio da aderência, em que o ato processual pode ser 
praticado além dos limites da competência do juízo.  

Assim, a citação via postal pode ser feita para qualquer foro (comarca/seção/subseção) do país (art. 
247, caput), sem qualquer necessidade de expedição de carta precatória para tanto.  

Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto: 

I - nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3º ; 

II - quando o citando for incapaz; 

III - quando o citando for pessoa de direito público; 

IV - quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de 
correspondência; 

V - quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma. 
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4 - AÇÕES POSSESSÓRIAS 

A busca de solução judicial do conflito pode ocorrer por meio das três ações possessórias. A 
reintegração de posse é utilizada para hipótese de esbulho, isto é, perda da posse. A manutenção de 
posse é utilizada para a turbação, isto é, sacrifício parcial do exercício da posse. O interdito 
proibitório, por fim, é utilizado em caso de ameaça de agressão à posse. 

Entretanto, essa diferenciação é inócua, uma vez que o art. 920, CPC/73 e art. 554, CPC/15 consagram 
a fungibilidade entre essas ações. 

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

Além de ser difícil a separação entre ameaça, turbação e esbulho, a situação possessória pode ser 
facilmente modificada ao longo da demanda. Um grupo que esteja reiteradamente ameaçando invadir a 
terra pode, efetivamente, fazê-lo em um dia, mudando a situação de ameaça para turbação/esbulho.  

Portanto, basta o autor requerer ao Poder Judiciário a proteção possessória que o pedido será 
escorreito. 

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

Art. 554, .§ 1º No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de 
pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a 
citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, 
se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública. 

 

5 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO 
REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA 

Feito o requerimento pelo exequente, o art. 523 dispõe que o juiz irá intimar o executado para o 
cumprimento daquela obrigação. No CPC/73, após alguma vacilação, o STJ pacificou o assunto e 
assentou que, como regra, a intimação deveria se dar na pessoa do advogado. 

No CPC/15, manteve-se esse posicionamento no art. 513, §2º, I. 

Art. 513, § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na 
pessoa de seu advogado constituído nos autos; 
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Entretanto, há uma novidade no art. 513, §4º, ao prever uma mudança na forma de intimação se 
decorrido o prazo de um ano do trânsito em julgado para que o exequente requeira o início do 
cumprimento de sentença. 

Art. 513, § 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito 
em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com 
aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto 
no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo. 

Se o exequente requerer o cumprimento depois desse prazo de um ano, deverá haver intimação 
pessoal do devedor, por meio de carta com AR. 

Se o exequente requerer o cumprimento dentro desse prazo de um ano, haverá, normalmente, 
intimação na pessoa do advogado. Todavia, ainda é possível que a intimação do executado seja 
pessoal, por carta com AR OU por meio eletrônico apenas se o devedor: a) não tiver advogado 
constituído nos autos; ou b) for representado pela Defensoria Pública. 

Art. 513, II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria 
Pública OU quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do 
inciso IV; 

Art. 513, III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador 
constituído nos autos. 

O art. 513, §2º, IV, por sua vez, diz que será citado por edital o executado que, na fase de conhecimento, 
tiver também sido citado por edital e for revel. 

Art. 523, IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de 
conhecimento. 

A doutrina critica muito essa redação. Ora, se o sujeito é citado por edital na fase de conhecimento, será 
designado um curador para apresentar sua defesa e, portanto, ele não será revel (ausência de 
contestação). 

Ainda, há um problema. Como a curadoria especial é exercida pela Defensoria, haverá intimação pelo 
inciso II ou pelo IV?  

A 3ª Turma do STJ decidiu que deve sim haver nova intimação por edital. 

(...) Com relação à citação ficta do revel, o inciso IV do §2º do art. 513 do novo Código, deu 
tratamento diverso daquele dado pelo STJ, sob a vigência do CPC de 1973. Atualmente, o 
revel citado por edital ou por hora certa deverá ser intimado na fase executiva também 
por edital. 

O art. 513, §2º, IV, por sua vez, diz que será citado por edital o executado que, na fase de conhecimento, 
tiver também sido citado por edital e for revel. 

Art. 523, IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de 
conhecimento. 
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A doutrina critica muito essa redação. Ora, se o sujeito é citado por edital na fase de conhecimento, será 
designado um curador para apresentar sua defesa e, portanto, ele não será revel (ausência de 
contestação). 

Ainda, há um problema. Como a curadoria especial é exercida pela Defensoria, haverá intimação pelo 
inciso II ou pelo IV?  

A 3ª Turma do STJ decidiu que deve sim haver nova intimação por edital. 

(...) Com relação à citação ficta do revel, o inciso IV do §2º do art. 513 do novo Código, deu 
tratamento diverso daquele dado pelo STJ, sob a vigência do CPC de 1973. Atualmente, o 
revel citado por edital ou por hora certa deverá ser intimado na fase executiva também 
por edital. 

