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Conceitos

Dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou
identificável

Dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção
religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter
religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado
genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural
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Conceitos

Dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado,
considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na
ocasião de seu tratamento

Anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no
momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade
de associação, direta ou indireta, a um indivíduo
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Conceitos

Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto
de tratamento

Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem
competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais

Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que
realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador
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Conceitos

Encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como
canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a ANPD

Agentes de tratamento: o controlador e o operador
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Conceitos
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Tratamento de dados

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas
seguintes hipóteses:

I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;

II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
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Tratamento de dados

III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de
dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e
regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos
congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei;

IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre
que possível, a anonimização dos dados pessoais;
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Tratamento de dados

V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos
preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do
titular dos dados;

VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo
ou arbitral, esse último nos termos da Lei de Arbitragem;

VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de
terceiro;
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Tratamento de dados

VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por
profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;

IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador
ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades
fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação
pertinente.
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Tratamento de dados



LGPD
Prof. Paulo H M Sousa

Responsabilidade civil

Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade
de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral,
individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados
pessoais, é obrigado a repará-lo.
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Responsabilidade civil

§ 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados:

I - o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo
tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de
dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador,
hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de
exclusão previstos no art. 43 desta Lei;
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Responsabilidade civil

§ 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados:

II - os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do
qual decorreram danos ao titular dos dados respondem solidariamente,
salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei.
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Responsabilidade civil

§ 4º Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os
demais responsáveis, na medida de sua participação no evento danoso.
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Responsabilidade civil

Art. 43. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando
provarem:

I - que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído;

II - que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é
atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados; ou

III - que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de
terceiro.
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Responsabilidade civil

Art. 45. As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações
de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na
legislação pertinente.
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Devido processo legal
¦ O processo para que seja correto deverá observar todas as normas processuais previstas na legislação processual.

¦ considerado como cláusula geral, supraprincípio ou postulado geral do direito.

¦ expressão: “devido processo legal”:

Ä devido: respeito às regras processuais vigentes.

Ä processo: instrumento para prestação da tutela jurisdicional, que visa produção da prova a ser cotejada com o direito objetivo.

Ä legal: respeito ao direito.



¦ dimensões:

Ä Pelo devido processo legal substantivo entende-se a aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ä Já pelo devido processo judicial (ou formal) entende-se que todo o processo deve se desenvolver seguindo rigorosamente os

ditames legais.



Princípio do Contraditório e da 
Ampla Defesa
 Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

 Dimensões do princípio do contraditório:

 Pela dimensão formal refere-se ao direito de participar do processo (ser ouvido).

 Já pela dimensão material refere-se ao poder de influenciar na decisão.

 O princípio do contraditório contém mitigações (contraditório diferido):

 tutela de urgência (antecipada ou cautelar); e

 tutela de evidência:

a) prova documental + precedente ou súmula vinculantes

b) pedido reipersecutório + prova documental

c) procedimento de ação monitória.



Princípio do Juiz Natural
Compreende-se a vedação à criação de tribunais de exceção e a impossibilidade de ser julgado a não ser pela autoridade competente.



JURISDIÇÃO, AÇÃO E PROCESSO

Prof. Ricardo Torques



Jurisdição
 A jurisdição envolve formas estatal de resolução de conflitos, por intermédio do qual aplica-se o direito objetivo ao caso concreto como
forma de por fim, de forma definitiva, à crise jurídica, gerando a pacificação social.

 A jurisdição caracteriza-se:
 pelo fato de que a decisão é dada por um terceiro imparcial;
 pela substitutividade, segundo a qual a vontade da parte é substituída pela vontade do direito;
 pela lide, que é caracterizada pela existência de uma pretensão resistida;
 pela inércia, segundo a qual a ação é movida por interesse da parte.

Existem situações excepcionais nas quais o juiz poderá instaurar o processo a exemplo da restauração de autos.
 por implicar a formação de coisa julgada material;
 pela atuação no caso concreto;
 pela ausência de controle externo; e

- a possibilidade de a parte recorrer implica em controle interno.
 por se tratar de atividade criativa.



 A doutrina elenca os seguintes princípios informativos da jurisdição:

 princípio da investidura: a jurisdição somente pode ser exercida por quem estiver legitimamente investido na função (no caso o juiz, que
se torna habilitado mediante concurso ou quinto constitucional).

 princípio da territorialidade: a jurisdição somente ser exercida dentro da circunscrição territorial a que o Brasil exerce soberania.

 princípio da indelegabilidade: manifesta-se sob duas perspectivas:

- pela externa, o Poder Judiciário não poderá outorgar a sua competência a outros poderes;

- pela interna, tem-se que a jurisdição é fixada por intermédio de um conjunto de normas gerais, abstratas e impessoais.

* existem duas exceções aos princípios da indelegabilidade: carta de ordem e execução dos julgados do STJ pelo juiz de primeira
instância.

 princípio da inevitabilidade: manifesta-se peal vinculação das partes ao processo judicial e pelo estado de sujeição à decisão do juiz.

 princípio da inafastabilidade: entende-se que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão.



- observações importantes:

a) A via administrativa não é necessária, muito menos impeditiva do acesso ao Poder Judiciário, contudo:

i) na ação de habeas data a via administrativa constitui a lide.

ii) somente é possível discutir no judiciário questões desportivas após o esgotamento da instância administrativa
(denominada de “Justiça Desportiva).

iii) faz-se necessária recusa administrativa ou mora superior a 30 dias para que haja interesse agir em discussão judicial
por benefício previdenciário.

b) O princípio da inafastabilidade inclui não apenas o acesso ao Poder Judiciário, mas a uma ordem jurídica justa, com acesso
facilitado ao processo (se necessário com assistência jurídica, por exemplo), com amplas participação, com decisão justa e
eficaz.

 princípio do juiz natural: compreende-se a vedação à criação de tribunais de exceção e a impossibilidade de ser julgado a não ser
pela autoridade competente.



 Há grande discussão a respeito da natureza jurídica da jurisdição voluntária. A jurisdição contenciosa constitui a regra da atuação
jurisdicional. A jurisdição voluntária envolve ações constitutivas necessárias. Vale dizer, a lei obriga a propositura de ação perante o Poder
Judiciário para que você obtenha uma nova situação jurídica.

A jurisdição voluntária caracteriza-se por ser:
• obrigatória;
• caráter inquisitivo;
• possibilidade de decidir por equidade ou até mesmo contrariamente às partes; e
• atuação do MP como fiscal da ordem jurídica (nas hipóteses do art. 178, CPC).



A jurisdição é, majoritariamente, encarada como atividade judicial:

- Não é dominante o entendimento de que a jurisdição constitui “administração pública de interesses privados”. Trata-se de jurisdição
diferenciada.

- Embora não haja caráter substitutivo na jurisdição voluntária, entende-se que essa característica não é imprescindível.

- Embora não haja violação ao direito no caso concreto, compreende-se que isso é apenas um dos escopos da jurisdição.

- A pretensão resistida (lide) na jurisdição voluntária não se dá em face da parte contrária, mas na impossibilidade de gozo do bem da vida
enquanto não houver decisão judicial.

- Na jurisdição voluntária não há, excepcionalmente, o contraditório. Contudo, mesmo assim continua a existir o procedimento, caracterizado
pela sucessão de atos processuais.

- A coisa julgada na jurisdição voluntária segue mesmos parâmetros da jurisdição contenciosa, uma vez que são respeitados os efeitos 
jurídicos já produzidos.



Ação
 A ação é o instrumento para provocar a jurisdição estatal.

 Para explicar a natureza jurídica do direito de ação, existem teorias, para a prova valem duas:

Segundo a teoria eclética do direito de ação, dominante na doutrina, direito material e direito de ação são distintos, mas o exercício
deste requerer a demonstração de algumas condições (interesse e legitimidade).

- Essas condições da ação constitui um lastro de plausibilidade para a demanda ajuizada.

- Não verificadas as condições da ação, há decisão terminativa com coisa julgada apenas formal.

- O direito de peticionar é incondicionado, mas o direito a obter um pronunciamento de mérito fica condicionado ao preenchimento das
condições da ação.



 A teoria da asserção trata de fixar momentos para a verificação das condições da ação. Assim:

- Se analisadas em cognição sumária (com o ajuizamento da ação), caso ausentes implicará em sentença terminativa (carência da
ação).

- Se analisadas em cognição aprofundada (na sentença), caso ausentes resultará em sentença definitiva (rejeição do pedido).

** Embora o CPC de 2015 não traga menções, entende-se majoritariamente que adotamos a teoria eclética, combinada com a teoria
da asserção.

 Uma ação contém três elementos: partes, pedido e causa de pedir.

 As partes são os sujeitos da relação jurídica processual.

 A causa de pedir traz o fundamento do pedido, pela comprovação dos fatos e argumentação dos fundamentos jurídicos.

 O pedido é o objeto da ação, consiste na pretensão do autor que é levada ao Estado-Juiz, que irá prestar a tutela jurisdicional sobre essa
pretensão.

- Distingue-se em pedido imediato (aspecto processual) que representa a espécie de tutela pretendida; e pedido mediato (aspecto material)
que representa o bem da vida.



Processo
 Processo constitui:

 uma relação jurídica que se estabelece entre autor, réu e juiz; ou

 método sequenciado de atos que são praticados pelos sujeitos processuais (procedimento).

 Temos diversos procedimentos:

 o comum, que é a base do sistema de ritos do Processo Civil; e

 os especiais, que dividem-se em:

- naqueles previstos no CPC (ex. ação de consignação em pagamento); e

- naqueles previstos fora do CPC (ex. ação de mandado de segurança).

 Os pressupostos processuais constituem exigências para que o processo exista e transcorra de forma regular. Eles dividem-se em:



 pressupostos de existência

- subjetivos

a) juiz - investido de jurisdição

b) parte - capacidade de ser parte

- objetivos: existência de demanda

 requisitos de validade

- subjetivos

a) juiz dotado de competência e de imparcialidade;

b) partes, com capacidade processual, capacidade postulatória e legitimidade "ad causam"

- objetivos

a) intrínsecos: respeito ao formalismo processual

b) extrínsecos:

i) negativos: inexistência de perempção, litispendência, coisa julgada ou convenção de arbitragem; e

ii) positivo: interesse de agir.



ATOS PROCESSUAIS
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Forma dos Atos Processuais
 SISTEMA DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS

 em regra, os atos processuais independem de forma pré-determinada;

 excepcionalmente, devem ser praticados na forma legalmente prevista; e

 ainda que realizado irregularmente, se o ato atingir a finalidade, restará convalidado.

 Os atos processuais são, EM REGRA, públicos.

 EXCEÇÕES
• Interesse público ou interesse social;

• Ações sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e
adolescentes;

• Intimidade com sede constitucional;

• Cláusula de confidencialidade em juízo arbitral.

Nas hipóteses de exceções: acessam-se os autos apenas as partes e os respectivos procuradores; e o terceiro juridicamente interessado
terá acesso apenas ao dispositivo da sentença e, se for o caso, do inventário e da partilha.



 ATOS DAS PARTES
 produção de efeitos de forma imediata.
 consequências:

 a irretratabilidade, uma vez que os efeitos são imediatos; e

 a preclusão consumativa, uma vez que a prática do ato pela parte exaure a prerrogativa de fazê-lo.

 PRONUNCIAMENTOS DO JUIZ

 O juiz pratica atos materiais (presidência da audiência) e pronunciamentos judiciais.

