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SEMANA 03 

DIA 15 – ÉTICA + DIREITO AMBIENTAL 

TEMA 01 DO DIA: DIREITO DOS ADVOGADOS 

 

FGV: Tema predileto da banca, a sua cobrança é recorrente.  

ESTATUTO DA OAB 

 

ART 6º, caput 

ART 7º, I 

 ART 7º, II, III, IV, V (+) 

ART 7º, VI, a, b, c, d (+) 

ART 7º, VII, VIII, IX (+) 

ART 7º, XI (+) 

ART 7º, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 

XIX, XX (+) 

ART 7º, XX (+) 

ART 7º, XXI  

ART 7º, §1º, §2º (+) 

ART 7º, §3º, § 4º, § 5º  

ART 7º, §6º (+) 

ART 7º, §7º  

ART 7º, §10 (+) 

ART 7º, §11 (+) 

ART 7º-A, I, a, b 

ART 7º- A, III (+) 

ART 7-B (novidade legislativa) 

 

 

REGULAMENTO GERAL OAB 

 

ART 15 

ART 15, p. único 

 ART 16 

 ART 18 (+) 

 ART 18, §1º  

 ART 18, §2º, § 3º, § 4º (+) 

ART 18, §5º 

 ART 18, §9º (+) 

ART 19, caput 

 ART 19, p. único 

 

Atenção! O artigo 7º-B foi inserido pela Lei 13.869/2019 (Abuso de Autoridade). As chances de 

abordagem no próximo exame são alta, então, cuidado.  

Recomendamos a leitura dos artigos 20 e 32 da Lei 13.869/2019. 
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LEI ABUSO DE AUTORIDADE 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVA 

ART 15 

ART 20 

ART 20, p. único 

ART 32 

 ART 43 

 

 

Importantíssimo! 

DICA 

ARTIGOS COBRADOS NO XXXII EXAME: 

ART. 7º, §2º - EOAB - TEMA:  DOS DIREITOS DO ADVOGADO 

ART. 7º, III - EOAB - TEMA:  DOS DIREITOS DO ADVOGADO 

ART. 7º-A, III - EOAB - TEMA:  DOS DIREITOS DO ADVOGADO/IMUNIDADE 
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TEMA 02 DO DIA: TODAS AS QUESTÕES - AMBIENTAL 

 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA: COBRANÇA ESPAÇADA POR DIVERSAS LEIS 

 

O tema foi divido em DOIS DIAS (dias 15 e 16). No primeiro dia, a recomendação é a leitura dos 

artigos já cobrados nas leis mais recorrentes em provas. No segundo dia, o aluno deve continuar 

o estudo dos artigos, juris, doutrina e as dicas, pois é um compilado de tudo o que já foi cobrado 

no Exame de Ordem pela FGV. 

DIA 15 ARTIGOS JÁ COBRADOS 

DIA 16 ARTIGOS JÁ COBRADOS, SÚMULAS, JURIS, 

DOUTRINA E DICAS  

 

Foram analisadas todas as questões de Direito Ambiental já cobradas pela FGV no Exame da 

Ordem. Isso é um ponto muito positivo, pois o aluno tem um completo direcionamento na 

matéria como um todo. 

No geral, os temas mais cobrados: Política Nacional do Meio Ambiente, Responsabilidade 

ambiental, Proteção do Meio Ambiente em Normas Infraconstitucionais, Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação-SNUC, Federação e competências em matéria ambiental e Código 

Florestal. 

Constamos que Direito Ambiental não parece ser a matéria de melhor custo-benefício, pois são 

muitas legislações cobradas de forma espaçada. Você perceberá isso de forma mais clara no 

segundo dia da meta. 

 

Os campeões de cobrança: Artigo 21, XXIII, art. 49, XIV, art. 225, § 1º, IV, § 3º. 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

ART 18, caput ART 20, III ART 21, XXIII, a, b, c, d (+) 
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ART 22, XXVI (+) 

ART 23, III 

ART 23, VI 

ART 23, VII (+) 

ART 23, p. único (+) 

ART 24, VI (+) 

ART 25, § 3º 

ART 30, VIII 

ART 37, § 6º 

ART 49, XIV (+) 

ART 109, I 

ART 177, V (+) 

ART 225, caput 

ART 225, §1º, I 

ART 225, §1º, II 

ART 225, § 1º, III (+) 

ART 225, § 1º, IV (+) 

ART 225, §1º, VII (+) 

ART 225, § 3º (+) (tríplice 

responsabilização) 

ART 225, § 4º 

ART 225, § 6º (+) 

ART 231, § 2º 

ART 231, § 4º 

 

 

Atenção! ART 24, VI - CAIU NO XXXII EXAME.  

 

 

CÓDIGO FLORESTAL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

ART 2º, § 1º  

ART 2º, §2º (+) 

ART 3, II (+) 

ART 3º, III (+) 

ART 4º, caput (+) (rurais e 

urbanas) 

ART 5º, caput 

ART 6º, caput (+) (declaradas 

de interesse social por ato do 

Chefe do Poder Executivo) 

ART 7º, caput (+) 

ART 7º, §1º, §2º (+) 

ART 8º, caput 

ART 8, § 4º 

ART 10 (área ambiental restrita) 

ART 12, caput (+) (reserva legal) 

ART 15, caput 

ART 17, § 1º 

ART 20 

ART 29, caput (CAR é 

obrigatório para todos os 

imóveis rurais) 

ART 29, §2º 

ART 38, I (atenção: órgão 

ESTADUAL) 

ART 41, II, c 

 

 

LEI 6938/1981 (PNMA) 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

OBS.: com (+) os artigos que se repetem 
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ART 3, I (+) 

ART 3, IV 

ART 9º-A, caput (servidão 

ambiental) 

ART 9º-A, § 3º 

ART 10 (+) 

ART 14 § 1º (+) 

 

 

LEI 9985/2000 (SNUC) 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

ART 2º, XVIII 

ART 6º 

ART 7º, §1º 

ART 9º, caput 

ART 9º, § 1º 

ART 10, caput 

ART 10, § 1º 

ART 11, caput (+) 

ART 11, § 1º (+) (posse e 

domínio públicos, se forem 

privadas precisam ser 

desapropriadas) 

ART 11, §2º 

ART 14 

ART 15, caput 

ART 15, § 1º 

ART 16 (área de relevante 

interesse ecológico) 

ART 21, caput 

ART 21, §1º 

ART 22, §2º 

ART 22, §6º 

ART 22, §7º (+) 

ART 25, caput 

ART 36, caput 

ART 45, IV 

 

LEI 9605/1998 (LEI DE CRIMES AMBIENTAIS) 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