Por fim, e se o sujeito comparecer espontaneamente? 

Enunciado 84, I JDPC do CJF – O comparecimento espontâneo da parte constitui termo inicial 
dos prazos para pagamento e, sucessivamente, impugnação ao cumprimento de sentença. 

DIREITO ADMINISTRATIVO – DANIEL MESQUITA 

1 - APRESENTAÇÃO 

Futuros Defensores e Defensoras Públicas do Paraná, 

Meu nome é Daniel Mesquita dos Santos, sou professor de Direito Administrativo do Estratégia 
Carreiras Jurídicas e Defensor Público do Distrito Federal. Fui também Procurador do Estado do Paraná, 
talvez de onde tenha surgido o maior interesse também no Direito Administrativo. 

Pensando na necessidade de estar atento aos temas com maior relevância para a Defensoria Pública do 
Paraná, separei abaixo alguns que considero imprescindíveis na disciplina de Direito Administrativo. 

Fique à vontade para entrar em contato e compartilhe comigo o que achou do material nas redes sociais. 
Você pode me encontrar no Instagram (@prof_mesquita).  

1 - INDISPONIBILIDADE DE BENS SEGUNDO A NOVA REDAÇÃO DA 
LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

A Lei 8.429/92 foi profundamente alterada pela lei 14.230/2021, que trouxe diversas 
inovações ao regime da improbidade administrativa no país, trazendo dispositivos que são 
até mesmo diametralmente opostos ao entendimento já consagrado pela jurisprudência dos 
Tribunais Superiores. 
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Um grande exemplo da alteração legislativa que modificou integralmente a forma 
anteriormente aplicada, até então adotada pelos Tribunais Superiores, é a medida de 
indisponibilidade de bens. 

O art. 16 da lei, com a redação atual, assim dispõe: 

 

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter 
antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a 
integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento 
ilícito.         (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)” 

 

Inicialmente, destaca-se que a medida de indisponibilidade é cabível em todas as 
modalidades de improbidade administrativa e o seu deferimento exige a demonstração de 
perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, conforme 
expressamente previsto no art. 16, §3º. 

Tal previsão é diametralmente oposta ao entendimento anteriormente firmado pelo 
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a medida de indisponibilidade configuraria 
tutela de evidência, com perigo na demora presumido. 

Agora, com a nova redação, estamos claramente diante de uma tutela de urgência, em que o 
perigo da demora deve ser previsto de acordo com o caso concreto. 

Destaque-se ainda que a indisponibilidade “recairá sobre bens que assegurem 
exclusivamente o ressarcimento ao erário, não sobre eventual multa ou sobre acréscimo 
patrimonial decorrente de atividade lícita”, conforme estabelecido no §10. 

Os pontos acima são fundamentais, mas o estudo das novas previsões da lei de improbidade 
será, certamente, fundamental para as provas da Defensoria.  

2 - IMPACTOS DA ADI 7042 NA NOVA REDAÇÃO DA LEI DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

Como destacado acima, a lei de improbidade sofreu diversas modificações, algumas delas 
muito polêmicas e que deram – e darão – muita discussão.  

Já podemos apontar como fruto dessas polêmicas a cautelar deferida (liminar ad 
referendum) pelo STF na ADI 7042 acerca dos pontos abaixo narrados. 

O primeiro ponto relevante diz respeito à legitimidade para a propositura da demanda. Na 
redação atual, o art. 17 prevê o seguinte: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm
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“Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo 
Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de 
março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei”.  

 

O Supremo Tribunal Federal deferiu parcialmente cautelar na ADI 7042, ajuizada pela 
ANAPE (Associação Nacional dos Procuradores do Estado) no sentido da existência de 
legitimidade ativa concorrente entre o Ministério Público e as Pessoas Jurídicas interessadas 
para a propositura da ação por ato de improbidade. 

O Supremo também suspendeu os efeitos do §20 do art. 17 da lei, que assim dispõe: 

“§ 20. A assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos 
administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-lo 
judicialmente, caso este venha a responder ação por improbidade administrativa, até que a 
decisão transite em julgado”.  

E, por derradeiro, também suspendeu os efeitos do art. 3º da Lei 14.230/21, que assim 
prevê: 

“Art. 3º No prazo de 1 (um) ano a partir da data de publicação desta Lei, o Ministério Público 
competente manifestará interesse no prosseguimento das ações por improbidade 
administrativa em curso ajuizadas pela Fazenda Pública, inclusive em grau de recurso”. 

 Assim, é fundamental conhecer as novidades trazidas pela lei que alterou a lei 8.429/92, 
mas, permanecer sempre atento à jurisprudência que pode trazer muitas modificações, 
assim como já fez por meio da ADI 7042. 