 A SENTENÇA e a decisão que colocam fim à fase de conhecimento, extingue a execução ou o que for previsto como sentença em
procedimento especial.

 A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA constitui decisão que resolve incidente sem pôr fim ao processo.

 O DESPACHO envolve pronunciamentos judiciais sem caráter decisório.

 O ACÓRDÃO constitui decisão que põe fim à fase de conhecimento, que extingue a execução e que resolve incidentes no processo no
âmbito dos tribunais.



Prazos
 CONCEITO: lapsos temporais que existem entre dois termos (termo inicial, dies a quo, e termo final, dies ad quem) dentro dos quais se

prevê a oportunidade para uma ação ou omissão.

 PRAZO SUBSIDIÁRIO E PRAZO PARA COMPARECIMENTO
 INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO (antecedência mínima): 48 horas
 PRAZO SUBSIDIÁRIO: 5 dias

 ATO PROCESSUAL PREMATURO: será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.

 CONTAGEM DOS PRAZOS
 Os prazos são contados apenas de segunda a sexta-feira. Essa modalidade de contagem não se aplica a prazos materiais.
 Haverá a suspensão do prazo em sábados, domingos, feriados e em dias sem expediente forense.
 Haverá suspensão dos prazos entre os dias 20/dez a 20/jan. E não haverá audiência ou sessão de julgamento.
 Haverá suspensão do prazo por obstáculo criado pela parte ou pela suspensão do processo (art. 313, do CPC).
 Haverá suspensão do prazo quando houver instituição de programa de autocomposição pelo Poder Judiciário.
 Haverá prorrogação do prazo, por até 2 meses, quando se tratar de unidade judiciária de difícil acesso.
 Haverá prorrogação do prazo em situação de calamidade, podendo ultrapassar os 2 meses, a depender da situação concreta.



  Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

 ● RENÚNCIA DO PRAZO
 somente é possível a renúncia quando se tratar de prazo estabelecido exclusivamente a seu favor.
 deve renunciar de modo expresso, com petição nos autos.

 ● PRAZOS DO JUIZ
 DESPACHOS: 5 dias
 DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS: 10 dias
 SENTENÇA: 30 dias

 ● PRAZOS EM CASO DE LITISCONSÓRCIO (por procuradores diferentes, de escritórios distintos)
 para todas as manifestações;
 para qualquer juízo ou tribunal; e
 independe de requerimento da parte.



COMUNICAÇÃO DOS ATOS 
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● CONCEITOS

 CITAÇÃO
• ato por meio do qual se dá ciência sobre determinado processo

• réu, executado ou interessado como destinatários

• deve ocorrer no prazo de 45 dias a contar da propositura da demanda.

 INTIMAÇÃO
• ato de comunicação de atos processuais praticados ou a serem praticados

• partes, auxiliares e terceiros são destinatários

 NOTIFICAÇÃO
• comunicação para que se manifeste formalmente sobre assunto juridicamente relevante

• jurisdição voluntária como âmbito de aplicação



● CITAÇÃO

 Regular - Ato de integração do demandado ao processo

 Irregular - Gera a invalidade do processo

 Comparecimento espontâneo - Convalida eventual irregularidade da citação formal

Desnecessidade
• Indeferimento da petição inicial
• Improcedência liminar do pedido

Efeitos da Citação: a citação valida a causa
• induzimento da litispendência
• litigiosidade da coisa
• constituição em mora do devedor



 Intimação do réu em improcedência liminar ou indeferimento de petição inicial
• não haverá citação
• o réu apenas será intimado para que tome ciência dos atos praticados no processo
• se o autor apelar, teremos a citação para apresentação das contrarrazões

● CARTAS

 ESPÉCIES:
CARTA DE ORDEM - Prática de ato processual pelo juízo imediatamente inferior vinculado ao tribunal

CARTA ROGATÓRIA - Prática de ato de cooperação internacional entre poderes judiciários de Estados distintos

CARTA PRECATÓRIA - Prática de ato de cooperação interna por intermédio do qual o juízo deprecante solicita a prática de ato
processual pelo juízo deprecado

CARTA ARBITRAL - Prática de ato judicial a pedido do juízo arbitral



TEORIA GERAL DA PROVA
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 A audiência de instrução é julgamento é ato processual complexo que compreende as seguintes fases:
• Abertura: declaração de abertura pelo magistrado seguida do pregão pelo servidor.

• Tentativa de conciliação: realizada independentemente da existência de outras tentativas de solução consensual
do conflito.

 Instrução: obedecerá a seguinte ordem, preferencial, de colheita de provas.
1º - provas periciais;
2º - depoimento do autor e, após, do réu; e
3º - testemunhas do autor e, após, do réu.



 Debates:

 regra: 20 minutos, na seguinte ordem: a) autor; b) réu; e c) MP (se houver).

 prorrogação: 10 minutos (a critério do juiz).

 quando houver litisconsortes ou terceiro interveniente: 30 minutos para ambos que será dividido de forma igual (15 para
cada), salvo convenção em sentido diverso.

 questões complexas: memoriais escritos no prazo de 15 dias (prazos sucessivos).

 Decisão: prazo de 30 dias para proferir a sentença (prazo impróprio e não preclusivo).

 Documentação: lavratura de termos.



 O juiz exercerá o poder de polícia na audiência, que constitui na manutenção da ordem e do decoro, determinação para retirada em caso
de comportamento inconveniente, possibilidade de requisição policial, tratamento com urbanidade e registro em ata dos requerimentos.

 A audiência poderá ser cancelada por:

1º - convenção das partes;

2º - não comparecimento justificado da parte quando necessária a presença;

3º - atraso injustificado superior a 30 minutos.

 A produção de provas é orientada pelo princípio da atipicidade dos meios de prova, segundo a qual as partes têm o direito de
empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no CPC, para provar a verdade dos
fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.



 O juiz, na produção das provas, possui os seguintes poderes:

 O juiz irá fixar as provas necessárias ao julgamento do mérito;

 A parte poderá requerer a prova, contudo, o magistrado poderá indeferir as provas que entender inúteis ou protelatórias;

 O juiz também poderá, de ofício, determinar a relação de provas, ainda que não requeridas pelas partes.

 Pelo princípio do convencimento motivado destaca-se o sistema da persuasão racional do juiz, ao conferir ao magistrado liberdade
para apreciar a prova.

 Pelo princípio da comunhão das provas, entende-se que as provas produzidas no processo são compartilhadas entre as partes
envolvidas, embora seja dirigida principalmente ao magistrado para que ele possa formar a convicção e proferir a sentença de forma
fundamentada.



 Prova Emprestada

 Consiste no transporte da prova de um processo para outro a que sejam utilizadas como provas documentais.

 requisitos:

a) produção regular no processo de origem;

b) observância do contraditório no processo de origem;

c) observância do contraditório no processo de destino.

 A admissão da prova emprestada é faculdade do juiz;

 O magistrado é livre para apreciar a prova emprestada, atribuindo fundamentadamente o valor que entender razoável;

 Deve ser observado o contraditório antes da decisão que admite a prova emprestada.



 Distribuição do ônus da prova

 É orientado por duas regras, a estática e a dinâmica.

 Pela regra estática de distribuição [regra de sentença],
• o autor deve provar o fato constitutivo; e
• o réu deve provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito

 Pela regra dinâmica de distribuição [regra de instrução], o magistrado (ope judicis) poderá redistribuir o ônus probatório quando
houver:

• impossibilidade de quem deveria provar
• dificuldade de acesso à prova por quem deveria provar
• facilidade de acesso pela outra parte
• por convenção das partes (convencional) admite-se a redistribuição do ônus, exceto se extremamente difícil ou impossível o

acesso à prova pela outra parte; ou tratar-se de direito indisponível;
• por lei específica há possibilidade de previsão de regra diversa do ônus da prova (inversão ope legis).



 Fatos que não dependem de prova:
• notórios, aqueles que não dependem de prova para serem admitidos como verdadeiros no processo;
• afirmados por uma das partes e confessado pela parte contrária;
• admitidos no processo como incontroversos;
• em cujo favor milita presunção legal de veracidade.

 Compete à parte provar o teor e vigência de:
• direito municipal;
• direito estadual;
• direito estrangeiro;
• direito consuetudinário.



CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS 
ADMINISTRATIVOS

Prof. Ricardo Torques



 O controle judicial de atos administrativos decorre do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF).

 Os atos administrativos são manifestação unilateral de vontade da administração pública que implique o resguardo, a aquisição, a
modificação, a extinção ou a declaração de direitos ou a imposição de obrigações aos administrados ou a ela própria. Como consequência,
pode decorrer o conflito (a lide), abrindo espaço para o questionamento judicial.

 A atuação do Poder Judiciário sobre os demais poderes decorre do sistema de freios e contrapesos, propiciando estabilidade e
exercício saudável dos poderes estatais.

 No controle judicial dos atos administrativos não há espaço para atuação de ofício, dependendo o Poder Judiciário de provocação em
nome do princípio da inércia de jurisdição.

 Tanto atos administrativos discricionários como vinculados podem ser objeto de controle judicial.



 No caso de atos vinculados, em relação aos quais aplica-se a legalidade em sentido estrito, não observados os requisitos legais,
surge pretensão da parte de direito material prejudicada buscar reparação mediante tutela jurisdicional.

 No caso de atos administrativo discricionários o controle judicial é limitado. Como esses atos envolvem espaço de decisão típica da
função administrativa, o controle se dá mediante:
• violação dos princípios administrativos (ex. legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência); e
• violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



 O Poder Judiciário não pode anular atos administrativos (que se referem a análise de mérito: motivo e objeto), mas pode anulá-los em
caso de ilegalidade.

 Dentre os instrumentos para controle judicial dos atos administrativos, destacam-se:

 mandado de segurança (individual e coletivo);

 ação civil pública;

 ação de improbidade administrativa;

 mandado de injunção; e

 ação popular.



Mandado de segurança (individual e 
coletivo)
 Ação constitucional que se destina à proteção de direitos líquidos e certos, impetrável mediante violência (mandado de segurança
repressivo ou reparatório) ou mediante ameaça (mandado de segurança preventivo).

 “direito líquido e certo”: demonstrável de plano, mediante provas pré-constituídas, sem necessidade de produção probatória.

 Trata-se de ação subsidiária (se não couber habeas corpus ou habeas data), voltada para proteção do cidadão contra arbitrariedades
estatais.

 São legitimados ativos:
 para o mandado de segurança individual:

 qualquer pessoa natural ou jurídica;

 para o mandado de segurança coletivo:
• o partido político com representação no Congresso Nacional;
• organização sindical;
• entidade de classe;
• associação (existente há mais de 1 ano e na defesa dos interesses de seus membros).



 São legitimados passivos a pessoa jurídica a qual está vinculada a autoridade pública coatora.

 São equiparados a autoridades públicas coatoras:
• representantes ou órgãos de partidos políticos;
• administradores de entidades autárquicas;
• dirigentes de pessoas jurídicas no exercício de atribuições do Poder Público.

 Não é cabível mandado de segurança:

 de atos do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo;

 de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

 de decisão judicial transitada em julgado;

 para convalidar compensação tributária realizada pelo contribuinte (Súmula STJ 460).



Ação popular
 Instrumento processual para buscar tutela jurisdicional de liberdade públicas (patrimônio público e violações à moralidade e
meio ambiente).

 Trata-se de uma garantia constitucional (direito meio).

 Propicia ação fiscalizadora pelo cidadão das atividades estatais.