ART 3º 

ART 4º (+) 

ART 15, II, a 

ART 22, §3º 

ART 26 

ART 28, caput (+) 

ART 28, I 

ART 31, caput 

ART 37 

ART 38 

ART 41 

ART 56, caput 

ART 65, caput 

ART 65, § 1º 

 ART 79-A, caput 
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LC 140/2011 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

ART 1º 

ART 2º, I 

ART 5º  

ART 7º, XIV, c 

ART 7º, XIV (+) 

ART 7, XV 

ART 7º, XVII (+) 

ART 7º, XXIII 

ART 8º, XIV (+) 

ART 9º, XIV 

ART 9º, XIV, a (+) 

ART 9º, XIV, b 

ART 10 (+) 

ART 12 

ART 12, p. único (+) 

ART 13, caput (único ente) 

ART 13, § 1º 

ART 17, caput 

ART 17, §2º 

ART 17, §3º 

 

 

Atenção! ART. 5º da LC 140/2011 - Caiu no XXXII EXAME  

 

CÓDIGO CIVIL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

ART 186 

ART 187 

ART 927 (+) 

ART 935 

ART 944 

 

 

LEI 7347/1985 (LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA) 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

ART 5º, I 

ART 5º, II 

ART 5º, IV 

ART 5º, V, a, b 

ART 5º, § 3º 

ART 5º, §6º (+) 

ART 16, caput 
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RESOLUÇÃO 09/1987 DO CONAMA 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 2º, caput ART 2º, §2º (+) 

 

Atenção! ART. 5º da RESOLUÇÃO 237 CONAMA - Caiu XXXI EXAME.  
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DIA 16 – REVISÃO + DIREITO PENAL 

 

Questões: Lembre-se: lapidar é preciso, organizar a revisão e relembrar os conceitos, também.  

TEMA DO DIA 01: QUESTÕES 

 

CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE 

CIVIL PARTE GERAL SALÁRIO E REMUNERAÇÃO 

15 questões 8 questões 10 questões 
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TEMA 02 DO DIA: FATO TÍPICO 

 

FGV: PRIMEIRO TEMA MAIS COBRADO 

 

QUESTÕES: Mínimo 15 - Máximo 25 

 

Tipicidade é aquele assunto basilar, assunto que não tem como ir para prova sem dominar. Na 

contagem, o tema tem quase o dobro de questões do tema que fica em segundo lugar (Crimes 

contra a vida). 

Diante de tamanha importância, para uma melhor compreensão, indicação a videoaula sobre o 

tema. Certamente agregará bastante ao estudo. 

A banca é legalista, com aplicação da lei em caso concreto e com cobrança, também, de diversos 

entendimentos da doutrina, jurisprudência e súmulas. 

Súmulas cobradas: Súmula 587 do STJ e Súmula 711 do STF.  

 

Os campeões de cobrança: Artigo 13, § 1º, art. 14, II, art. 15, art. 16, art. 17, art. 20, § 1º, art. 20, 

§ 2º, art. 20, § 3º, art. 21, caput, art. 73 e art. 74 do CP. 

 

CÓDIGO PENAL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
  OBS.: destaquei com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 4º 

ART 10 

ART 12, II 

ART 13, caput 

ART 13, § 1º (+) 

ART 13, § 2º (+) 

ART 14, I 

ART 14, II (+) 

ART 15 (+) 

ART 16 (+) 

ART 17 (+) 

ART 19 

ART 20, caput 

ART 20, § 1º (+) 

ART 20, § 2º (+) 

ART 20, § 3º (+) 

ART 21, caput (+) 

ART 21, p. único (+) 

ART 22 

ART 23, caput 

ART 23, II 
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ART 25, caput (+) 

ART 27 

ART 30 (+) 

ART 61, II, e 

ART 61, II, h 

ART 65, I 

ART 65, III, b 

ART 69, caput (+) 

ART 70, caput 

ART 70, p. único 

ART 73 (+) 

ART 74 (+) 

ART 109, V 

ART 115 

ART 121, § 1º 

ART 121, §2º, V 

ART 121, §3º (+) 

ART 124 (+) 

ART 127 (+) 

ART 129 (+) 

ART 138, § 1º 

ART 138, § 2º 

ART 138, § 3º 

ART 148, caput 

ART 155, caput 

ART 155, § 4º 

ART 157, caput 

ART 159, § 1º 

ART 159, § 2º 

ART 159, § 3º 

ART 159, § 4º 

ART 217-A, caput 

ART 286 

ART 291 

ART 299, caput 

ART 299, p. único 

ART 301 

ART 312, § 1º 

ART 312, § 2º 

ART 312, § 3º (+) 

ART 339, § 1º 

ART 339, § 2º 

 

 

Atenção! Erro de tipo caiu no XXXII EXAME:  ART. 20 do CP 

 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

   

ART 5º, XL ART 206, II 

 

 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
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ART 2º 

  
 

Lei 11.343/2006 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

   

ART 33, § 4º ART 40, V 

 

 

Lei 9.099/1995 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

   

ART 61 ART 69, caput ART 89, caput 

 

 

DECRETO-LEI 3.688/1941 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

   

ART 20 

 

 

Lei 8.078/1990 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

  

ART 68 
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SÚMULAS JÁ COBRADAS NO TEMA 

 

Súmula 587 do STJ: Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é 

desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente 

a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. 
 

Súmula 711 do STF. 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. 

 

SÚMULAS LEITURA EXTRA 

 

Súmula 145 do STF: Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna 

impossível a sua consumação.  

 

Súmula 567 do STJ: Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por 

existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna 

impossível a configuração do crime de furto. 

 

 

DOUTRINA JÁ COBRADA NO TEMA 

 

DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA ARREPENDIMENTO EFICAZ ARREPENDIMENTO POSTERIOR 

O abandono do intento ocorre 

durante a execução. 

O abandono do intento ocorre 

com o fim da execução. 

O arrependimento ocorre após a 

consumação do crime. 

Previsão Legal: art. 15, 1ª parte, 

CP. 

 

Art. 15 – O agente que, 

voluntariamente, desiste de 

prosseguir na execução (...), só 

Previsão legal: art. 15, 2ª parte, 

CP. 

 

Art. 15. O agente que, 

voluntariamente (...) impede 

que o resultado se produza, só 

Previsão legal: art. 16 do CP. 

 

Art. 16. Nos crimes cometidos 

sem violência ou grave ameaça à 

pessoa, reparado o dano ou 

restituída a coisa, até o 
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responde pelos atos já 

praticados. 

 

Conceito: o agente, por 

manifestação exclusiva do seu 

querer, desiste de prosseguir na 

execução do crime. 

responde pelos atos já 

praticados. 