  

3 - PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO E 
HIPÓTESES DE INTERRUPÇÃO 

O serviço público deve ser considerado adequado ao pleno atendimento dos usuários, e será 
assim considerado quando forem atendidas as condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade das tarifas (art. 6º, §1º, 
da Lei 8.987/95). 

Quanto ao princípio da continuidade, entender-se que o serviço público não pode sofrer 
solução de continuidade (interrupção) a fim de evitar o comprometimento das atividades. 

Entretanto, a própria lei traz situações em que o serviço poderá ser interrompido sem que 
se caracterize violação ao princípio em tela. Conforme art. 6º, §3º, da Lei 8.987/95: 
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Art. 6º § 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em 
situação de emergência ou após prévio aviso, quando: 

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, 

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. 

 

Destaque-se que apenas no caso de emergência não se exige prévio aviso, nas demais 
hipóteses ele é indispensável. 

É de se destacar, todavia, que a jurisprudência relativiza algumas situações em que, apesar 
de presentes as hipóteses acima, não será cabível o corte ou será necessário observar mais 
alguns detalhes. 

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimentos consolidados sobre o tema no 
Jurisprudência em Teses nº 13, que trata justamente sobre o corte nos serviços públicos 
essenciais, merecendo destaque os elencados abaixo: 

3) É ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica quando puder afetar o direito à 
saúde e à integridade física do usuário.  

4) É legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente 
pessoa jurídica de direito público, desde que precedido de notificação e a interrupção não 
atinja as unidades prestadoras de serviços indispensáveis à população. 

6) É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a 
inadimplência do usuário decorrer de débitos pretéritos, uma vez que a interrupção 
pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo.  

7) É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por débitos de usuário 
anterior, em razão da natureza pessoal da dívida.  

9) É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito 
decorrer de irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia elétrica, apurada 
unilateralmente pela concessionária. 

4 - NOVAS FORMAS DE PARCERIA ENTRE O PODER PÚBLICO E A 
SOCIEDADE CIVIL 

Um tema também que merece nossa atenção para o estudo voltado às Defensorias Públicas 
é o que envolve as parcerias entre o Poder Público e a Sociedade civil, envolvendo também 
o famoso “Terceiro Setor”. 
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O “Terceiro Setor” pode ser compreendido como um verdadeiro setor público não estatal 
para o desempenho de atividades de relevante interesse social não exclusivas do Estado, 
composto por pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, em colaboração com 
o Estado. 

Tradicionalmente, são estudadas as seguintes figuras entre os chamados “entes em 
colaboração”: 

Entidades paraestatais – Não integram a Administração Pública; 

Serviço Social Autônomo; 

Organização Social (OS); 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP); 

Entidades de Apoio 

Entretanto, separei esse momento para falarmos brevemente sobre as novas formas de 
parceria com as organizações da Sociedade Civil, instituídas pela Lei 13.019/2014, 
conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC). 

A referida lei institui novas formas de parceria com entidades sem fins lucrativos para a 
consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante execução de atividades 
ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho. 

Em prova, costumeiramente não é cobrado o tema com muita produtividade, sendo, assim, 
suficiente compreender as nomenclaturas de cada parceria e as suas características, que 
podem ser assim sintetizadas: 

- Termo de colaboração: O plano de trabalho é proposto pelo Poder Público + envolve 
transferência de recursos financeiros – Exige Chamamento público; 

- Termo de fomento: O plano de trabalho é proposto pelo particular + envolve transferência 
de recursos financeiros – Exige Chamamento público; 

- Acordo de cooperação: O plano de trabalho é proposto por qualquer das partes + não 
envolve repasse de recursos financeiros – Dispensa chamamento público; 

5 - IMPOSSIBILIDADE DE MERA ALEGAÇÃO DO ESTADO DAS COISAS 
PARA JUSTIFICAR A NÃO NOMEAÇÃO DE APROVADO EM CONCURSO 
PÚBLICO DENTRO DAS VAGAS 
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Para a recusa à nomeação de aprovados dentro do número de vagas em concurso público 
devem ficar comprovadas as situações excepcionais elencadas pelo Supremo Tribunal 
Federal no RE 598.099/MS, não sendo suficiente a alegação de estado das coisas - pandemia, 
crise econômica, limite prudencial atingido para despesas com pessoal -, tampouco o alerta 
da Corte de Contas acerca do chamado limite prudencial. 

RMS 66.316-SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF da 5ª Região), 
Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 19/10/2021. 

Vale lembrar que o Supremo, no RE acima mencionado, destacou que o direito à nomeação 
em concurso público, mesmo dentro do número de vagas, não é um direito absoluto, sendo 
necessário observar, entretanto, o seguinte: 

- Fato superveniente: o motivo da não nomeação deve ser posterior à publicação do edital; 

- Imprevisível: o fato que enseja a não nomeação deve ser imprevisível quando da publicação 
do edital; 

- Gravidade: o fato deve ser grave; 

- Necessidade: a não nomeação deve ser absolutamente necessária, somente sendo possível 
se não houver outros meios solucionar outros meios menos gravosos para lidar com a 
situação. 