 O cidadão é legitimado ativo.

 Menor de 16 não pode ajuizar ação popular.

 Maior de 16, caso inscrito eleitor, tem legitimidade ativa.

 Pessoa jurídica e Ministério Público não possem legitimidade ativa.



São legitimados passivos a Administração Pública, de uma forma geral, direta ou indireta, e pessoas jurídicas que administrarem ou
receberem verbas de natureza pública.

 No último caso, se o patrimônio público da pessoa jurídica representar menos de 50% do patrimônio da empresa ou da receita
anual, a responsabilidade patrimonial é limitada à repercussão sobre a contribuição pública.

 Atos de conteúdo jurisdicional não se sujeitam à ação popular.

 Não é possível ajuizar ação popular contra lei em tese.

 Apenas atos administrativos podem ser objeto de ação popular. Atos jurisdicionais e legiferantes não podem ser discutidos em
ação popular.

 Pode ser objeto de ação popular, atos nulos, lesivos ao patrimônio em caso de:
• incompetência;
• vício de forma;
• ilegalidade do objeto;
• inexistência dos motivos;
• desvio de finalidade.



Ação Civil Pública
 Trata-se de ação cível, com finalidade de tutelar interesses difusos e coletivos.

 São legitimados ativos:
• Ministério Público
• Defensoria Pública
• União, Estados, DF e Municípios
• Autarquias, empresas públicas, fundações ou sociedades de economia mista
• Associação constituída há, pelo menos, 1 ano e que tenha, entre suas finalidades, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio

ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao
patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.



 As agências reguladoras e as agências executivas, na qualidade de autarquias em regime especial, detêm legitimidade ativa para a ACP.

 As organizações sociais, por não constarem do rol do art. 5º, não possuem legitimidade para ajuizamento da ACP.

 As organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP), do mesmo modo, não possuem legitimidade para a ação que estamos estudando.

 As entidades da Administração Pública só podem propor ACP em defesa de interesses que coincidam com as suas finalidades.

 Objeto da ACP:
• meio-ambiente;
• consumidor;
• bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
• infração da ordem econômica e da economia popular;
• ordem urbanística;
• honra e dignidade de grupos raciais, étnicos e religiosos;
• patrimônio público e social.



 STF: admite-se a utilização da ACP para que o Ministério Público exija a consecução de política pública já legislada.

 não será cabível ACP para tratar de:
• tributos;
• contribuições previdenciárias;
• FGTS;
• fundos de natureza institucional.

A ACP será proposta no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.



Ação de improbidade administrativa
 Busca aplicar sanções de natureza civil aos agentes públicos:

 que se enriquecerem ilicitamente, que causarem prejuízo ao erário;

 que concederem ou aplicarem indevidamente benefícios financeiros ou tributários; ou, ainda

 que atentarem contra os princípios da Administração Pública.

 Esses ilícitos geram a imposição de sanções diversas, a exemplo de perda de bens ou valores acrescidos ao patrimônio do agente de
forma ilícita, ressarcimento civil, perda da função pública, suspensão de direitos políticos e multas civis.

 A aplicação de sanções por improbidade administrativa se aplica, como regra, aos agentes públicos, que constitui conceito amplo a
abranger servidores públicos, mas também pessoas naturais e jurídicas que praticarem os atos descritos como de improbidade.



 Terceiros que, mesmo não sendo agente público no seu amplo conceito, podem ser responsabilizados
desde que a conduta esteja atrelada à atuação de um agente público.

 O agente público responderá por improbidade administrativa e o terceiro poderá chamado a ressarcir
os danos causados de forma proporcional ao benefício obtido pelo ato ímprobo.

 Admite-se a celebração de acordo de não persecução cível;

 Não obstante o ajuizamento da ação de improbidade administra, poderá a Fazenda Pública ajuizar ações com
vistas complementar o ressarcimento ao patrimônio público;

 Proposta a ação pelo Ministério Público, a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja
objeto de impugnação, pode abster-se de contestar o pedido se citada, ou poderá atuar ao lado do parquet, caso
isso se afigure útil ao interesse público;

 Se o Ministério Público não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da ordem
jurídica. Vale dizer, o juízo deverá intimar o órgão ministerial para que se manifeste, sob pena de nulidade do
procedimento.

 O ajuizamento da ação, torna prevento o juízo para outras ações ajuizadas e que contenham mesma causa de
pedir (vale dizer, mesmos fatos e fundamentos jurídicos) ou o mesmo objeto.



Mandado de Injunção
Cabível sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e
liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Binômio para o cabimento da ação:
a) existência de norma constitucional de eficácia limitada, que verse sobre exercício dos direitos e
liberdades constitucionais, nacionalidade, cidadania ou soberania; e
b) inexistência da norma regulamentadora.

A legitimidade ativa do mandado de injunção é a mesma do habeas data e do mandado de segurança
individual, podendo ser ingressada por pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, nacional
ou estrangeira, residente ou em trânsito.

Pessoas privadas não poderão ocupar o polo passivo dessa ação, porque se busca os responsáveis
pela omissão legislativa.
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FGV / 2021 / TJRO)
Quanto ao “tempo do crime”, o Código Penal brasileiro adota a teoria:
A) da atividade;
B) do resultado;
C) da ubiquidade;
D) da consumação;
E) do efeito.



Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FGV / 2021 / SEFAZ-ES)
Relativamente ao tema da aplicação da lei penal no tempo, analise as
afirmativas a seguir.
I. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime
permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da
permanência.
II. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar
crime, cessando em virtude dela os efeitos penais da sentença condenatória,
incidindo o princípio da abolitio criminis aos crimes decorrentes de leis penais
excepcionais e temporárias.
III. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos
fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada
em julgado e já iniciada a execução da pena. Está correto o que se afirma
em
A) II, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III apenas



Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FGV / 2021 / TJRO)
Sobre a aplicação da lei penal no espaço, é correto afirmar que:
A) pelo princípio da extraterritorialidade, aplica-se a lei penal brasileira
aos fatos puníveis praticados no território nacional, quando o agente for
estrangeiro;
B) a lei brasileira adota o princípio da territorialidade como regra, ainda
que de forma atenuada, uma vez que ressalva a validade de
convenções e tratados internacionais;
C) o princípio da nacionalidade ou da personalidade permite a extensão
da jurisdição penal do Estado titular do bem lesado para além dos seus
limites territoriais;
D) o princípio real, de defesa ou de proteção permite a aplicação da lei
penal da nacionalidade do agente, pouco importando o local em que o
crime foi praticado;
E) o princípio da universalidade ou cosmopolita aplica-se à lei penal da
nacionalidade do agente, pouco importando o local em que o crime foi
praticado



Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FGV / 2018 / TJAL)
Paulo, funcionário público do governo brasileiro, quando em serviço no
exterior, vem a praticar um crime contra a administração pública.
Descoberto o fato, foi absolvido no país em que o fato foi praticado.
Diante desse quadro, é correto afirmar que Paulo:
A) não poderá ser julgado de acordo com a lei penal brasileira  por já ter
sido absolvido no estrangeiro;  
B) somente poderá ser julgado de acordo com a legislação penal
 brasileira se entrar no território nacional;  
C) não poderá ter contra si aplicada a lei penal brasileira porque  o fato
não ocorreu no território nacional;  
D) poderá, por força do princípio da defesa real ou proteção, ser  julgado
de acordo com a lei penal brasileira;  
E) poderá, com fundamento no princípio da representação, ser  julgado
de acordo com a lei penal brasileira.



(FGV/2022/TJAP/JUIZ)
Sobre os institutos da desistência voluntária, do arrependimento eficaz e do arrependimento
posterior, é correto afirmar que:
A) a não consumação, por circunstâncias alheias à vontade do agente, é compatível com a
desistência voluntária;
B) o reconhecimento da desistência voluntária dispensa o exame do iter criminis;
C) as circunstâncias inerentes à vontade do agente são irrelevantes para a configuração da
desistência voluntária;
D) o arrependimento eficaz e a desistência voluntária somente são aplicáveis a delito que não tenha
sido consumado;
E) o reconhecimento da desistência voluntária dispensa o exame do elemento subjetivo da conduta.



(FGV/2021/PCRN)
Cássio, com a intenção de matar Patrício, efetua disparo de arma
de fogo em sua direção, que atinge seu braço e o faz cair no chão.
Enquanto caminha na direção de Patrício para efetuar novo
disparo, Cássio percebe a aproximação de policiais e se evade do
local, deixando Patrício apenas com o ferimento no braço.
Considerando os fatos narrados, Cássio deverá responder pelo
crime de:
A) tentativa de homicídio;
B) tentativa de homicídio, com diminuição da pena pela
desistência voluntária;
C) lesão corporal, pois houve desistência voluntária;
D) tentativa de homicídio, com diminuição da pena pelo
arrependimento eficaz;
E) lesão corporal, pois houve arrependimento eficaz.



(FGV/2021/TJSC)
Matheus, inconformado com a participação de Gustavo e Nilza, pais de sua ex-companheira
Mariana, no fim de seu relacionamento, decide praticar um crime de roubo na residência do rico
casal. Para isso, compra cordas e elásticos, que utilizaria para amarrar as mãos das vítimas,
além de um simulacro de arma de fogo. Momentos antes da prática delitiva, quando Matheus se
preparava para sair de casa, Mariana liga e demonstra interesse em retomar a relação, o que
faz com que Matheus decida não mais ir até a casa de Gustavo e Nilza, mas sim ao encontro de
Mariana.
(...)



(FGV/2021/TJSC)
(...)
Considerando apenas as informações expostas, é correto afirmar que a conduta de Matheus é:
A) típica, mas deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena da tentativa em seu patamar mínimo,
tendo em vista que o critério a ser observado para definir o quantum de redução de pena é a gravidade
do delito;
B) típica, mas deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena da tentativa em seu patamar máximo,
já que o critério a ser observado no quantum de redução de pena é o iter criminis percorrido;
C) atípica, em razão de não ter sido iniciada a execução;
D) atípica, em razão do arrependimento eficaz;
E) atípica, em razão da desistência voluntária.



(FGV/2021/PCRN/DELEGADO)
Lidiane, exímia nadadora, convida sua amiga Karen
para realizarem a travessia a nado de um rio, afirmando que
poderia socorrê-la caso tivesse qualquer dificuldade. Durante a
travessia, Karen e Lidiane foram pegas por um forte redemoinho
que as puxou para o fundo do rio. Lidiane conseguiu escapar,
mas, em razão da forte correnteza, não conseguiu salvar Karen,
que veio a falecer por afogamento.
Considerando o fato acima narrado, Lidiane:
(...)



(FGV/2021/PCRN/DELEGADO)
(...)
A) será responsabilizada pelo homicídio de Karen por
omissão imprópria, visto que criou a situação de perigo e
assumiu a posição de garantidora;
B) assumiu a função de garantidora, devendo responder
pela omissão de socorro com resultado morte;
C) assumiu a função de garantidora, mas não responderá
pela morte de Karen, pois estava impossibilitada de agir;
D) não será responsabilizada pela morte de Karen, visto que
não possuía o dever de agir;
E) não assumiu a função de garantidora, devendo,
contudo, responder pelo crime de omissão de socorro com
resultado morte.