 

Conceito: ocorre quando os atos 

executórios já foram todos 

praticados, porém, o agente 

abandonando o intento, 

desenvolve nova conduta para 

impedir o resultado. 

recebimento da denúncia ou 

queixa, por ato voluntário do 

agente, a pena será reduzida de 

um a dois terços. 

 
Atenção! ARREPENDIMENTO POSTERIOR, caiu no XXXII EXAME.  

No exame em questão falava da aplicação do arrependimento posterior ao crime de roubo (lembre-se no 

roubo a subtração ocorre com violência ou grave ameaça, não podendo aplicar portanto o 

arrependimento posterior). 

 
Não confunda! 

Diferença entre tentativa e desistência voluntária: 

TENTATIVA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA 

O agente quer prosseguir, mas não pode. O agente pode prosseguir, mas não quer. 

“eu queria terminar de te matar, mas não 

consegui” 

“eu poderia terminar de te matar, mas desisti 

porque não queria mais.” 

Ex: marido, sozinho em casa com sua mulher, 

desfere nela duas facadas com a intenção de 

matá-la. 

Achando que as facadas já foram suficientes 

para matá-la, ele vai embora. 

Ocorre que o vizinho a leva até o hospital, 

conseguindo ela sobreviver. 

O marido responderá por tentativa de 

homicídio. 

Ex: marido, sozinho em casa com sua mulher, 

desfere nela duas facadas com a intenção de 

matá-la. 

Durante as facadas ele muda de ideia e desiste 

de continuar dando outras estocadas, mesmo 

sabendo que ela continuava viva. 

Nada impedia que ele continuasse a execução 

do homicídio, mas resolve interromper. 

A mulher é socorrida pelo vizinho e consegue 

sobreviver. 
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O marido responderá apenas por lesões 

corporais (não responderá por tentativa de 

homicídio). A lei confere ao autor uma “ponte 

de ouro”, ou seja, um “prêmio” por ter desistido 

de continuar. 

 

Não confunda! 

DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA ARREPENDIMENTO EFICAZ 

São espécies de tentativa qualificada/abandonada 

O agente NÃO esgota os atos executórios O agente esgota os atos executórios. 

O crime não se consuma por circunstâncias inerentes à vontade do agente. 

 

De acordo com Cleber Masson, ERRO DE TIPO é a falsa percepção da realidade acerca dos 

elementos constitutivos do tipo penal Extrai-se essa conclusão do artigo 20, "caput", do Código 

Penal, que somente menciona as elementares. É o chamado erro de tipo essencial.  

 

De acordo com magistério de Cleber Masson, erro de tipo essencial é a falsa percepção da 

realidade acerca dos elementos constitutivos do tipo penal, conforme artigo 20, "caput", do 

Código Penal. O mencionado dispositivo legal somente menciona as elementares. Por isso é 

chamado de erro de tipo essencial. Exemplo: Tício, no estacionamento de um shopping center, 

aperta um botão inserido na chave do seu automóvel, com a finalidade de desativar o alarme. 

Escuta um barulho, abre a porta do carro, coloca a chave na ignição, liga-o e vai para casa. 

Percebe, posteriormente, que o carro não lhe pertencia, mas foi confundido com outro, de 

propriedade de terceira pessoa. Nesse caso, Tício não praticou o crime de furto, assim definido: 

"Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel". Reputava sua a coisa móvel pertencente 

a outrem. Errou, portanto, sobre a elementar "alheia", pois o instituto impede o agente de 

compreender o aspecto ilícito do fato por ele praticado. 

 

O erro de tipo essencial pode ser escusável ou inescusável. O erro de tipo essencial escusável 

(inevitável, invencível ou desculpável) é a modalidade de erro que não deriva de culpa do agente, 
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ou seja, mesmo que ele tivesse agido com a cautela e a prudência de um homem médio, ainda 

assim não poderia evitar a falsa percepção da realidade sobre os elementos constitutivos do tipo 

penal. O erro de tipo essencial inescusável (evitável, vencível ou indesculpável) é a espécie de 

erro que provém da culpa do agente, ou seja, se ele empregasse a cautela e a prudência do 

homem médio poderia evitá-lo, uma vez que seria capaz de compreender o caráter criminoso do 

fato.  

 

A natureza do erro (escusável ou inescusável) deve ser aferida na análise do caso concreto, 

levando-se em consideração as condições em que o fato foi praticado. 

 

O erro de tipo, seja escusável ou inescusável, sempre exclui o dolo. Como o dolo deve abranger 

todas as elementares do tipo penal, resta afastado pelo erro de tipo, pois o sujeito não possui a 

necessária vontade de praticar integralmente a conduta tipificada em lei como crime ou 

contravenção penal. 

 

O erro de tipo escusável exclui o dolo e a culpa, acarretando a impunidade total do fato, 

enquanto o inescusável exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em 

lei (excepcionalidade do crime culposo). Nesse último, o agente age de forma imprudente, 

negligente ou imperita, ao contrário do que faz no primeiro. 

 

Excepcionalmente, todavia, pode acontecer de o erro de tipo, ainda que escusável, não excluir a 

criminalidade do fato. Esse fenômeno ocorre quando se opera a desclassificação para outro 

crime. O exemplo típico é o do particular que ofende um indivíduo desconhecendo a sua 

condição de funcionário público. Em face da ausência de dolo quanto a essa elementar, afasta-

se o crime de desacato (CP, art. 331), mas subsiste o de injúria (CP, art. 140), pois a honra do 

particular também é tutelada pela lei penal. 

 

Segundo Masson, a natureza jurídica do ERRO DE PROIBIÇÃO varia em razão da sua 

admissibilidade: funciona como causa de exclusão da culpabilidade, quando escusável, ou como 

causa de diminuição da pena, quando inescusável. 
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Masson ensina que o erro de proibição pode ser definido como a falsa percepção do agente 

acerca do caráter ilícito do fato típico por ele praticado, de acordo com um juízo profano, isto é, 

possível de ser alcançado mediante um procedimento de simples esforço de sua consciência. O 

sujeito conhece a existência da lei penal (presunção legal absoluta), mas desconhece ou 

interpreta mal seu conteúdo, ou seja, não compreende adequadamente seu caráter ilícito. 

 

Conforme leciona Cleber Masson, o erro de proibição foi disciplinado pelo artigo 21, "caput", do 

Código Penal, que o chama de "erro sobre a ilicitude do fato". Ora se trata de causa de exclusão 

da culpabilidade, quando escusável, ora como causa de diminuição da pena, quando inescusável. 

 

ERRO DE TIPO ERRO DE PROIBIÇÃO 

Existe falsa percepção da realidade. O agente percebe a realidade, equivocando-se 
sob a regra de conduta. 