Dentro desse contexto, o STJ entende que “a recusa à nomeação dos aprovados dentro do 
número de vagas deve ser a última das oportunidades, quando realmente já não houver saída 
para a Administração Pública. (RMS 57.565). 

Daniel Mesquita dos Santos 
Defensor Público do DF 

 
Instagram: @prof_mesquita 

 

DIREITO CIVIL – RODRIGO SARDINHA 

1 - DICA 

Considerando que a prova da DPE/PR será organizada por banca própria, se faz necessária uma análise 
mais profunda dos temas que compõem a disciplina de Direito Civil, tanto sob a ótica de atuação do 
Examinador quanto sob a ótica dos principais julgados do Superior Tribunal de Justiça relacionados à 
disciplina. Temas mais profundos relacionados à vida acadêmica do Examinador não costumam ser 
cobrados na fase objetiva, havendo preferência por cobranças mais diretas relacionadas à lei seca.  

https://processo.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=RMS66316
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Sendo assim, considerando que nosso Examinador está em atuação perante Varas de Família, façamos 
um apanhado sobre alguns temas específicos. 

Alimentos podem ser conceituados como as prestações devidas para a satisfação das necessidades 
pessoais daquele que não pode provê-las pelo trabalho próprio. Ou seja, o pagamento desses alimentos 
visa a pacificação social, estando amparado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
solidariedade familiar. 

A princípio, no âmbito do Direito das Famílias, figuram como premissas do dever de prestar alimentos: 
a existência de vínculo de parentesco; a necessidade daquele que os pleiteia; e a possibilidade 
daquele que deve suportar tal encargo. 

É evidente que a proporcionalidade/razoabilidade também figuram (maioria da doutrina) como critério 
de quantificação dos alimentos, falando-se, nesse caso, em trinômio alimentar. Todavia, não há prejuízo 
em citar mero binômio alimentar já que é o termo mais utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Passemos às características: 

Reciprocidade – podendo ser entre cônjuges e companheiros; e entre pais e filhos. Basta somente que 
uma das partes não tenha possibilidade de se sustentar por suas próprias forças. Devemos lembrar 
ainda que o vínculo socioafetivo figura como vínculo autônomo, gerando todos os deveres inerentes ao 
poder familiar (inclusive o de prestar alimentos). 

OBS. é possível a cumulação entre pensões devidas por pais biológicos e pais socioafetivos, em casos de 
multiparentalidade. 

OBS. os irmãos também podem ser responsáveis pelo pagamento da pensão. 

OBS. os tios, tios-avôs, sobrinhos e sobrinhos-netos, apesar de serem parentes, pela lei, não são 
responsáveis.  

Irrenunciabilidade – o CC/02 é expresso ao vedar a renúncia aos alimentos. Todavia, lembrem-se que 
a vedação tem relação com o direito em si e não ao exercício. Desse modo, num caso concreto, o filho 
não poderia renunciar em abstrato ao recebimento de alimentos em relação ao pai (nem mesmo sua 
genitora, o representando). Todavia, fixada a obrigação alimentar, o credor pode simplesmente não 
executar o débito.  

OBS. O STJ, excepcionalmente, tem admitido a renúncia na relação entre ex-cônjuges ou 
companheiros, por não verificar, de plano, qualquer vulnerabilidade em relação a um deles. 
Caso haja, podemos impugnar.  
OBS. recentemente o STJ confirmou o entendimento acima narrado: é irrenunciável o direito 
aos alimentos presentes e futuros (art. 1.707 do Código Civil), mas pode o credor renunciar aos 
alimentos pretéritos devidos e não prestados, isso porque a irrenunciabilidade atinge o direito, 
e não o seu exercício. 

Imprescritibilidade – a pretensão aos alimentos é imprescritível, por envolver estado de pessoas e a 
dignidade da pessoa humana. Desse modo, o pedido de fixação de alimentos pode ser feito a qualquer 
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tempo, por qualquer "parente" que necessite, desde que cumpridos os demais requisitos. Mas atenção, 
a cobrança das prestações alimentares é prescritível, já que envolve o exercício de uma pretensão em 
si. Nos termos do art. 206 do CC/02 o prazo é de 2 anos, mas atenção às hipóteses de impedimento. 

Incompensável – o CC/02 em seu artigo 1.707 veda que a obrigação alimentar seja objeto de 
compensação. Ou seja, ainda que o devedor de alimentos alegue que arcou com outros custos em prol 
do credor; ou que possui créditos de outra natureza com a criança (ou com a genitora), não será possível 
compensá-los, sendo devido o pagamento da pensão. 