(FGV/2018/TJSC)
A doutrina majoritária conceitua crime como o fato típico,
ilícito e culpável. Por sua vez, o fato típico envolve o elemento
subjetivo do tipo, que pode ser o dolo ou a culpa.
Sobre o tema, é correto afirmar que:
A) o agente que pretende causar determinado resultado e
tem conhecimento de que, com sua conduta, causará,
necessariamente, um segundo resultado e, ainda assim, atua,
responderá por dolo eventual em relação ao segundo
resultado;
B) os tipos culposos estão sujeitos ao princípio da tipicidade,
somente podendo ser punidos quando devidamente prevista
em lei a punição a título de culpa;
(...)



(FGV/2018/TJSC)
(...)
C) o agente que não quer diretamente o resulto, mas o prevê
e aceita sua ocorrência a partir de sua conduta, poderá ser
responsabilizado pelo tipo culposo;
D) o tipo culposo exige a previsibilidade objetiva, mas se
houver efetiva previsão, haverá dolo, ainda que eventual;
E) o tipo culposo próprio, se presentes todos os demais
elementos, admite a punição na modalidade tentada.



(FGV/2021/PCRN)
Jonas, agente policial de determinado estado, e seu primo Hélio,
desempregado, subtraíram da delegacia na qual o primeiro exercia
suas funções, computadores que haviam sido substituídos por
equipamentos novos e que se encontravam guardados, tendo a
dupla se aproveitado das facilidades decorrentes do cargo
exercido por Jonas.
Ao tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial deverá
reconhecer que Jonas praticou:
A) crime de peculato, devendo Hélio responder pelo mesmo delito;
B) crime de furto qualificado, assim como Hélio;
C) crime de peculato, enquanto Hélio responderá por peculato
culposo;
D) crime de peculato, enquanto Hélio responderá por furto
qualificado;
E) crime de peculato enquanto Hélio responderá por furto simples



(FGV/2021/PCRN/DELEGADO)
João, fiscal de um Município do Estado Alfa, passava por uma rua de
comércio popular com a família, quando seu filho avistou um comerciante
vendendo balões de personagens infantis e insistiu que queria um. João,
então, se dirigiu ao vendedor e exigiu que ele lhe desse o balão pretendido
pelo filho, que estava sendo vendido para outro casal, dizendo que
trabalhava para a Prefeitura e que,se não fosse atendido, chamaria a
guarda municipal para apreender os objetos e lavrar o auto próprio. Ao
proceder da forma narrada, João praticou, em tese, a conduta tipificada
como:
A) extorsão;
B) concussão;
C) corrupção passiva;
D) exercício arbitrário das próprias razões;
E) corrupção passiva, mas João terá sua tipicidade afastada pelo princípio
da insignificância.



(FGV / 2020 / TJRS)
A respeito dos crimes praticados por funcionário público
contra a Administração Pública, é correto afirmar que:
A) no crime de concussão, o funcionário público solicita a
vantagem indevida à vítima;
B) na corrupção passiva, o funcionário público sempre toma
a iniciativa de propor o pagamento da vantagem ilícita;
C) no crime de advocacia administrativa, o funcionário
público patrocina interesse próprio e ilícito perante a
administração pública;
(...)



(FGV / 2020 / TJRS)
(...)
D) responde por prevaricação, e não corrupção passiva, o
funcionário público que deixa de praticar ato de ofício sem
ser remunerado, atendendo a pedido de outra pessoa;
E) no crime de inserção de dados falsos em sistema de
informação, o funcionário público autorizado exclui ou altera
dados corretos nos sistemas informatizados ou em banco de
dados da Administração Pública.



(FGV / 2020 / TJRS)
Oficial de justiça que deixa de dar cumprimento integral
a mandado de penhora em razão de sentir pena do
proprietário do bem penhorado comete, em tese, o crime
de:
A) corrupção passiva privilegiada;
B) abandono de função;
C) violação de sigilo profissional;
D) corrupção passiva simples;
E) prevaricação.



(FGV / 2020 / TJRS)
Ao receber a intimação para efetuar pagamento decorrente de
condenação judicial, o réu, pessoa de baixa instrução, entrega o
valor pertinente ao oficial de justiça Roberto, que o utiliza para o
pagamento de uma dívida própria.
Sobre a conduta praticada por Roberto, é correto afirmar que:
A) o fato é atípico porque o Código Penal não pune o chamado
peculato de uso;
B) foi cometido o crime de peculato mediante erro de outrem, já
que o oficial de justiça não colaborou para o erro do sujeito
passivo;
C) Roberto deve responder pelo crime de peculato na
modalidade apropriação, definido no art. 312 do Código Penal;
D) Roberto cometeu o crime de corrupção passiva porque
recebeu vantagem indevida em razão do cargo;
E) não há crime devido ao exercício regular de um direito



(FGV / 2020 / TJRS)
João, oficial de justiça, solicita o pagamento de dois mil
reais para não cumprir rapidamente um mandado de
citação, o que acaba ocorrendo.
Nessa situação, João sujeita-se às penas previstas para
o crime de:
A) concussão;
B) corrupção passiva simples;
C) prevaricação;
D) corrupção passiva com aumento de pena;
E) tráfico de influência.



(FGV/2021/SEFAZ-ES)
Durante uma fiscalização de rotina in loco de um determinado
estabelecimento comercial, dois fiscais solicitam ao comerciante
a documentação pertinente. O comerciante exibe os
documentos aos fiscais e estes constatam a ocorrência de
irregularidades que os obrigariam a autuar o estabelecimento.
Os fiscais comunicam ao comerciante que ele será autuado,
momento em que este oferece a quantia de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) para que eles deixassem de fazer a autuação. Os fiscais
responderam que estariam de acordo mediante o pagamento
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O comerciante afirma que
não tem essa quantia e os fiscais realizam a autuação na forma
da lei. Diante da narrativa, assinale a afirmativa correta.
(...)



(FGV/2021/SEFAZ-ES)
(...)
A) O comerciante e os fiscais não cometeram nenhum crime,
pois não foi efetivado o pagamento de dinheiro e o
estabelecimento foi regularmente autuado.
B) O comerciante cometeu o crime de corrupção e os fiscais
cometeram o crime de concussão, todos na modalidade
tentada.
C) O comerciante cometeu o crime de corrupção ativa na
modalidade tentada e os fiscais não cometeram nenhum crime.
D) O comerciante cometeu o crime de corrupção ativa e os
fiscais cometeram o crime de corrupção passiva.
E) O comerciante cometeu o crime de corrupção e os fiscais
cometeram o crime de prevaricação.



(FGV/2021/PCRN/DELEGADO)
Gustavo, ouvido na condição de testemunha em ação
penal, prestou declarações falsas em busca de auxiliar seu amigo
Luiz, que figurava como réu no processo. Dias depois, após
alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, mas antes
da sentença, Gustavo se arrependeu de sua conduta,
comparecendo em juízo e apresentando declarações no sentido
de que tinha prestado informações na condição de testemunha
que não condiziam com a realidade, se retratando daquelas
declarações prestadas em audiência. O magistrado competente
determinou a reprodução da prova, bem como a extração de
cópias para apurar o ocorrido. Com base nas informações expostas,
a autoridade policial deverá concluir que Gustavo praticou a
conduta tipificada abstratamente como crime de: (...)



(FGV/2021/PCRN/DELEGADO)
(...) A) falso testemunho, punível na modalidade tentada, com
causa de aumento de pena pela circunstância de as declarações
se destinarem a produzir prova em processo penal;
B) falso testemunho, punível na forma consumada, com causa de
aumento de pena pela circunstância de as declarações
se destinarem a produzir prova em processo penal;
C) falso testemunho, punível na modalidade tentada, sem qualquer
causa de aumento de pena;
D) falso testemunho, punível na forma consumada, sem qualquer
causa de aumento de pena;
E) falso testemunho, mas o fato não será punível em razão
da retratação realizada.
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(2021/MPE-RS/PROMOTOR)
Acerca dos crimes licitatórios, considerando a edição da Lei
nº 14.133/2021, conhecida como nova Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, assinale a alternativa correta.
A) Até que decorram dois anos da publicação oficial do
novel ato normativo, continuam em vigor as disposições
penais da Lei nº 8.666/1993 (artigos 89 a 108).
B) Conforme o entendimento dominante no âmbito do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
consolidado à luz da legislação anterior, a prévia aprovação
do ato por decisão do Tribunal de Contas descaracteriza o
crime, impedindo o oferecimento de ação penal contra o
agente responsável.
(...)
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(2021/MPE-RS/PROMOTOR)
(...) C) A progressão de regime de cumprimento da pena privativa
de liberdade, em tais casos, deve observar o disposto no artigo 33, §
4º, do Código Penal [Art. 33 - (...) § 4º O condenado por crime
contra a administração pública terá a progressão de regime do
cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que
causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os
acréscimos legais].
D) A pena de multa a eles aplicável deve ser calculada de acordo
com a metodologia do Código Penal, não podendo, porém, ser
superior a dois por cento do valor do contrato licitado ou celebrado
com contratação direta.
E) Estão excluídos da incidência da lei os crimes envolvendo
contratos celebrados por empresas públicas ou sociedades de
economia mista, por se tratar de entes com natureza jurídica
privada



DIREITO PROCESSUAL PENAL 
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(FGV / 2021 / PCRN)
A autoridade policial recebeu denúncia anônima sobre
a existência de um grupo que se destinava a praticar roubos
a agências bancárias. Diante da notícia recebida, com base no
entendimento dos Tribunais Superiores, a autoridade policial:
A) terá discricionariedade para instauração ou não do
inquérito policial;
B) não poderá adotar qualquer medida, por tratar-se de denúncia
anônima;
C) deverá realizar diligências preliminares para averiguação, antes
de instaurar o inquérito policial;
D) deverá instaurar imediatamente inquérito policial para apurar o
fato;
E) poderá dispensar o inquérito policial e encaminhar
as informações recebidas ao órgão ministerial para
o oferecimento imediato de denúncia



(FGV / 2021 / PCRN)
O inquérito policial é procedimento administrativo que possui características
próprias destacadas pela doutrina e pela jurisprudência.
Com relação ao tema, analise as afirmativas a seguir.
I. Pode ser instaurado de ofício ou a requerimento, tanto nos crimes de ação
pública quanto nos de ação privada, mas o oferecimento da ação penal
dependerá da vontade da vítima nesse último caso.
II. Contra a decisão que indefere o seu requerimento de abertura, cabe
recurso ao Poder Judiciário.
III. Pode ser requerida sua abertura, ainda que não seja possível identificar o
autor do fato naquele momento.
Está correto somente o que se afirma em:
A) II;
B) III;
C) I e II;
D) I e III;
E) II e III.



(FGV / 2021 / DPE-RJ)
O inquérito policial é dispensável, razão pela qual pode
ser exercido o direito de ação sem que tenha havido
anterior instauração do inquérito.



(FGV / 2021 / DPE-RJ)
O desarquivamento do inquérito policial exige notícia
de prova nova.



(FGV / 2019 / TJCE)
Lauro figura como indiciado em inquérito policial em que se
investiga a prática do crime de concussão. Intimado a
comparecer na Delegacia para prestar declarações, fica
preocupado com as medidas que poderiam ser determinadas
pela autoridade policial, razão pela qual procura seu advogado.
Com base nas informações expostas, a defesa técnica de Lauro
deverá esclarecer que:
A) a reprodução simulada dos fatos poderá ser determinada pela
autoridade policial, não podendo, contudo, ser Lauro obrigado a
participar contra sua vontade;
B) a defesa técnica do indiciado não poderá ter acesso às peças
de informação constantes do inquérito, ainda que já
documentadas, em razão do caráter sigiloso do procedimento;(...)