O agente não sabe o que faz. O agente sabe o que faz, porém ignora ser 

proibido. 

Ex.: fulano sai de uma festa com guarda-chuva 

pensando que é o seu, mas logo percebe que 

era de outra pessoa. Não sabia que a coisa era 

alheia. 

Ex.1: Fulano, a pedido de um amigo portador 

de doença terminal, elimina a sua vida 

(Eutanásia). No caso, fulano não sabia que 

eutanásia era proibida. 

 

ERRO DE TIPO ERRO DE PROIBIÇÃO 

Inevitável: exclui o dolo e culpa. Inevitável: isenta o agente de pena. 

Evitável: pune a culpa se prevista em lei. Evitável: diminui a pena. 

 

De acordo com Cleber Masson, no CRIME IMPOSSÍVEL o emprego de meios ineficazes ou o 

ataque a objetos impróprios inviabilizam a produção do resultado, inexistindo situação de perigo 

ao bem jurídico penalmente tutelado. 
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Cleber Masson também ensina que a redação do artigo 17 do Código Penal causa confusão acerca 

da natureza jurídica do crime impossível. Com efeito, consta do dispositivo que "não se pune a 

tentativa...", transmitindo a impressão equivocada de tratar-se de causa de isenção de pena no 

crime tentado. 

 

Conforme leciona Victor Eduardo Rios Gonçalves, para que exista falsidade ideológica, é 

necessário que o agente queira prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante. Ausentes tais finalidades, o fato será atípico. 

 

O nosso Código adotou a teoria da equivalência, como explica PAULO QUEIROZ: 

 

“É que, de acordo com a teoria da equivalência adotada pelo Código, 'não se consideram as 

condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o 

crime' (CP, art. 20, § 3°). A solução seria diferente se o Código tivesse adotado a teoria da 

concretização, hipótese em que o agente responderia pelo que de fato aconteceu: se querendo 

matar o pai, matou um estranho, responderia por matar um estranho”. 

 

A estrutura a partir de três níveis de imputação (ou três requisitos jurídicos para se imputar um 

resultado jurídico a uma determinada conduta). São eles: a) a criação de um risco relevante e 

proibido, b) a realização do risco no resultado; e c) a exigência de que o resultado esteja dentro 

do alcance do tipo. 

 

Ainda de acordo com Estefam, o primeiro nível de imputação requer que o sujeito tenha 

produzido (ou aumentado) um risco relevante e proibido, caso contrário (riscos irrelevantes, 

permitidos ou diminuídos), ter-se-á um fato penalmente atípico. 

 

O segundo nível de imputação, a ser analisado depois da verificação da criação de um risco 

relevante e proibido, consiste em constatar se o risco produzido se refletiu no resultado (ou se 

este foi produto de outros fatores). 
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Nesse contexto, são analisadas as "causas imprevisíveis" ou "cursos causais extraordinários ou 

hipotéticos" (ou, ainda, causas supervenientes relativamente independentes à conduta). Não se 

imputará objetivamente um resultado ao autor, quando este não detinha controle sobre o 

desenrolar causal dos acontecimentos. Destarte, por exemplo, o atropelador não responde pela 

morte do pedestre ferido se esta se deu por força de um incêndio no hospital. 

 

Também não se enquadram neste nível de imputação os riscos que não tiveram nenhuma 

influência no resultado (e, portanto, teriam ocorrido de qualquer maneira). Há casos nos quais o 

resultado teria ocorrido de qualquer modo, ainda que o agente empregasse toda a diligência 

recomendada para a situação. Em assim sendo, não se poderá imputar a ele o resultado 

produzido. André Estefam cita como exemplo justamente a hipótese descrita na questão: o 

fabricante de um pincel com pelo de cabra. Se o fabricante deixar de fornecer a seus funcionários 

equipamentos adequados de proteção individual, e eles vierem a contrair uma infecção letal, não 

haverá imputação objetiva da morte ao ato do fabricante, caso se comprove que o evento letal 

se dera por influência de um bacilo até então desconhecido, cujo contágio seria inevitável, ainda 

que os equipamentos e normas técnicas de segurança houvessem sido corretamente aplicados.  

 

De acordo com Estefam, o terceiro nível de imputação consiste em examinar se o risco gerado 

está compreendido no alcance do tipo. Pode haver casos, segundo Roxin (citado por Estefam), 

em que o tipo não compreende "resultados da espécie do ocorrido, isto é, quando o tipo não for 

determinado a impedir acontecimentos de tal ordem". Esta problemática é relevante em especial 

nos delitos culposos. 

 
 

Os crimes omissivos próprios são crimes de mera conduta, ou seja, o tipo penal nem sequer faz 

referência à ocorrência de um resultado naturalístico. Basta que o sujeito se tenha omitido 

indevidamente, independentemente da ocorrência de qualquer modificação no mundo exterior. 

 

Na omissão própria, a lei prevê e pune a inação (conduta omissiva), na qual estará incurso o 

agente pelo simples fato de não ter atuado na forma determinada. É o que ocorre, por exemplo, 
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na omissão de socorro, no abandono material, no abandono intelectual, na omissão de 

notificação de doença etc. O nexo normativo, nesses casos, incide para estabelecer o elo entre a 

conduta omissiva e a omissão tipificada (basta que exista um tipo penal punindo a abstenção e 

que esta ocorra por parte do agente). 

 
 

Nos crimes omissivos impróprios não basta a simples abstenção de comportamento. Adota-se 

aqui a teoria normativa, em que o não fazer será penalmente relevante apenas quando o 

omitente possuir a obrigação de agir para impedir a ocorrência do resultado (dever jurídico). 

Mais do que um dever genérico de agir, aqui o omitetente tem dever jurídico de evitar a 

produção do evento. 

Art. 13, §2º, do Código Penal – revela as hipóteses do dever jurídico (de evitar o resultado), são 

os chamados “garantidores”.  

a) Tenha por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância: por exemplo, pais em relação 

aos filhos. Mãe que não observa o dever de alimentar o filho, e este vem a falecer em decorrência 

da falta de alimento. Responderá pelo resultado como se tivesse praticado por omissão.  

b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado: por exemplo, 

segurança contratado para assegurar a proteção da família.  

c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. 

 

Nos omissivos impróprios  ou crimes comissivos por omissão, o tipo penal incriminador descreve 

uma conduta positiva, é dizer, uma ação. O sujeito, no entanto, responde pelo crime porque 

estava juridicamente obrigado a impedir a ocorrência do resultado e, mesmo podendo fazê-lo, 

omitiu-se. Para que alguém responda por um crime comissivo por omissão é necessário que, nos 

termos do art. 13, §2º, do CP, tenha o dever jurídico de evitar o resultado. 