Atenção: A doutrina e a jurisprudência vêm mitigando o referido artigo, permitindo a 
compensação em casos excepcionais. O STJ, por exemplo, vem oscilando e fundamentando a 
possibilidade pela vedação ao enriquecimento sem causa, e em casos em que não haja 
evidente prejuízo ao alimentado (dívidas que foram em favor da criança, por exemplo). 
Considerando que o tema ainda não foi pacificado na Corte Especial, devemos utilizar com 
cuidado, a depender de quem representamos na demanda. 

2 - DICA 

Apesar do Superior Tribunal de Justiça dominar os julgados relacionados ao Direito Civil, por vezes, o 
Supremo Tribunal Federal analisa dispositivos cíveis que necessitam de certa filtragem constitucional. 
Foi o que aconteceu com a análise acerca do art. 1.790 do CC/02 que foi considerado inconstitucional 
pela Corte Suprema. Desse modo, restou criada verdadeira equiparação sucessória entre o casamento e 
a união estável. Vejamos os principais aspectos da decisão. 

Informativo 864 STF - Plenário. RE 646721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto 
Barroso e RE 878694/MG, Rel. Min. Roberto Barroso 

No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a diferenciação de regimes sucessórios 
entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime 
estabelecido no artigo 1.829 do Código Civil.  

Na literalidade do Código Civil, havia dispositivo específico tratando sobre a sucessão do companheiro 
(art. 1.790). Ocorre que tal previsão, trazia um regime específico, confuso e não equiparado ao regime 
sucessório observado ao cônjuge tendo sido sempre objeto de intenso debate doutrinário. 

Nunca se soube afirmar, com certeza, se o regime proposto pelo art. 1.790 era benéfico ou prejudicial 
ao companheiro, se comparado ao cônjuge, tendo se formado verdadeira torre de babel de 
posicionamentos. 

Diante desse cenário, entendeu o Supremo Tribunal Federal que a previsão contida no referido artigo 
violava os princípios da: 

• Igualdade - não havia justificativa para tratamento diferenciado. A Constituição protege a união 
estável como entidade familiar, ao lado do casamento, não existindo hierarquia entre eles. 

• Dignidade da Pessoa Humana - o companheiro era sempre prejudicado ao figurar num eventual 
conflito sucessório, se comparado ao cônjuge sobrevivente em hipóteses análogas. 
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• Proporcionalidade (proteção deficiente e vedação ao retrocesso) - considerando que havia lei 
específica tratando da sucessão do companheiro, na vigência do CC/16, não poderia a previsão 
do CC/02 ser mais prejudicial, garantindo menos direitos a esse indivíduo. 

Diante desse julgado, podemos afirmar com certeza que atualmente prevalecem as posições que 
valorizam o afeto no âmbito da constituição de uma família. Assim sendo, resta vedada qualquer 
tentativa de "hierarquização de famílias", já que aos cônjuges e companheiros foi garantida equiparação 
sucessória. 

Atenção: é importante lembrar que o STF somente garantiu a equiparação sucessória entre 
os regimes de casamento e união estável. As demais regras continuam vendo tais 
modalidades de entidade familiar, como entidades distintas (regras de solidariedade, regras 
de formalidades, direitos e deveres, e etc). 

Ainda nesse tópico, é importante recordar outro julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca da 
modulação temporal dos efeitos da decisão prolatada pelo STF. Isso porque, a mudança foi considerável 
e poderia gerar uma "avalanche" de revisões em inventários e partilhas já findados. 

Diante disso, segue o entendimento esposado pelo STF e confirmado pelo STJ acerca da modulação dos 
efeitos, determinando, por consequência, quando o novo entendimento poderá ser aplicado: 

Ao declarar a inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC/2002 (tema 809), o Supremo 
Tribunal Federal modulou temporalmente a aplicação da tese para apenas "os processos 
judiciais em que ainda não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha", de 
modo a tutelar a confiança e a conferir previsibilidade às relações finalizadas sob as regras 
antigas.  

Ou seja, a data do óbito do companheiro é irrelevante para aferição de aplicação ou não dos efeitos do 
referido julgado, sendo somente relevante o fato do inventário já ter sido (ou não finalizado), seja ele 
inventário extrajudicial ou judicial. 

3 - DICA 

O direito ao esquecimento foi recentemente tema de intensos debates tanto na doutrina quanto nos 
Tribunais Superiores, contando, inclusive, com mudanças de entendimento por parte dos ministros 
julgadores. O tema também foi objeto de muitas questões em provas objetivas, dada a importância da 
temática no âmbito do direito civil. Sendo assim, considerando que (aparentemente) possuímos um 
entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, interessante recordar a origem do instituto. 

Em síntese, o direito ao esquecimento (ou direito de ser deixado em paz) é o direito que uma pessoa 
possui de não permitir que um fato, ainda que verídico, ocorrido em determinado momento de sua vida, 
seja exposto ao público em geral, causando-lhe sofrimento ou transtornos. 