(FGV / 2019 / TJCE)
(...)
C) o indiciado e o eventual ofendido, diante do caráter
inquisitivo do inquérito policial, não poderão requerer a
realização de diligências durante a fase de investigações;
D) o procedimento investigatório, caso venha a ser
arquivado com base na falta de justa causa, não poderá vir
a ser desarquivado, ainda que surjam novas provas;
E) a autoridade policial, em sendo de interesse das
investigações, poderá determinar a incomunicabilidade do
indiciado pelo prazo de 10 (dez) dias.



(FGV / 2015 / PGE-RO)
Foi instaurado inquérito policial para apurar a conduta de
Ronaldo, indiciado como autor do crime de homicídio
praticado em face de Jorge. Ao longo das investigações, a
autoridade policial ouviu diversas testemunhas, juntando os
termos de oitiva nos autos do procedimento. Concluídas as
investigações, os autos foram encaminhados para a
autoridade policial. Sobre o inquérito policial, é correto afirmar
que:
a) não é permitido à autoridade policial, em regra, solicitar a
realização de perícias e exame de corpo de delito,
dependendo para tanto de autorização da autoridade
judicial;
b) como instrumento de obtenção de justa causa, é
absolutamente indispensável à propositura da ação penal; (...)



(FGV / 2015 / PGE-RO)
(...)
c) é direito do defensor, no interesse do representado, ter
acesso aos elementos de prova que, já documentados em
procedimento investigatório, digam respeito ao exercício do
direito de defesa;
d) constatado, após a instauração do inquérito e conclusão
das investigações, que a conduta do indiciado foi
amparada pela legítima defesa, poderá a autoridade
policial determinar diretamente o arquivamento do
procedimento;
e) uma vez determinado seu arquivamento pela autoridade
competente, independente do fundamento, não poderá ser
desarquivado, ainda que surjam novas provas.



(FGV / 2021 / PCRN)
Ao sair de sua casa, em 17/05/2020, Miriam foi surpreendida
por faixa anônima estendida na via pública com diversas
ofensas à sua honra. Diante da humilhação sofrida, Miriam
deixou o país e foi morar no exterior sem se interessar
em descobrir o responsável pelos fatos. Em 03/01/2021, Miriam
recebeu mensagem de Sandra, sua antiga vizinha,
confessando ser ela a autora das ofensas, bem como
esclarecendo que informou os fatos ao delegado de polícia,
em razão de seu arrependimento. Miriam entrou em contato
com seu advogado, em 25/01/2021, para esclarecimentos
jurídicos, informando que permanece no exterior. O advogado
deverá esclarecer naquela data que o crime praticado seria
de injúria, de ação penal privada, logo:
(...)



(FGV / 2021 / PCRN)
(...)
A) a abertura do inquérito policial poderá ser determinada
pela autoridade policial, diretamente, mas a ação penal
depende da iniciativa da vítima;
B) a abertura do inquérito policial não poderá ser
determinada pela autoridade policial nem requerida por
Miriam, pois operou-se o prazo prescricional para
representação;
C) a queixa-crime poderá ser oferecida por Miriam, mas,
se através de procurador, exigem-se poderes especiais;
D) a inicial acusatória não poderá ser oferecida por Miriam,
pois operou-se o prazo decadencial;
E) a queixa-
crime poderá ser oferecida por Miriam, pessoalmente ou por



(FGV / 2021 / PCRN)
Relativamente à ação penal, assinale a alternativa correta.
A) Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa
do Ministério Público, nos casos em que caiba a ação penal
privada, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o
fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos
de convicção
B) Nos crimes que se processa por ação penal pública
condicionada, a representação será retratável, depois de
oferecida a denúncia, exclusivamente por declaração
escrita da vítima ou por procurador com poderes especiais.
(...)



(FGV / 2021 / PCRN)
(...)
C) Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes
ou tribunais verificarem a existência de crime de ação privada,
determinarão a extração de cópias e a intimação da vítima
para que exerça o direito de queixa.
D) O Ministério Público não poderá desistir da ação penal.
E) No caso de morte do ofendido ou quando declarado
ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou
prosseguir na ação passará às pessoas mencionadas no art. 31,
do Código de Processo Penal (ascendente, descendente,
cônjuge ou irmão), tendo preferência dentre eles o
ascendente (art. 36, Código de Processo Penal).



(FGV/2021/PCERJ)
Em relação à chamada “quebra da cadeia de custódia”, é correto afirmar que:
A) a incompletude dos documentos importa em quebra da cadeia de custódia, ainda que hígidos o exercício da
ampla defesa e do contraditório;
B) a quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até
sua análise pelo perito;
C) a quebra da cadeia de custódia importa no reconhecimento de interferência circunstancial durante o
trâmite processual, resultando na imprestabilidade da prova;
D) a comprovação acerca de qualquer adulteração no procedimento probatório e consequente quebra da
cadeia de custódia compete ao Ministério Público;
E) a não identificação de elementos que demonstrem cabalmente a adulteração de documentos não leva à
quebra da cadeia de custódia, caso viável o exercício da ampla defesa e do contraditório.



(FGV/2021/TJSC/NOTÁRIO)
Após instrução probatória e apresentação de alegações
finais pelas partes, no momento de proferir sentença, o
magistrado competente entendeu que a conduta
narrada na denúncia e provada melhor se adequaria à
capitulação jurídica diversa daquela que constava na
inicial acusatória.
Com base nas informações expostas, é correto afirmar
que o magistrado:
A) não poderá condenar o réu por crime diverso do que
consta na inicial sem que haja correção da capitulação
por parte do Ministério Público, exigindo-se nova instrução
probatória, ainda que não alterados os fatos;
( )



(FGV/2021/TJSC/NOTÁRIO)
(...) B) não poderá condenar o réu por crime diverso do que
consta na inicial em razão do princípio da correlação, bem
como não poderá ocorrer aditamento da denúncia por parte
do Ministério Público;
C) poderá condenar o réu como incurso nas sanções penais do
crime que entende ter sido efetivamente praticado, ainda que
mais grave, desde que considere os fatos descritos na
denúncia;
D) poderá condenar o réu pela prática de crime diverso do
imputado na denúncia, considerando os fatos descritos na
inicial, desde que o novo delito seja de menor ou igual
gravidade;
E) poderá condenar o réu por crime diferente do imputado,
desde que haja aditamento da denúncia sendo desnecessária



(FGV/2020/MPE-RJ)
Luis foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável
(Art. 217-A do Código Penal), constando da denúncia que “Luis,
mediante violência, praticou conjunção carnal com Bianca,
adolescente de 14 anos de idade”. Durante a instrução, todos os
fatos narrados restaram confirmados, inclusive que a vítima já tinha
14 anos quando do ato sexual mediante violência. O Ministério
Público, no momento das alegações finais, apenas requereu a
condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pediu
a absolvição.
Considerando apenas as informações narradas, o magistrado, no
momento da sentença:
(...)



(FGV/2020/MPE-RJ)
(...)
A) poderá condenar o réu pelo crime de estupro qualificado pela idade
da vítima (Art. 213, §1º do CP), independentemente de aditamento,
aplicando-se o instituto da emendatio libelli;
B) poderá condenar o réu pelo crime de estupro qualificado pela idade
da vítima (Art. 213, §1º do CP), independentemente de aditamento,
aplicando-se o instituto da mutatio libelli;
C) deverá encaminhar os autos ao Ministério Público para que realize o
aditamento da denúncia, aplicando-se o instituto da emendatio libelli;
D) deverá encaminhar os autos ao Ministério Público para que realize o
aditamento da denúncia, aplicando-se o instituto da mutatio libelli;
E) deverá absolver Luis, considerando que a vítima era maior de 14 anos
na data dos fatos.



(FGV/2018/TJAL)
Após a instrução probatória e a apresentação de alegações finais pelas partes,
caberá ao magistrado proferir sentença, observando as disposições previstas no
Código de Processo Penal.
De acordo com as disposições legais sobre o tema, é correto afirmar que:
A) o juiz, entendendo que deve ser mantida a prisão do réu, não precisará justificar
tal manutenção por ocasião da sentença; mas, caso conceda a liberdade, deverá
justificar;
B) o juiz não poderá fixar o valor da indenização por ocasião da sentença, ainda
que haja requerimento do ofendido, dependendo de ação civil ex delicto;
C) o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do
regime inicial de pena privativa de liberdade;
D) a intimação do assistente de acusação será necessariamente pessoal, não
podendo ocorrer por meio de seu advogado;
E) o réu somente poderá ser intimado da sentença condenatória pessoalmente se
estiver preso.



(FGV/2021/PCRN/DELEGADO)
Tramita no âmbito interno da Polícia Civil do Estado do
Rio Grande do Norte processo administrativo disciplinar (PAD)
que apura eventual falta funcional praticada por certo
delegado de polícia. Durante a instrução do PAD, foi verificada
pela autoridade competente que o conduz a necessidade de
obtenção de prova emprestada, consistente em interceptação
telefônica realizada no bojo de processo criminal. De acordo
com a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
o compartilhamento de prova pretendido é:
(...)



(FGV/2021/PCRN/DELEGADO)
(...) A) inviável, pois a Constituição da República de 1988 prevê que é
inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas,
de dados e das comunicações telefônicas;
B) inviável, pois a Constituição da República de 1988 prevê
que a interceptação telefônica somente pode ser utilizada para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal;
C) viável, desde que devidamente autorizada pelo
juízo criminal competente e respeitados os princípios do contraditório
e da ampla defesa;
D) viável, independentemente de prévia autorização pelo juízo criminal,
porque, uma vez produzida, a prova pertence ao Estado que é uno;
E) inviável, pois a Constituição da República de 1988 prevê
que a interceptação telefônica somente pode ser produzida no âmbito
de investigação e processo criminal ou ação de improbidade
administrativa.



(FGV/2018/TJAL)
O Código de Processo Penal, em seus artigos 563 e seguintes,
disciplina o tema “ as Nulidades”, sendo certo que o diploma legal
confere tratamento próprio de acordo com as peculiaridades do
processo penal brasileiro.
Sobre o tema, com base nas previsões do Código de Processo
Penal, é correto afirmar que:
A) o ato deverá ser declarado nulo quando verificada a existência
de nulidade, independentemente de resultar prejuízo para
acusação ou defesa;
B) a nulidade de intimação estará sanada quando o interessado
comparecer e indicar ter conhecimento do ato, que poderá ser
adiado pelo juiz quando verificado que a irregularidade poderá
prejudicar direito da parte;
(...)



(FGV/2018/TJAL)
(...)
C) a nulidade, sempre que gerar prejuízo, poderá ser arguida por
qualquer das partes, ainda que tenha sido aquela que a arguiu a
dar causa ao ato nulo;
D) o reconhecimento de incompetência do juízo, em regra, anula,
de imediato, tanto os atos decisórios quanto os despachos e
demais atos sem conteúdo decisório;
E) a nulidade, mesmo diante de ato que não tenha influído na
apuração da verdade substancial ou na decisão da causa,
deverá ser reconhecida quando houver desrespeito à formalidade
do ato.
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Empresa e Empresário

Código Civil - Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica,
literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão
constituir elemento de empresa.

Art. 972. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e
não forem legalmente impedidos.