 
 

OMISSÃO PRÓPRIA OMISSÃO IMPRÓPRIA 

O agente tem o dever “genérico” de agir O agente tem o dever de EVITAR o resultado 

A omissão está descrita no próprio tipo 

incriminador. 

A omissão está descrita na cláusula geral (art. 13, 

§2º, do CP). 
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De acordo com Cleber Masson, DOLO DIRETO, também denominado dolo determinado, 

intencional, imediato ou, ainda, dolo incondicionado, é aquele em que a vontade do agente é 

voltada a determinado resultado. Dirige sua conduta a uma finalidade precisa. É o caso do 

assassino profissional que, desejando a morte da vítima, dispara contra ela um único tiro, certeiro 

e fatal. 

 

DOLO INDIRETO OU INDETERMINADO, por sua vez, é aquele em que o agente não tem a vontade 

dirigida a um resultado determinado. Subdivide-se em dolo alternativo e em dolo eventual. 

 

DOLO ALTERNATIVO é o que se verifica quando o agente deseja, indistintamente, um ou outro 

resultado. Sua intenção se destina, com igual intensidade, a produzir um entre vários resultados 

previstos como possíveis. É o caso do sujeito que atira contra o seu desafeto, com o propósito de 

matar ou ferir. Se matar, responderá por homicídio. Mas, e se ferir, responderá por tentativa de 

homicídio ou por lesões corporais? 

Em caso de dolo alternativo, o agente sempre responderá pelo resultado mais grave. Justifica-se 

esse raciocínio pelo fato de o Código Penal ter adotado em seu art. 18, I, a teoria da vontade. E, 

assim sendo, se teve a vontade de praticar um crime mais grave, por ele deve responder, ainda 

que na forma tentada. 

 

DOLO EVENTUAL é a modalidade em que o agente não quer o resultado, por ele previsto, mas 

assume o risco de produzi-lo. É possível a sua existência em decorrência do acolhimento pelo 

Código Penal da teoria do assentimento, na expressão "assumiu o risco de produzi-lo", contida 

no art. 18, I, do Código Penal. 

 

Por outro lado, Masson também ensina que a divisão entre culpa inconsciente e culpa consciente 

leva em consideração a previsão do agente acerca do resultado naturalístico provocado pela sua 

conduta.  

A CULPA INCONSCIENTE, sem previsão ou "ex ignorantia" é aquela em que o agente não prevê o 

resultado objetivamente previsível. 
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CULPA CONSCIENTE, com previsão ou "ex lascivia" é a que ocorre quando o agente, após prever 

o resultado objetivamente previsível, realiza a conduta acreditando sinceramente que ele não 

ocorrerá.  

Representa o estágio mais avançado da culpa, pois se aproxima do dolo eventual. Dele, todavia, 

se diferencia. 

Na culpa consciente, o sujeito não quer o resultado, nem assume o risco de produzi-lo. Apesar 

de sabê-lo possível, acredita sinceramente ser capaz de evitá-lo, o que apenas não acontece por 

erro de cálculo ou por erro na execução. No dolo eventual o agente não somente prevê o 

resultado naturalístico, como também, apesar de tudo, o aceita como uma das alternativas 

possíveis. 

 

CULPA CONSCIENTE CULPA INCONSCIENTE 

o agente prevê o resultado, mas espera que ele 

não ocorra, supondo poder evita-lo com suas 

habilidades ou com a sorte. 

 

o agente não prevê o resultado que, entretanto, 

era previsível. 

 

Obs.: aqui, o agente mais do que previsibilidade, 

tem previsão (porém o resultado continua 

involuntário 

Obs.: qualquer pessoa de diligência mediana, teria 

condições de prever o risco. Sem previsão, mas 

com previsibilidade. 

 

De acordo com André Estefam, o crime de peculato-furto consuma-se quando o bem sai da 

esfera de disponibilidade do Estado.  

Atenção! Especificamente, no caso descrito na questão, o peculato-furto já tinha se consumado, 

não podendo a autora do crime se beneficiar do arrependimento eficaz, porque o resultado 

inicialmente pretendido foi produzido, ou seja, a execução do crime já tinha sido encerrada.  

 
 

De acordo com magistério de Rogério Greco, a extorsão mediante sequestro é crime formal. 

Ocorre a consumação da extorsão mediante sequestro quando o agente pratica a conduta 

prevista no núcleo do tipo, vale dizer, quando realiza o sequestro, com a privação da liberdade 



Turma OAB  
 

___________________________________________________________________ 

 
Site: www.mentoriadeleiseca.com.br 

 @mentoriadeleiseca 

 

 

ambulatorial da vítima, independentemente da obtenção da vantagem, como condição ou preço 

do resgate, que se configura em mero exaurimento do delito.  

Segundo Greco, basta, portanto, que a privação da liberdade da vítima se dê com a finalidade de 

obtenção de qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate, para que a infração penal 

reste consumada.  

Assim, imagine-se a hipótese em que o agente, almejando praticar o delito em estudo, vá até o 

local de trabalho da vítima e, logo após sua saída, mediante o emprego de violência, a coloque 

no interior de um veículo utilizado durante a empresa criminosa, dirigindo-se, logo em seguida, 

ao cativeiro.  

Suponha-se que, para a sorte da vítima, alguém perceba a ação criminosa e avise á polícia, que 

dá início à perseguição. Poucos minutos depois, o automóvel é interceptado, sendo a vítima 

libertada, e o agente preso em flagrante.  

Assim, pergunta-se: o crime de extorsão mediante sequestro foi consumado ou tentado?  

Note-se que no exemplo fornecido o agente sequer teve a oportunidade de fazer uma ligação 

telefônica para os familiares da vítima, exigindo o pagamento do resgate em troca de sua 

liberdade.  

No entanto, podemos afirmar que o delito foi consumado, e não tentado, pois, mesmo que por 

um espaço de tempo curto, houve a privação da liberdade ambulatorial da vítima. 

Assim, conforme já afirmamos acima, o fato de receber a vantagem como condição ou preço do 

resgate é considerado mero exaurimento do crime, com repercussões no momento da aplicação 

da pena. 

 

O PRINCÍPIO DA CONFIANÇA consiste na premissa de que todos devem esperar que as outras 

pessoas sejam responsáveis e atuem de acordo com as normas da sociedade, visando evitar 

danos a terceiros. 