Num primeiro momento, entendeu o Supremo Tribunal Federal que o direito ao esquecimento possui 
assento constitucional e legal, considerando que é uma consequência do direito à vida privada 
(privacidade), intimidade e honra, assegurados pela CF/88 (art. 5º, X) e pelo CC/02 (art. 21). Na 
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doutrina, ecoavam vozes afirmando que tal era uma decorrência da dignidade da pessoa humana (art. 
1º, III, da CF/88). 

Todavia, sempre ficou claro que a discussão quanto ao direito ao esquecimento envolve um conflito 
aparente entre a liberdade de expressão/informação e atributos individuais da pessoa humana, como a 
intimidade, privacidade e honra. 

Desde tal momento (em que o STF avalizava a existência do instituto) diversos 
doutrinadores criticavam a existência de um “direito ao esquecimento”. 
Vejamos os mais relevantes: 
a) o acolhimento do chamado direito ao esquecimento constituiria um atentado à liberdade 
de expressão e de imprensa; 
b) o direito de fazer desaparecer as informações que retratam uma pessoa significa perda da 
própria história, o que vale dizer que o direito ao esquecimento afronta o direito à memória 
de toda a sociedade; 
c) o direito ao esquecimento teria o condão de fazer desaparecer registros sobre crimes e 
criminosos perversos, que entraram para a história social, policial e judiciária, informações 
de inegável interesse público; 
d) é absurdo imaginar que uma informação que é lícita se torne ilícita pelo simples fato de 
que já passou muito tempo desde a sua ocorrência; 
e) quando alguém se insere em um fato de interesse coletivo, mitiga-se a proteção à 
intimidade e privacidade em benefício do interesse público. 

Em resumo, tanto STF quanto STJ sustentavam a constitucionalidade do referido instituto no 
ordenamento jurídico pátrio. Todavia, anos depois, o entendimento foi revisitado. 

Em fevereiro de 2021, no âmbito do informativo 1005, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 
julgamento em sede de Repercussão Geral, decidiu que: 

É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido 
como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados 
verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou 
digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de 
informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais 
– especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da 
personalidade em geral – e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e 
cível. 

Assim, restou adotado entendimento similar ao adotado no âmbito das biografias não autorizadas, ou 
seja, impede-se a tutela específica (evitando eventual publicação de maneira antecipada) e resguarda-
se a tutela indenizatória (garantindo análise casuística evitando eventuais excessos). 

Revisitando o tema, entendeu o Supremo que a aplicação de um "direito ao esquecimento" afrontaria a 
liberdade de expressão já que "caracteriza restrição excessiva e peremptória às liberdades de expressão 
e de manifestação de pensamento e ao direito que todo cidadão tem de se manter informado a respeito 
de fatos relevantes da história social, bem como equivale a atribuir, de forma absoluta e em abstrato, 
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maior peso aos direitos à imagem e à vida privada, em detrimento da liberdade de expressão, compreensão 
que não se compatibiliza com a ideia de unidade da Constituição." 

É evidente que a liberdade de expressão não é absoluta, tendo o inclusive o STF diversos precedentes 
apontando limitações intrínsecas ao próprio exercício de tal liberdade, todavia, a mera passagem do 
tempo não gera uma restrição a tal direito apta a impedir eventual manifestação/publicação recordando 
tal fato. 

Desse modo, como já exposto anteriormente, a ordem constitucional protege a honra, a privacidade e os 
direitos da personalidade e oferece, pela via da responsabilização, proteção contra informações 
inverídicas, ilicitamente obtidas ou decorrentes do abuso no exercício da liberdade de expressão.  

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça também revisitou o tema e retificou o seu entendimento 
deixando registrado no teor do informativo 723 que o direito ao esquecimento não justifica a 
exclusão de matéria jornalística. 

Tendo registrado ainda que  

"em algumas oportunidades, a Quarta e a Sexta Turmas desta Corte Superior se 
pronunciaram favoravelmente acerca da existência do direito ao esquecimento. 
Considerando os efeitos jurídicos da passagem do tempo, ponderou-se que o Direito 
estabiliza o passado e confere previsibilidade ao futuro por meio de diversos institutos 
(prescrição, decadência, perdão, anistia, irretroatividade da lei, respeito ao direito adquirido, 
ato jurídico perfeito e coisa julgada). 

Ocorre que, em fevereiro deste ano, o Supremo Tribunal Federal definiu que o direito ao 
esquecimento é incompatível com a Constituição Federal (Tema 786). Assim, o direito ao 
esquecimento, porque incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, não é capaz de 
justificar a atribuição da obrigação de excluir a publicação relativa a fatos verídicos." 

4 - DICA 

Como a própria lei determina, foram instituídas normas de caráter transitório e emergencial para a 
regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19) 
considerando-se o dia 20 de março de 2020 como termo inicial dos eventos derivados da crise gerada 
pela pandemia. 