Art. 973. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a exercer, responderá
pelas obrigações contraídas.
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Art. 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes
exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança.
Art. 974 - § 1o Nos casos deste artigo, precederá autorização judicial, após exame das circunstâncias e dos
riscos da empresa, bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz,
ouvidos os pais, tutores ou representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos
adquiridos por terceiros.
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Art. 979. Além de no Registro Civil, serão arquivados e averbados, no Registro Público de Empresas
Mercantis, os pactos e declarações antenupciais do empresário, o título de doação, herança, ou legado, de
bens clausulados de incomunicabilidade ou inalienabilidade.
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FGV/ Notário/TJ SC/2021
Luiz, empresário registrado na Junta Comercial, e sua noiva Emma realizaram processo de habilitação para o
casamento perante o oficial do Registro Civil. Após os esclarecimentos prestados aos nubentes sobre os fatos
que podem ocasionar a invalidade do casamento, bem como sobre os diversos regimes de bens, Luiz e Emma
decidiram optar pelo regime da separação de bens, fazendo-se o pacto antenupcial por escritura pública. Em
relação ao pacto antenupcial celebrado por empresário, de acordo com o Código Civil, esse documento:
A) não deve ser arquivado e averbado em qualquer registro;
B) deve ser arquivado e averbado tão somente no Registro Civil;
C) deve ser arquivado e averbado tanto no Registro Civil quanto no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo das Juntas Comerciais;
D) pode ser arquivado e averbado em qualquer registro público, de escolha livre do empresário;
E) deve ser arquivado e averbado tão somente no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das
Juntas Comerciais.
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Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno
porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o
empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
conforme o caso, desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais); e
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e
oitocentos mil reais).
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§ 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar,
incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa
que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não
beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso II do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
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VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica,
de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de
distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitalização ou de previdência complementar;
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica
que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
X - constituída sob a forma de sociedade por ações.
XI - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de
pessoalidade, subordinação e habitualidade. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
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Art. 70. As microempresas e as empresas de pequeno porte são desobrigadas da realização de reuniões e
assembléias em qualquer das situações previstas na legislação civil, as quais serão substituídas por deliberação
representativa do primeiro número inteiro superior à metade do capital social.
§ 1o O disposto no caput deste artigo não se aplica caso haja disposição contratual em contrário, caso
ocorra hipótese de justa causa que enseje a exclusão de sócio ou caso um ou mais sócios ponham em risco a
continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade.
§ 2o Nos casos referidos no § 1o deste artigo, realizar-se-á reunião ou assembléia de acordo com a
legislação civil.
Art. 71. Os empresários e as sociedades de que trata esta Lei Complementar, nos termos da legislação civil,
ficam dispensados da publicação de qualquer ato societário.
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FGV/Notário/TJ SC/2021
Com a promulgação da Lei Complementar nº 123/2006, várias disposições contidas nesse diploma trouxeram
benefícios às microempresas e empresas de pequeno porte, seja pela eliminação de exigências contidas na
legislação, seja pela simplificação dessas. No tocante ao contrato de trespasse do estabelecimento empresarial e
sua eficácia em relação a terceiros, tal simplificação consiste em:
A) dispensa da averbação do contrato na Junta Comercial, mas persiste a necessidade de sua publicação na
imprensa oficial;
B) dispensa da averbação do contrato no Registro de Imóveis, mas persiste a necessidade de sua publicação na
imprensa oficial;
C) dispensa da publicação do contrato de trespasse na imprensa oficial, mas persiste a necessidade de sua
averbação no Registro de Imóveis;
D) dispensa da publicação do contrato de trespasse na imprensa oficial, mas persiste a necessidade de sua
averbação à margem da inscrição do empresário na Junta Comercial;
E) dispensa da publicação do contrato de trespasse na imprensa oficial, mas persiste a necessidade de sua
averbação à margem da inscrição do empresário na Junta Comercial e no Registro de Imóveis.
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Estabelecimento
Art. 1.142. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por
empresário, ou por sociedade empresária. (Vide Lei nº 14.195, de 2021)
§ 1º O estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a atividade empresarial, que poderá ser
físico ou virtual. (Incluído Pela Medida Provisória nº 1.085, de 2021)
§ 2º Quando o local onde se exerce a atividade empresarial for virtual, o endereço informado para fins de
registro poderá ser, conforme o caso, o endereço do empresário individual ou de um dos sócios da sociedade
empresária. (Incluído Pela Medida Provisória nº 1.085, de 2021)
§ 3º Quando o local onde se exerce a atividade empresarial for físico, a fixação do horário de
funcionamento competirá ao Município, observada a regra geral prevista no inciso II do caput do art. 3º da
Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019. (Incluído Pela Medida Provisória nº 1.085, de 2021)
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Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à
transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente
obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros,
da data do vencimento.

Art. 1.164. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação.
Parágrafo único. O adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato o permitir, usar o
nome do alienante, precedido do seu próprio, com a qualificação de sucessor.
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FGV/Juiz/TJ MG/2022
Com relação ao estabelecimento e os institutos complementares da atividade empresarial, analise as afirmativas a
seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.
( ) O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que
regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 2 (dois)
anos, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.
( ) O estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a atividade empresarial, que poderá ser físico ou
virtual.
( ) O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. O adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos,
pode, se o contrato o permitir, usar o nome do alienante, precedido do seu próprio, com a qualificação de sucessor.
As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente:
A) F – V – F.
B) F – V – V.
C) V – F – F.
D) F – F – V.



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Sociedade em Conta de Participação
Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida
unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade,
participando os demais dos resultados correspondentes.
Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o
sócio participante, nos termos do contrato social.
Art. 992. A constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade e pode
provar-se por todos os meios de direito.
Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento
em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade.
Parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio participante não
pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com
este pelas obrigações em que intervier.
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Três sociedades empresárias constituíram uma sociedade em conta de participação designando a primeira como
sócio ostensivo. Os sócios elaboraram instrumento particular de constituição e o submeteram, para sua
conservação, ao oficial do Registro de Títulos e Documentos (RTD). Em atenção à disciplina legal do tipo
societário em tela, é correto afirmar que:
A) é vedada a inscrição ou transcrição do contrato de sociedade em conta de participação em qualquer registro,
sendo ilegal a pretensão dos sócios;
B) a inscrição ou transcrição do ato de constituição de uma sociedade em conta de participação no RTD lhe
confere personalidade jurídica, mesmo estando dispensada das formalidades aplicáveis aos demais tipos societários;
C) é permitida a eventual inscrição ou transcrição do instrumento contratual em qualquer registro, porém tal ato
não confere personalidade jurídica à sociedade;
D) é incompetente o oficial do RTD para o ato pretendido pelos sócios, porque o instrumento público é essencial
para a validade da constituição da sociedade em conta de participação;
E) o ato constitutivo da sociedade em conta de participação deve ser arquivado na Junta Comercial diante da
qualidade de sociedade empresária do sócio ostensivo, sob pena de se caracterizar uma sociedade em comum.
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Sociedade Limitada
Art. 1.071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato:
I - a aprovação das contas da administração;
II - a designação dos administradores, quando feita em ato separado;
III - a destituição dos administradores;
IV - o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;
V - a modificação do contrato social;
VI - a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
VII - a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
VIII - o pedido de concordata.
Art. 1.076. Ressalvado o disposto no art. 1.061, as deliberações dos sócios serão tomadas (Redação dada pela Lei nº
13.792, de 2019)
I - pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos casos previstos nos incisos V e VI do
art. 1.071;
II - pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos previstos nos incisos II, III, IV e VIII do
art. 1.071;
III - pela maioria de votos dos presentes, nos demais casos previstos na lei ou no contrato, se este não exigir maioria
mais elevada.



Direito Empresarial
Prof. Cadu Carrilho

Sociedade Limitada
Art. 1.060. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato
separado.
Art. 1.061. A designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios,
enquanto o capital não estiver integralizado, e de 2/3 (dois terços), no mínimo, após a integralização. (Redação
dada pela Lei nº 12.375, de 2010)
Art. 1.062. O administrador designado em ato separado investir-se-á no cargo mediante termo de posse no livro
de atas da administração.

Art. 1.072. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no art. 1.010, serão tomadas em reunião ou em
assembléia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos
previstos em lei ou no contrato.
§ 1 o A deliberação em assembléia será obrigatória se o número dos sócios for superior a dez.
§ 5 o As deliberações tomadas de conformidade com a lei e o contrato vinculam todos os sócios, ainda que
ausentes ou dissidentes.
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Art. 1.152. § 3º O anúncio de convocação da assembléia de sócios será publicado por três vezes, ao menos,
devendo mediar, entre a data da primeira inserção e a da realização da assembléia, o prazo mínimo de oito
dias, para a primeira convocação, e de cinco dias, para as posteriores.