 

A Teoria da Imputação Objetiva estabelece que é razoável ao indivíduo supor que todos os 

cidadãos irão acatar os ditames normativos e portar-se como determinado em lei. 
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O candidato deve, então, saber que parte da doutrina adota a denominada “teoria extremada da 

culpabilidade” (normativa pura), ao passo que outra corrente defende a “teoria limitada da 

culpabilidade”. Na análise do erro quanto às discriminantes putativas, especula-se acerca de 

causas que, se fato existissem, excluiriam a ilicitude da conduta típica praticada pelo agente, 

A descriminante putativa, como o próprio nome já indica, quer significar erro por parte do 

agente sobre pressuposto fático de causa excludente de ilicitude e, também, erro de tipo. Para 

quem adota a teoria limitada da culpabilidade, cuida-se de descriminante putativa quando ocorre 

erro de tipo permissivo. 

 

No que tange ao erro quanto aos pressupostos fáticos das excludentes, parte da doutrina 

defende a “teoria limitada da culpabilidade”, que considera o caso como erro de tipo permissivo, 

permitindo a exclusão do dolo, ao passo que outra parte, como já mencionado, considera a 

“teoria extremada da culpabilidade” como a correta, porquanto seria caso de erro de proibição, 

não se excluindo o dolo. 

 

Nos termos da “teoria extremada da culpabilidade”, todo erro sobre a presença de uma 

descriminante - quer pela equivocada apreciação dos fatos, quer pela errônea concepção da 

existência de uma causa de justificação - é considerado como erro de proibição. Sendo erro de 

proibição, permanece o dolo (que se verifica na análise da conduta e, portanto, na análise do fato 

típico), excluindo-se apenas a culpabilidade (notadamente a potencial consciência da ilicitude). 

Assim, para os adeptos dessa teoria o agente atua com o dolo de praticar o fato imaginando, no 

entanto, que a sua conduta seja lícita. Apesar de agir com dolo, sua conduta não é reprovável 

por não ter consciência da ilicitude de sua conduta. Nesse sentido, posiciona-se Julio Fabbrini 

Mirabete. 

 

Outra teoria, é a denominada “teoria limitada da culpabilidade”, adotada pelo legislador na 

Exposição de Motivos da Nova Parte Geral do Código Penal, a qual também aderem Francisco de 

Assis Toledo, Fernando Capez e Damásio de Jesus. 
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A teoria limitada da culpabilidade sustenta, ainda, que as descriminantes putativas constituem-

se em erro de tipo permissivo e excluem o dolo. Aquele que supõe, justificadamente, pelas 

circunstâncias do fato, que pratica um fato típico em legítima defesa, por exemplo, não teria dolo 

na sua conduta 

 

 
 

JURISPRUDÊNCIA JÁ COBRADA NO TEMA 

 

O STJ, ao apreciar o tema sob a sistemática do recurso especial repetitivo, fixou a seguinte tese: 

Consuma-se o crime de FURTO com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço 

de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou 

desvigiada. STJ. 3ª Seção. REsp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015 

(recurso repetitivo) (Info 572). 

 

RESUMO: A imperícia médica, por si só, não é capaz de matar qualquer pessoa, mas somente 

aquela que necessita de cuidados médicos. Nesse sentido é a orientação do STJ: “O fato de a 

vítima ter falecido no hospital em decorrência das lesões sofridas, ainda que se alegue eventual 

omissão no atendimento médico, encontra-se inserido no desdobramento físico do ato de 

atentar contra a vida da vítima, não caracterizando constrangimento ilegal a responsabilização 

criminal por homicídio consumado, em respeito à teoria da equivalência dos antecedentes 

causais adotada no Código Penal e diante da comprovação do 'animus necandi' do agente". 

 

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - ART. 157. § 3º, ÚLTIMA PARTE, CP - SENTENÇA 

CONDENATÓRIA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CRIME DE FURTO - 

PARCIAL ACOLHIMENTO - POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO - VÍTIMA QUE 

FALECEU POR PROVÁVEL INFARTO DURANTE O ASSALTO PRATICADO PELO RÉU E OUTROS 

AGENTES EM SUA RESIDÊNCIA - PROVÁVEL NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA 

PRATICADA E O RESULTADO MORTE (ART. 13, CAPUT, CP)- RESULTADO MORTE QUE NÃO PODE 

SER IMPUTADO AO RÉU DIANTE DE SEU CARÁTER RELATIVAMENTE INDEPENDENTE (ART. 13, § 
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1º, CP)- APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA - AGENTE QUE NÃO CRIOU 

DOLOSAMENTE RISCO ESPECÍFICO PARA A VIDA DA VÍTIMA - RISCO ESPECÍFICO CRIADO CONTRA 

O PATRIMÔNIO - AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DO RESULTADO - IMPOSSIBILIDADE DE 

APLICAÇÃO DO DOLO EVENTUAL - ARTICULAÇÃO DOS FATOS QUE DEMONSTRA AUSÊNCIA DE 

DOLO QUANTO A MORTE DA VÍTIMA - READEQUAÇÃO TÍPICA E DA PENA APLICADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A causa do resultado é a condição que não pode ser excluída 

hipoteticamente sem excluir o resultado, ou seja, é um "conditio sine qua non" do resultado, 

ou ainda, é a condição sem a qual o resultado não pode existir, cuja fórmula da exclusão 

hipotética da condição para determinar o nexo de causalidade foi adotada pelo legislador no 

art. 13, "caput", do Código Penal. 2. O nexo de causalidade entre conduta e resultado não é 

suficiente para a atribuição do resultado de lesão do bem jurídico ao autor como obra dele, cuja 

atribuição do resultado de lesão do bem jurídico pressupõe, primeiro, a criação de risco 

específico para o bem jurídico pela ação do autor e, segundo, a realização do risco criado pelo 

autor no resultado de lesão do bem jurídico. 3. Considerando que muito embora exista conexão 

causal entre a ação do agente e o resultado morte da vítima (causa do resultado, art. 13,"caput", 

CP), este resultado não lhe pode ser imputado por configurar causa relativamente independente 

(art. 13, § 1º, CP), notadamente porque (a) o réu não criou dolosamente risco específico para a 

saúde interna da vítima com a ação que praticou, (b) o suposto infarto sofrido pela vítima não é 

conseqüência específica do risco criado pelo réu, (c) a morte constituiu desvio causal imprevisível 

e desproporcional à ação praticada, e ainda, (d) a articulação dos fatos demonstra que a ação 

praticada pelo réu não tinha por objetivo a morte da vítima. Acordão ACORDAM os 

Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso. 

 

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO DE PULSOS TELEFÔNICOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 

1. O pequeno valor da res furtiva não se traduz, automaticamente, na aplicação do princípio 

da insignificância. Há que se conjugar a importância do objeto material para a vítima, levando-

se em consideração a sua condição econômica, o valor sentimental do bem, como também as 
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circunstâncias e o resultado do crime, tudo de modo a determinar, subjetivamente, se houve 

relevante lesão. Precedente desta Corte. 