Passamos às previsões mais relevantes: 

Art. 3º da Lei 14.010/20: 

Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, 
a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020. 

§ 1º Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de 
impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento 
jurídico nacional. 
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§ 2º Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no art. 207 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). 

Conforme destacado, trata-se de hipótese de SUSPENSÃO e IMPEDIMENTO de prazos prescricionais e 
decadenciais. Portanto, os prazos que já estavam correndo, terão a contagem suspensa a partir da 
entrada em vigor da normativa, sendo retomada a contagem a partir de 1 de novembro de 2020. Já os 
prazos que ainda não haviam sido iniciados, estarão impedidos de transcorrer por determinação legal. 

ATENÇÃO: em nenhuma hipótese haverá interrupção do prazo prescricional (ou seja, nova 
contagem a partir do zero) por ausência de previsão nesse sentido. 

O candidato também deve estar atento para a previsão do §2o que determina a suspensão e 
impedimento dos prazos decadenciais, já que configuram hipótese excepcionalíssima.  

Art. 9º da Lei 14.010/20: 

Art. 9º Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, 
a que se refere o art. 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei nº 8.245, de 18 de outubro 
de 1991, até 30 de outubro de 2020.   

Muita atenção ao texto da referida norma, uma vez que só há impeditivo para a concessão de LIMINAR 
para desocupação de imóvel, ou seja, resta vedada a determinação de desocupação do imóvel sem a 
audiência da parte contrária. Outro ponto que merece atenção do candidato é que a norma traz rol 
TAXATIVO de hipóteses em que restará impedida a concessão de tal liminar. 

A princípio, somente quando o pedido de despejo encontrar fundamento nos incisos mencionados pelo 
art. 9o, é que teremos a impossibilidade de determinação de desocupação liminar. Todavia, caso o 
examinador traga fundamento não previsto pela Lei, o candidato poderá mencionar que a despeito da 
ausência de previsão legal, nada impede pedido nesse sentido, mencionando inclusive os diversos 
precedentes do STF impedindo as desocupações coletivas durante o período da pandemia.  
 

Art. 10 da Lei nº 14.010/20: 

Art. 10. Suspendem-se os prazos de aquisição para a propriedade imobiliária ou mobiliária, 
nas diversas espécies de usucapião, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro 
de 2020. 

Por fim, a previsão do art. 10 certamente será objeto de questões envolvendo usuários da Defensoria 
Pública, que figurem tanto no polo ativo quanto no passivo demanda. 

As ações de usucapião são muito recorrentes no dia-a-dia do Defensor Público, tanto pela precariedade 
dos títulos que embasam a "posse/propriedade" dos imóveis que os assistidos residem, quanto pela 
ausência completa de registro daquele local. 



 

 

 

  

 

93 
95 

Sendo assim, MUITA atenção para enunciados que descrevam um caso em que o lapso temporal da 
usucapião seria completado durante Junho e Outubro de 2020. Por haver mera suspensão, o prazo 
voltaria a correr somente em 1o de Novembro de 2020. 

OBS. é importante lembrar que o STJ já possui precedente autorizando que o requisito 
temporal da usucapião seja verificado já no decorrer da ação. Desse modo, tal previsão não 
figura como um impeditivo absoluto à distribuição da ação em si, mas somente ao 
reconhecimento do direito autoral. 

5 - DICA 

Em meados de 2014, foi promulgada a Lei 12.965 (Marco Civil da Internet) que estabeleceu princípios, 
garantias e deveres para o uso da internet no Brasil. Cada vez com mais frequência, o tema vem sendo 
enfrentado pelos Tribunais Superiores, em especial, o Superior Tribunal de Justiça. Por esse motivo, 
traremos um apanhado dos mais recentes julgados dessa Corte sobre o tema. 

Primeiramente, cabe o registro de importante e recentíssimo julgado envolvendo MCI e LGPD. No caso, 
os pedidos formulados tinham relação com ofensas proferidas a pessoa falecida, ou seja, buscavam a 
preservação da honra e memória da falecida, mediante a retirada de vídeos ou matérias ofensivas do ar, 
bem como a obtenção de dados para futura (e eventual) responsabilização pessoal dos usuários 
responsáveis pela divulgação dos fatos ofensivos e inverídicos. 

Os provedores de conexão à internet devem fornecer os dados cadastrais (nome, endereço, 
RG e CPF) dos usuários responsáveis por publicação de vídeos no Youtube com ofensas à 
memória de pessoa falecida. REsp 1.914.596-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta 
Turma, por unanimidade, julgado em 23/11/2021. 

Cabe recordar que o STJ já havia consagrado entendimento de que aos provedores de aplicação é exigida 
a guarda dos dados de conexão, enquanto aos provedores de conexão cumpre a guarda de dados 
pessoais do usuário. 