Art. 1.072 - § 2º Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no § 3 o do art. 1.152, quando
todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Art. 1.064. O uso da firma ou denominação social é privativo dos administradores que tenham os
necessários poderes.
Art. 1.018. Ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado,
nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e
operações que poderão praticar.
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Uma sociedade empresária limitada composta por 16 (dezesseis) sócios reuniu-se em assembleia para designar
administradores em ato separado e o modo de sua remuneração. Todos os sócios se declararam cientes do local,
data, hora e ordem do dia. Acerca das deliberações dos sócios, assinale a afirmativa correta.
A) Para aprovação da matéria indicada - designação de administradores por ato em separado e o modo de sua
remuneração quando não estabelecidos no contrato - serão necessários votos correspondentes a mais de metade do
capital social.
B) As deliberações tomadas de conformidade com a lei e o contrato vinculam todos os sócios, exceto os ausentes
ou dissidentes.
C) O administrador designado em ato separado investir-se-á no cargo mediante termo de posse no livro de atas da
administração. Se o termo não for assinado nos 10 (dez) dias seguintes à designação, esta se tornará sem efeito.
D) É imprescindível que se faça o anúncio de convocação da assembleia de sócios o qual será publicado por 3
(três) vezes, ao menos, devendo mediar, entre a data da primeira inserção e a da realização da assembleia, o prazo
mínimo de 8 (oito) dias, para a primeira convocação, e de 5 (cinco) dias, para as posteriores.
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A prática de atos jurídicos por parte de uma sociedade empresária deve estar pautada na legitimidade da
atuação de seu órgão de administração e nos poderes que lhe forem atribuídos pelo contrato ou ato
separado, inclusive perante os tabeliães e oficiais de registro. No tocante às sociedades limitadas, o uso do
nome empresarial, de modo a obrigar a pessoa jurídica, é:
A) uma faculdade dos atuais sócios, sejam ou não administradores da sociedade;
B) uma faculdade apenas do administrador ou do sócio majoritário no capital, administrador ou não;
C) uma faculdade de todos os sócios, atuais e futuros, pois a administração se estende de pleno direito a
novos sócios;
D) privativo dos administradores que tenham os necessários poderes e não pode ser delegado a sócio não
administrador ou a terceiro, nem mesmo como mandatário da sociedade;
E) privativo dos administradores que tenham os necessários poderes, todavia, é possível a constituição de
mandatários da sociedade pelo administrador nos limites de seus poderes.
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Operações Societárias
Art. 1.115. A transformação não modificará nem prejudicará, em qualquer caso, os direitos dos credores.
Parágrafo único. A falência da sociedade transformada somente produzirá efeitos em relação aos sócios que,
no tipo anterior, a eles estariam sujeitos, se o pedirem os titulares de créditos anteriores à transformação, e
somente a estes beneficiará.
Art. 1.122. Até noventa dias após publicados os atos relativos à incorporação, fusão ou cisão, o credor
anterior, por ela prejudicado, poderá promover judicialmente a anulação deles
§ 1 o A consignação em pagamento prejudicará a anulação pleiteada.
§ 2 o Sendo ilíquida a dívida, a sociedade poderá garantir-lhe a execução, suspendendo-se o processo de
anulação.
Art. 1.114. A transformação depende do consentimento de todos os sócios, salvo se prevista no ato
constitutivo, caso em que o dissidente poderá retirar-se da sociedade, aplicando-se, no silêncio do estatuto
ou do contrato social, o disposto no art. 1.031.
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A sociedade empresária ABC – Comércio e Indústria Ltda. foi transformada em uma sociedade anônima, ABC-
Comércio e Indústria S/A. Ato contínuo, incorporou a sociedade empresária XK – Empreendimentos Ltda., lhe
sucedendo em todos os direitos e obrigações. Sobre as operações indicadas, assinale a afirmativa correta.
A) A falência da sociedade transformada somente produzirá efeitos em relação aos sócios que, no tipo anterior, a
eles estariam sujeitos, se o pedirem os titulares de créditos anteriores à transformação, e somente a estes,
beneficiará.
B) Até 90 (noventa) dias após publicados os atos relativos à incorporação, o credor anterior, por ela prejudicado,
poderá promover judicialmente a anulação deles, e nem mesmo a consignação em pagamento prejudicará a
anulação pleiteada.
C) A transformação depende do consentimento da maioria dos sócios, salvo se prevista no ato constitutivo, caso
em que o dissidente poderá retirar-se da sociedade.
D) Até 90 (noventa) dias após publicados os atos relativos à incorporação, o credor anterior, por ela prejudicado,
poderá promover judicialmente a anulação deles. Sendo líquida a dívida, a sociedade poderá garantir-lhe a
execução, suspendendo-se o processo de anulação.
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Relações entre Sociedades
Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da companhia em sociedades
coligadas e controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício.
§ 1o São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa.
§ 2º Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras
controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores.
§ 4º Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder de
participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-la.
§ 5º É presumida influência significativa quando a investidora for titular de 20% (vinte por cento) ou mais
dos votos conferidos pelo capital da investida, sem controlá-la.
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Em ação ajuizada por acionista minoritário em face de companhia aberta, versa o mérito sobre o
relacionamento societário na modalidade coligação desta com outra companhia, essa fechada. Nos termos da
Lei nº 6.404/1976 (Lei de Sociedades por Ações), verifica-se a coligação quando uma das sociedades:
A) participa, com 10% ou mais, do capital da outra, sem controlá-la;
B) participa, com 10% ou mais, do capital votante da outra, sem controlá-la;
C) tem influência significativa na outra, que se presume quando a investidora for titular de 10% ou mais do
capital votante da investida, sem controlá-la;
D) participa, com 5% ou mais, do capital da outra, sem controlá-la e tem a prerrogativa de eleger, pelo
menos, 1 (um) membro e seu suplente no Conselho de Administração;
E) tem influência significativa na outra, verificada se comprovado que a investidora detém ou exerce o poder
de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-la.
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Sociedade Anônima
Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembléia-geral poderão privar o acionista dos direitos de:
I - participar dos lucros sociais;
II - participar do acervo da companhia, em caso de liquidação;
III - fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais;
IV - preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em
ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 171 e 172;
V - retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta Lei.

§ 11. São vedadas as operações: (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
I - de incorporação, de incorporação de ações e de fusão de companhia aberta que não adote voto plural, e cujas
ações ou valores mobiliários conversíveis em ações sejam negociados em mercados organizados, em companhia que
adote voto plural; (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
II - de cisão de companhia aberta que não adote voto plural, e cujas ações ou valores mobiliários conversíveis em
ações sejam negociados em mercados organizados, para constituição de nova companhia com adoção do voto
plural, ou incorporação da parcela cindida em companhia que o adote. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
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Art. 110. A cada ação ordinária corresponde 1 (um) voto nas deliberações da assembléia-geral.
§ 1º O estatuto pode estabelecer limitação ao número de votos de cada acionista.

Art. 110-A. É admitida a criação de uma ou mais classes de ações ordinárias com atribuição de voto plural,
não superior a 10 (dez) votos por ação ordinária: (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
I - na companhia fechada; e
II - na companhia aberta, desde que a criação da classe ocorra previamente à negociação de quaisquer ações
ou valores mobiliários conversíveis em ações de sua emissão em mercados organizados de valores
mobiliários.
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Sobre as sociedades anônimas, assinale a afirmativa correta.
A) São direitos essenciais dos acionistas: o direito de participar dos lucros sociais e do acervo da companhia
em caso de liquidação; direito de voto; direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais; direito de
preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em
ações e bônus de subscrição; e, direito de retirar-se da sociedade nos casos previstos em Lei.
B) São vedadas as operações de incorporação, de incorporação de ações e de fusão de companhia aberta que
não adote voto plural, e cujas ações ou valores mobiliários conversíveis em ações sejam negociados em
mercados organizados, em companhia que adote voto plural.
C) A cada ação ordinária corresponde 1 (um) voto nas deliberações da assembleia-geral, não podendo o
estatuto estabelecer limitação ao número de votos de cada acionista.
D) É admitida a criação de 1 (uma) ou mais classes de ações ordinárias com atribuição de voto plural, não
superior a 10 (dez) votos por ação ordinária na companhia fechada; na companhia aberta, após a negociação
de quaisquer ações ou valores mobiliários conversíveis em ações de sua emissão, em mercados organizados de
valores mobiliários.
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CONCEITO LEGAL DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

ART.1º, § 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem
de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou
que sejam de caráter transnacional.

OBS.: A LEI 12850/2013 REVOGA, EXPRESSAMENTE, A LEI 9034/1995 E DETALHA NOS ARTIGOS 4º/18 OS INSTRUMENTOS
EXTRAORDINÁRIOS DE INVESTIGAÇÃO.
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CAUSA DE AUMENTO DE PENA

ART.2º, § 2o As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de
fogo.

AGRAVANTE

ART.2º, § 3o A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que
não pratique pessoalmente atos de execução.
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CAUSA DE AUMENTO DE PENA

ART.2º,

§ 4o A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):

I - se há participação de criança ou adolescente;
II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição
para a prática de infração penal;
III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior;
IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas
independentes;
V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização.
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MEDIDA CAUTELAR

ART.2º, § 5o Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização
criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função,
sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução
processual.

EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO

ART.2º, § 6o A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda
do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou
cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena.
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ART.2º, § 7o Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta Lei, a
Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que
designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão
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§ 8º As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição
deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança
máxima. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

PROIBIÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME

§ 9º O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime
praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento
de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos
probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. (Incluído pela Lei nº 13.964,
de 2019)

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

DA INVESTIGAÇÃO E DOS MEIOS DE PROVAS

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

I - colaboração premiada;
II - captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos;
III - ação controlada;
IV - acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de
bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais;
V - interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação
específica;
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VI - afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos da legislação específica;

VII - infiltração, por policiais, em atividade de investigação, na forma do art. 11;

VIII - cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca
de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal.
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§ 1o Havendo necessidade justificada de manter sigilo sobre a capacidade investigatória,
poderá ser dispensada licitação para contratação de serviços técnicos especializados, aquisição
ou locação de equipamentos destinados à polícia judiciária para o rastreamento e obtenção de
provas previstas nos incisos II e V. (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)

§ 2o No caso do § 1o, fica dispensada a publicação de que trata o parágrafo único do art. 61 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, devendo ser comunicado o órgão de controle interno da
realização da contratação.(Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art61
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm#art158
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PREVISÃO LEGAL

Art. 3º-A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção
de prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

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

ART.4º - § 6o O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a
formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado
e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o
Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor.

§ 7º Realizado o acordo na forma do § 6º deste artigo, serão remetidos ao juiz, para análise, o
respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir
sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os
seguintes aspectos na homologação: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - regularidade e legalidade; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
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II - adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos §§ 4º e 5º deste
artigo, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de
cumprimento de pena do art. 33 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal), as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei nº 7.210, de 11 de
julho de 1984 (Lei de Execução Penal) e os requisitos de progressão de regime não abrangidos
pelo § 5º deste artigo; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

III - adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos incisos I, II,
III, IV e V do caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o
colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. (Incluído pela Lei nº 13.964, de
2019)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
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MOMENTO PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO

FASE INVESTIGATÓRIA

FASE PROCESSUAL

EXECUÇÃO PENAL
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VALOR PROBATÓRIO

§ 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas 
nas declarações do colaborador: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
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01-De acordo com as disposições da Lei nº 12.850/2013, que define organização criminosa e
dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais
correlatas e o procedimento criminal, assinale a opção correta.

A) Previsto na lei em apreço, o crime de promover, constituir, financiar ou integrar,
pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa é, em qualquer circunstância,
considerado hediondo.

B) Para a caracterização do conceito de organização criminosa, previsto no primeiro artigo da lei
em questão, é necessária apenas a cumulação dos seguintes requisitos: a associação de quatro
ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer
natureza, mediante a prática de infrações penais.

C) É obrigatória a atuação do agente policial na infiltração de agentes, uma vez que aludido
dever decorre das atribuições inerentes ao cargo.
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D) A ação controlada, prevista na referida lei, sempre depende de expresso requerimento do
MP e de autorização judicial prévia, para que a diligência seja efetuada.

E) A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de
polícia ou requerida pelo MP, após manifestação técnica do delegado de polícia quando
solicitada no curso de inquérito policial, terá de ser precedida de circunstanciada, motivada e
sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites.
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02-A respeito das organizações criminosas e infrações penais correlatas, assinale a opção
correta considerada a jurisprudência dos tribunais de superposição.

A) Os meios de obtenção de prova previstos na Lei n.º 12.850/2013 não se aplicam à
investigação de qualquer infração penal, mas apenas àquelas que envolvam organização
criminosa.

B) Para o processamento e o julgamento de infrações penais relativas a organizações criminosas
armadas, milícias privadas e infrações conexas, admite-se, por resolução do tribunal de justiça
ou do tribunal regional federal, de forma incidental, a designação do chamado “juiz sem rosto”.

C) O crime de impedir ou, de qualquer forma, embaraçar investigação de infração penal que
envolva organização criminosa abrange condutas praticadas durante o inquérito policial, mas
não durante o processo penal, quando não há mais investigação, por força da vedação à
analogia in malam partem.
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D) Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização criminosa,
poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, com prejuízo
da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual.

E) São efeitos extrapenais automáticos da condenação definitiva por organização criminosa a
perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo do funcionário público e a interdição para
o exercício de cargo ou função pública pelo prazo de oito anos a partir do cumprimento integral
da pena.
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03 - A respeito das organizações criminosas e infrações penais correlatas, assinale a opção
correta com base na jurisprudência dos tribunais de superposição.

A) A colaboração premiada, inserida no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº
12.850/2013, constitui uma modalidade de justiça penal negociada, em oposição à justiça penal
conflitiva.
B) É privativa do Ministério Público a legitimidade para oferecer e negociar acordos de
colaboração premiada, considerada a titularidade exclusiva da ação penal pública.
C) O papel do Poder Judiciário em relação ao acordo de colaboração premiada não se restringe
ao exame de sua regularidade, legalidade e voluntariedade.
D) Após ser beneficiado por perdão ou não denunciado como resultado de acordo de
colaboração premiada, c
E) Nos depoimentos que prestar, o colaborador deverá renunciar, na presença de seu defensor,
ao direito ao silêncio, mas não estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade.
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LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE
LEI Nº 13869/2019
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04- A respeito das disposições da Lei de Abuso de Autoridade (Lei n.o 13.869/2019), julgue os
itens que se seguem.