2. Consoante se constata dos termos da peça acusatória, a paciente foi flagrada fazendo uma 

única ligação clandestina em telefone público. Assim, o valor da res furtiva pode ser considerado 

ínfimo, a ponto de justificar a aplicação do Princípio da Insignificância ou da Bagatela, ante a falta 

de justa causa para a ação penal. 

3. Não há notícia de reiteração ou habitualidade no cometimento da mesma conduta criminosa, 

sendo que a existência de outro processo em andamento não serve como fundamento para a 

inaplicabilidade do princípio da insignificância, em respeito aos princípios do estado democrático 

de direito, notadamente ao da presunção da inocência. 

4. Ordem concedida, para trancar a ação penal instaurada contra a paciente. 

(HC 60.949/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2007, DJ 

17/12/2007, p. 235) 

 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGÍTIMA O 

RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQUENTE 

DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO 

SIMPLES, EM SUA MODALIDADE TENTADA - "RES FURTIVA" NO VALOR (ÍNFIMO) DE R$ 20,00 

(EQUIVALENTE A 5,26% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - 

CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA 

TIPICIDADE PENAL. - O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os 

postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o 

sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu 

caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo 

material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade 

da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau 

de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - 

apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter 

subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, 
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a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO 

DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O sistema jurídico há de considerar a 

relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo 

somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da 

sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em 

que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de 

significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, 

cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não 

represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à 

integridade da própria ordem social. 

(HC 92463, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/10/2007, DJe-134 

DIVULG 30-10-2007 PUBLIC 31-10-2007 DJ 31-10-2007 PP-00104 EMENT VOL-02296-02 PP-

00281) 

 

DICAS 

 

Requisitos para o concurso de pessoas -> P.R.I.L - Pluralidade de agentes; Relevância causal de 

cada conduta; Identidade de infração penal e Liame subjetivo entre os agentes. 

 

Eu desisto daquilo que estou fazendo! (DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA). 

 

Eu me arrependo daquilo que já aconteceu. (ARREPENDIMENTO EFICAZ) 

 

Em ambos os casos, o réu responde pelos atos já praticados. 

 

Concomitante: Durante a conduta 

Preexistente: Antes da conduta 

Superveniente: Depois da conduta 
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Absolutamente independente: aquela que é capaz de produzir sozinha o resultado, ou seja, o 

resultado ocorreria ainda que não tivesse sido praticada a conduta. 

Relativamente independente: é aquela que produz, por si só, o resultado. 
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DIA 17 – REVISÃO + DIREITO AMBIENTAL 

TEMA 01 DO DIA ÉTICA: REVISÃO + DIREITOS DOS ADVOGADOS 

 

REVISÃO ÉTICA POR QUESTÕES: 

ATIVIDADE DA ADVOCACIA INSCRIÇÃO NA OAB SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

20 questões 5 questões mín 5 e máx 10 questões 

 

 

FGV: DIREITOS DOS ADVOGADOS, tema predileto da banca, a sua cobrança é recorrente.  

ESTATUTO DA OAB 

ART 6º, caput 

ART 7º, I 

 ART 7º, II, III, IV, V (+) 

ART 7º, VI, a, b, c, d (+) 

ART 7º, VII, VIII, IX (+) 

ART 7º, XI (+) 

ART 7º, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 

XIX, XX (+) 

ART 7º, XX (+) 

ART 7º, XXI  

ART 7º, §1º, §2º (+) 

ART 7º, §3º, § 4º, § 5º  

ART 7º, §6º (+) 

ART 7º, §7º  

ART 7º, §10 (+) 

ART 7º, §11 (+) 

ART 7º-A, I, a, b 

ART 7º- A, III (+) 

ART 7-B (novidade legislativa) 

 

Atenção! O artigo 7º-B foi inserido pela Lei 13.869/2019 (Abuso de Autoridade). As chances de 

abordagem no próximo exame são alta, então, cuidado.  

Recomendamos a leitura dos artigos 20 e 32 da Lei 13.869/2019. 

 

LEI ABUSO DE AUTORIDADE 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVA 

ART 15 

ART 20 

ART 20, p. único 

ART 32 

 ART 43
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REGULAMENTO GERAL OAB 

ART 15 

ART 15, p. único 

 ART 16 

 ART 18  (+) 

 ART 18, §1º, §2º, §3º, § 4º   

ART 18, §5º 

 ART 18, §9º (+) 

ART 19, caput 
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TEMA 02 DO DIA: TODAS AS QUESTÕES 

 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA: COBRANÇA ESPAÇADA POR DIVERSAS LEIS 

 

O tema foi divido em DOIS DIAS (dias 15 e 17). No primeiro dia, a recomendação é a leitura dos 

artigos já cobrados nas leis mais recorrentes em provas. No segundo dia, o aluno deve continuar 

o estudo dos artigos, juris, doutrina e as dicas, pois é um compilado de tudo o que já foi cobrado 

no Exame de Ordem pela FGV. 

DIA 15 ARTIGOS JÁ COBRADOS 

DIA 17 ARTIGOS JÁ COBRADOS, SÚMULAS, JURIS, 

DOUTRINA E DICAS  

 

Foram analisadas todas as questões de Direito Ambiental já cobradas pela FGV no Exame da 

Ordem. Isso é um ponto muito positivo, pois o aluno tem um completo direcionamento na 

matéria como um todo. 

No geral, os temas mais cobrados: Política Nacional do Meio Ambiente, Responsabilidade 

ambiental, Proteção do Meio Ambiente em Normas Infraconstitucionais, Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação-SNUC, Federação e competências em matéria ambiental e Código 

Florestal. 

Constamos que Direito Ambiental não parece ser a matéria de melhor custo-benefício, pois são 

muitas legislações cobradas de forma espaçada. Você perceberá isso de forma mais clara na meta 

de hoje. 

 

Os campeões de cobrança: Artigo 21, XXIII, art. 49, XIV, art. 225, § 1º, IV, § 3º da CF. 