Desse modo, a um só tempo, seria cabível o pedido de retirada de tais publicações em face dos 
provedores, como também pedido de responsabilização direta dos usuários responsáveis por tal 
publicação, servindo tal quebra de sigilo como meio de identificação dos responsáveis. 

Outro julgado muito relevante foi recentemente publicado no Informativo 723: 

Responde civilmente por danos morais o provedor de aplicação de internet que, após 
formalmente comunicado de publicação ofensiva a imagem de menor, se omite na sua 
exclusão, independentemente de ordem judicial. REsp 1.783.269-MG, Rel. Min. Antonio 
Carlos Ferreira, Quarta Turma, por maioria, julgado em 14/12/2021. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal impõem, como dever de toda a 
sociedade, zelar pela dignidade da criança e do adolescente, colocando-os a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, com a finalidade, inclusive, de 
evitar qualquer tipo de tratamento vexatório ou constrangedor. 
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Entendeu o STJ que para atender ao princípio da proteção integral consagrado no direito infantojuvenil, 
é dever do provedor de aplicação na rede mundial de computadores (Internet) proceder à retirada de 
conteúdo envolvendo menor de idade - relacionado à acusação de que seu genitor havia praticado 
crimes de natureza sexual - logo após ser formalmente comunicado da publicação ofensiva, 
independentemente de ordem judicial. 

Parece óbvio o raciocínio até aqui desenvolvido, onde, portanto, residia a dúvida? No art. 19 do MCI: 

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor 
de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos 
decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não 
tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo 
assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as 
disposições legais em contrário. 

Aparentemente, o referido artigo condiciona a responsabilização à existência de ordem judicial 
específica, não bastando mero pedido do usuário. Todavia, a responsabilidade civil, em tal circunstância, 
deve ser analisada sob o enfoque da relevante omissão de sua conduta, pois deixou de adotar 
providências que, indubitavelmente sob seu alcance, minimizariam os efeitos do ato danoso praticado 
por terceiro, o que era seu dever. 

Assim, apesar do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 dispor que o provedor somente será responsável 
civilmente, em razão de publicação gerada por terceiro, se descumprir ordem judicial determinando as 
providências necessárias para cessar a exibição do conteúdo ofensivo, afigura-se insuficiente a sua 
aplicação isolada. 

Atenção: a constitucionalidade do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 será ainda decidida pelo 
Supremo Tribunal Federal (Tema n. 987/STF), que reconheceu repercussão geral da questão 
constitucional suscitada, sem determinar a suspensão dos processos em curso. 

Por fim, analisemos interessante questão envolvendo o art. 21 do MCI. 

Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por 
terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da 
divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros 
materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o 
recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de 
promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a 
indisponibilização desse conteúdo. 

O referido artigo traz exceção à regra de reserva da jurisdição estabelecida no art. 19 do mesmo diploma 
legal, a fim de impor ao provedor, de imediato, a exclusão, em sua plataforma, da chamada 
"pornografia de vingança" - que, por definição, ostenta conteúdo PRODUZIDO EM CARÁTER PARTICULAR -, 
bem como de toda reprodução de nudez ou de ato sexual privado, divulgado sem o consentimento da 
pessoa reproduzida. 
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O ponto chave reside no citado caráter absolutamente privado em que este material foi confeccionado 
(independentemente do conhecimento ou do consentimento da pessoa ali reproduzida quando de sua 
produção), ou seja, uma exposição profundamente invasiva e lesiva, de modo indelével, à intimidade da 
pessoa retratada, o que justifica sua pronta exclusão da plataforma, a requerimento da pessoa 
prejudicada, independentemente de determinação judicial para tanto. 

Daí surge a questão, a divulgação não autorizada de todo e qualquer material de nudez ou de conteúdo 
sexual que atrai a regra do art. 21? 

Não se aplica o art. 21 do Marco Civil da Internet para os casos de divulgação não autorizada 
de imagens de nudez produzidas para fins comerciais. REsp 1.930.256-SP, Rel. Min. Nancy 
Andrighi, Rel. Acd. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por maioria, julgado em 
07/12/2021. 

Deste modo, as imagens de nudez, produzidas e cedidas para fins comerciais - absolutamente lícitos -, 
não ostentam natureza privada, objeto de resguardo do art. 21 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da 
Internet). 

Ademais, o dispositivo legal exige, de modo expresso e objetivo, que o conteúdo íntimo, divulgado sem 
autorização, seja produzido em "caráter privado", ou seja, de modo absolutamente reservado, íntimo e 
privativo, advindo, daí sua natureza particular. É dizer, o preceito legal tem por propósito 
proteger/impedir a disponibilização, na rede mundial de computadores, de conteúdo íntimo produzido 
em caráter privado, sem autorização da pessoa reproduzida, independentemente da motivação do 
agente infrator. 
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