I A prática do ato de abuso de autoridade permite a responsabilização administrativa, civil e
criminal do agente, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato, no
entanto, quando essas questões – via de regra – tiverem sido decididas no juízo criminal.

II A lei em apreço previu como penas restritivas de direito: a prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas, e a suspensão do exercício do cargo, da função ou do
mandato, pelo prazo de um a seis meses, sem a perda dos vencimentos e das vantagens.
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III A conduta de quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha optado por ser
assistida por advogado ou defensor público, sem a presença de seu patrono (agindo
dolosamente, com alguma das finalidades específicas previstas na lei em questão) constitui
crime de abuso de autoridade.
IV A conduta de quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as dezoito horas
e antes das vinte horas, de um mesmo dia (agindo dolosamente, com alguma das finalidades
específicas previstas na lei em apreço) constitui crime de abuso de autoridade.

Estão certos apenas os itens 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
E) III e IV.
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04- A respeito dos crimes de abuso de autoridade (Lei n.o 13.869/2019), assinale a opção
correta.

A) A configuração de crime de abuso de autoridade independe de elemento subjetivo especial
do tipo.

B) A pena privativa de liberdade pode ser substituída por proibição de exercer, pelo prazo de 1
a 3 anos, funções de natureza policial ou militar no município onde tiver sido praticado o crime
e naquele em que residir ou trabalhar a vítima.

C) A sentença penal condenatória tem por efeito tornar certa a obrigação de indenizar o dano
causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido ou do Ministério Público, fixar
na sentença o valor mínimo da reparação.
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D) O reconhecimento de causa legal de exclusão de ilicitude na sentença penal faz coisa julgada
nos âmbitos cível e administrativo-disciplinar.

E) Constitui crime de abuso de autoridade induzir ou instigar pessoa a praticar infração penal
com o fim de capturá-la em flagrante delito, fora das hipóteses previstas em lei e ressalvadas as
situações de flagrante esperado, retardado, prorrogado ou diferido.
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LEI DE LAVAGEM DE CAPITAIS 
LEI Nº 9613/1998
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GERAÇÕES DAS LEIS DA LAVAGEM DE CAPITAL

1ª GERAÇÃO – O ÚNICO CRIME ANTECEDENTE ERA O TRÁFICO DE DROGAS;

2ª GERAÇÃO – EXISTIA UM ROL TAXATIVO DE CRIMES ANTECEDENTES. EX.: LEI
9613/1998 (ANTES DA ALTERAÇÃO)

3ª GERAÇÃO – ATUALMENTE, QUALQUER INFRAÇÃO PENAL PODE FIGURAR
COMO ANTECEDENTE DA LAVAGEM (LEI 12683/2012)
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GERAÇÕES DAS LEIS DA LAVAGEM DE CAPITAL

1ª GERAÇÃO – O ÚNICO CRIME ANTECEDENTE ERA O TRÁFICO DE DROGAS;

2ª GERAÇÃO – EXISTIA UM ROL TAXATIVO DE CRIMES ANTECEDENTES. EX.: LEI
9613/1998 (ANTES DA ALTERAÇÃO)

3ª GERAÇÃO – ATUALMENTE, QUALQUER INFRAÇÃO PENAL PODE FIGURAR
COMO ANTECEDENTE DA LAVAGEM (LEI 12683/2012)
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FASES DA LAVAGEM DE CAPITAIS

1ª FASE –COLOCAÇÃO (“PLACEMENT”) – Consiste na separação física entre o
agente e o produto auferido pelo crime, dificultando a identificação entre o agente e o
produto auferido pelo crime, dificultando a identificação da procedência delituosa do
dinheiro.

O dinheiro ilícito é introduzido no mercado formal por meio do fracionamento dos
valores, por exemplo o “SMURFING” (o dinheiro dividido e sendo depositado em várias
contas correntes).
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2ª FASE – DISSIMULAÇÃO (LAXERING) – é a lavagem propriamente dita. Nessa fase
pretende-se construir uma nova origem lícita, legítima do dinheiro, por meio da prática
de condutas que buscam impedir a descoberta da procedência ilícita dos valores,
espalhando os em diversas operações e transações financeiras de diversas empresas e
instituições financeiras nacionais e estrangeiras.

EX.: TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA PARA UMA CONTA ESTRANGEIRA

3ª FASE – INTEGRAÇÃO (INTEGRATION) – Agora, com a aparência de lícitos, os
valores são formalmente incorporados ao sistema econômico, por meio da criação,
aquisição ou de investimento de negócios lícitos, ou compra de bens.
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ACESSORIEDADE DA LEI DE LAVAGEM DE CAPITAIS

Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação
ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de
infração penal. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

É UM CRIME ACESSÓRIO;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
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Art. 2º O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei:

II - independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda
que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos
nesta Lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento; (Redação dada pela Lei
nº 12.683, de 2012)

TEORIA DA ACESSORIEDADE LIMITADA

*PARA CARACTERIZAR A LEI DE CAPITAIS BASTA QUE A INFRAÇÃO SEJA TÍPICA
E ILÍCITA

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
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Art. 2º O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei:

§ 1o A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal
antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou
isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal
antecedente. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
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O artigo 1º da lei 9613/1998 é um crime formal, tendo em vista que para ocorrer a
consumação independe de qualquer resultado.

Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação
ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de
infração penal. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
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TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA OU TEORIA DAS INSTRUÇÕES DA
AVESTRUZ

OCORRE QUANDO O AGENTE DELIBERADAMENTE EVITA A CONSCIÊNCIA
QUANTO A ORIGEM ILÍCITA DESSES BENS, PODE VIR A RESPONDER POR DOLO
EVENTUAL.
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Leia atentamente, agora, o artigo 9º, inc.II e X, da lei 9613/1998, conforme expresso
abaixo:

Art. 9o Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas físicas e
jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou
acessória, cumulativamente ou não: (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

II – a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou
instrumento cambial;

X - as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades de promoção
imobiliária ou compra e venda de imóveis; (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
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CAUSA DE AUMENTO DE PENA

ART. 1º, § 4o A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta
Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização
criminosa. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
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COLABORAÇÃO PREMIADA

ART.1º, § 5o A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime
aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a
qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe
colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que
conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores,
coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do
crime. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2


PROF.ANTONIO PEQUENO

AÇÃO CONTROLADA E INFILTRAÇÃO DE AGENTES

§ 6º Para a apuração do crime de que trata este artigo, admite-se a utilização da ação
controlada e da infiltração de agentes. (Incluído pela Lei nº 13.964, de
2019) (Vigência)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art20
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05- Em relação aos crimes de lavagem e ocultação de bens, previstos na Lei
9.613/1998, assinale a alternativa correta:

A) O processo e julgamento dos crimes previstos na Lei 9.613/1998, não obstante
tratar-se de crimes subsidiários, independe do processo e julgamento dos crimes
principais antecedentes, desde que praticados no Brasil.

B) Nos crimes de que trata a Lei 9.613/1998, são efeitos da condenação, além dos
previstos no Código Penal, a interdição do exercício de cargo ou função pública de
qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de
gerência das pessoas jurídicas que tenham legalmente a obrigação de informarem
atividades suspeitas (como os bancos, bolsas de mercadorias, bolsas de valores,
administradoras de cartão, etc.) pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade
aplicada.
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C) No processo dos crimes previstos na Lei 9.613/1998, o acusado que não
comparecer nem constituir advogado será citado por edital e o processo ficará
suspenso nos termos do art. 366 do CPP.

D) Para apuração de crime previsto na Lei 9.613/1998, admite-se a ação controlada,
mesmo quando não se tratar de organização criminosa.

E) A Lei 9.613/1998 permite quanto à pena, redução, mitigação do regime para aberto e
semiaberto, e até mesmo a não aplicação da pena ou a substituição por restritiva de
direitos, ao coautor ou partícipe que colaborar espontaneamente, mas veda o benefício
de não aplicação ao autor principal.
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COMPETÊNCIA CRIMINAL

Art. 2º O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei:

I – obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos
com reclusão, da competência do juiz singular;

II - independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda
que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos
nesta Lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento; (Redação dada pela
Lei nº 12.683, de 2012)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
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III - são da competência da Justiça Federal:
Agora, para a fixação da competência criminal da justiça federal, envolvendo os crimes
de lavagem de capitais, é necessário a observância da literalidade dos dispositivos
citados abaixo:

Art.2º

- a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou
em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas;

b) quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça
Federal. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
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§ 1o A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal
antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou
isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal
antecedente. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

§ 2o No processo por crime previsto nesta Lei, não se aplica o disposto no art. 366 do
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), devendo o
acusado que não comparecer nem constituir advogado ser citado por edital,
prosseguindo o feito até o julgamento, com a nomeação de defensor dativo. (Redação
dada pela Lei nº 12.683, de 2012).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art366
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
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Dos Efeitos da Condenação
Art. 7º São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal:

I - a perda, em favor da União - e dos Estados, nos casos de competência da
Justiça Estadual -, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou
indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive aqueles utilizados para
prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé; (Redação
dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

II - a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de
diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas
referidas no art. 9º, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
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Art. 16. O Coaf será composto por servidores públicos de reputação ilibada e
reconhecida competência, designados em ato do Ministro de Estado da Fazenda,
dentre os integrantes do quadro de pessoal efetivo do Banco Central do Brasil, da
Comissão de Valores Mobiliários, da Superintendência de Seguros Privados, da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
da Agência Brasileira de Inteligência, do Ministério das Relações Exteriores, do
Ministério da Justiça, do Departamento de Polícia Federal, do Ministério da Previdência
Social e da Controladoria-Geral da União, atendendo à indicação dos respectivos
Ministros de Estado.(Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
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§ 1º O Presidente do Conselho será nomeado pelo Presidente da República, por
indicação do Ministro de Estado da Fazenda.

§ 2º Das decisões do COAF relativas às aplicações de penas administrativas caberá
recurso ao Ministro de Estado da Fazenda.

Art. 17. O COAF terá organização e funcionamento definidos em estatuto aprovado por
decreto do Poder Executivo.
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DISPOSIÇÕES GERAIS
(Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)

Art. 17-A. Aplicam-se, subsidiariamente, as disposições do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de
outubro de 1941 (Código de Processo Penal), no que não forem incompatíveis com esta
Lei. (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)

Art. 17-B. A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso, exclusivamente, aos
dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço,
independentemente de autorização judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas
telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas
administradoras de cartão de crédito. (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)

Art. 17-C. Os encaminhamentos das instituições financeiras e tributárias em resposta às
ordens judiciais de quebra ou transferência de sigilo deverão ser, sempre que determinado,
em meio informático, e apresentados em arquivos que possibilitem a migração de
informações para os autos do processo sem redigitação. (Incluído pela Lei nº 12.683, de
2012)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
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Art. 17-D. Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado, sem
prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz
competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno. (Incluído pela Lei
nº 12.683, de 2012)

Art. 17-E. A Secretaria da Receita Federal do Brasil conservará os dados fiscais dos
contribuintes pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contado a partir do início do
exercício seguinte ao da declaração de renda respectiva ou ao do pagamento do
tributo. (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3


OBRIGADO!

Prof. Antonio Pequeno
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