 

RESOLUÇÃO CONAMA 237/1997 

 

ART 1º, I  

ART 1º, II 

ART 8º, I, II, III 
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ART 11  (às expensas do empreendedor) 

ART 19, I, II, III 

 

LEI 10.257/2001 (ESTATUTO DA CIDADE) 

 

ART 36 

 

DECRETO Nº 6.514/2008 (INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS AO MEIO AMBIENTE) 

 

ART 19, I, II 

ART 19, §1º, §2º, §3º 

ART 112, §2º, §3º 

 

LEI 5.197/1967 (PROTEÇÃO À FAUNA) 

 

ART 1º, caput 

ART 6º, a 

 

LEI 12.187/2009 (POLÍTICA NACIONAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA) 

 

ART 3º, caput 

ART 12, caput 

 

LEI 7.802/1989 (AGROTÓXICOS) 

 

ART 4º 

ART 14, e 

ART 14, f 

 

LEI 11.516/2007 (INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE) 

 

ART 2º 
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LEI 11.428/2006 (BIOMA MATA ATLÂNTICA) 

 

ART 3º, VIII, b 

ART 14, caput 

 

LEI 9.393/1996 (ITR) 

 

ART 10, § 1º, II, a, b, c (+) 

 

LEI 11.284/2006 (GESTÃO AS FLORESTAS PÚBLICAS) 

 

ART 1º 

ART 3º, VII 

ART 13 

 

LEI 9.099/95 (JUIZADOS ESPECIAIS) 

 

ART 89, caput 

 

RESOLUÇÃO CONAMA 01/1986 

 

ART 2º, I 

ART 2º, IX 

ART 2º, X 

ART 8º  

 

Lei 10.650/2000 (ACESSO A DADOS E INFORMAÇÕES DO SISNAMA) 

 

ART 2º, §1º  

DECRETO 4.297/2002 (ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO BRASIL – ZEE) 
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ART 2º (zoneamento ambiental) 

 

LEI 9.433/1997 (LEI DE RECURSOS HÍDRICOS) 

 

ART 11 

ART 12, III 

ART 12, §1º, I 

 

LEI 11.445/2007 (LEI DE SANEAMENTO BÁSICO) 

 

ART 29, §1º, II 

ART 29, §2º 

ART 35, caput 

ART 35, II 

 

LEI 12.305/2010 (LEI DE RESÍDUOS SÓLIDOS) 

 

ART 13, I, g 

ART 18, caput 

ART 18, § 1º, II 

ART 33, III (A sociedade empresária será responsável pelo retorno dos produtos após o uso pelo 

consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana) 

ART 45 

 

LEI 11.107/2005 (LEI DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS) 

 

ART 1º, § 1º 
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SÚMULAS JÁ COBRADAS NO TEMA 

 

Cobrada de forma repetida: 

 

Súmula 629 do STJ: Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à OBRIGAÇÃO DE 

FAZER ou à de NÃO FAZER cumulada com a de INDENIZAR. 

 

 

DICAS  

 

A doutrina aponta quatro modalidades de meio ambiente, NATURAL, CULTURAL, ARTIFICIAL e DO 

TRABALHO. Esta classificação é apenas para fins acadêmicos, pois no mundo real o meio ambiente é 

indivisível. Todas estas modalidades estão em constante interação. 

MEIO AMBIENTE 

Natural ou físico Artificial Cultural Trabalho 

É o conjunto de 

recursos naturais 

bióticos e abióticos. 

O meio ambiente 

natural é tutelado 

pelo caput do art. 

225 da Constituição 

Federal e 

imediatamente, v. g., 

pelo § 1º, I, III e VII, 

desse mesmo artigo 

É o construído ou alterado 

pelo ser humano, 

composto pelos edifícios 

urbanos (espaços públicos 

fechados) e pelos 

equipamentos 

comunitários (espaços 

públicos abertos). O meio 

ambiente artificial recebe 

tratamento constitucional 

especialmente no capítulo 

referente à Política 

Urbana. A mais 

importante norma 

vinculada ao Meio 

Ambiente Artificial é o 

Estatuto da Cidade (Lei n. 

10.257/2001) 

É o construído ou alterado 

pelo ser humano, 

composto pelos edifícios 

urbanos (espaços públicos 

fechados) e pelos 

equipamentos 

comunitários (espaços 

públicos abertos). O meio 

ambiente artificial recebe 

tratamento constitucional 

especialmente no capítulo 

referente à Política 

Urbana. A mais 

importante norma 

vinculada ao Meio 

Ambiente Artificial é o 

Estatuto da Cidade (Lei n. 

10.257/2001) 

É o conjunto de fatores 

que se relacionam às 

condições do trabalho, 

compreendendo as 

relações entre o 

trabalhador e o meio 

físico e psicológico em 

que presta serviços. 

Não se restringe às 

relações de caráter 

empregatício, pois 

fundamentado na 

promoção da salubridade 

e incolumidade de todo 

trabalhador, 

independentemente da 

atividade, do lugar ou da 

pessoa que exerça. 
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Os princípios da Precaução e Prevenção são termos sinônimos? 

NÃO. No Direito Ambiental, tais princípios são tratados separadamente, pois não são sinônimos. 

Apesar de terem uma base comum, em certo ponto eles se diferenciam. A base comum é que eles 

buscam evitar a ocorrência de danos ambientais ao meio ambiente, ou reduzi-los ao máximo, quando 

os danos forem tolerados. 

 

PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO 

Segundo Frederico Amado prevenção é o 

princípio da certeza científica; que trabalha com 

um risco certo, previsto. 

Em outras palavras, o princípio da prevenção é 

aplicado em relação aos impactos ambientais 

conhecidos ou que se possa conhecer, e aos 

quais se possa estabelecer as medidas 

necessárias para prever e evitar os danos 

ambientais. Sua finalidade é evitar que o dano 

possa chegar a se produzir. 

No princípio da precaução ocorre o contrário, 

sendo ele hipótese de dúvida científica. 

Ele é o princípio da dúvida, da incerteza 

científica, da controvérsia científica, cujo risco é 

incerto, abstrato e potencial 

 

 

Ex.: o filtro colocado na chaminé de uma 

indústria retrata muito bem isso, visto que a 

diminuição de gases proporcionada por ele é 

uma forma de prevenção, cujos resultados são 

cientificamente comprovados. 

Ex.: Ele é aplicado para novas indústrias 

oriundas de avanços tecnológicos. Foi o que 

houve com a plantação de transgênicos.  

 

 

FGV: A ausência de certeza científica sobre a existência de riscos ambientais causados pela poluição 

eletromagnética enseja invocação do princípio da precaução.  

 

O princípio da prevenção pressupõe riscos conhecidos, ou seja, aqueles identificados por meio de 

pesquisas ou informações ambientais ou, ainda, cujos impactos não previsíveis diante de 

empreendimentos anteriores.  
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O princípio da precaução, por sua vez, trabalha com a ideia de incerteza científica. Seu conceito 

encontra-se na Declaração do Rio de 1992.  

PRINCÍPIO 15 - De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente 

observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios 

ou 

irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para 

postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para precaver a degradação ambiental. 

 

RE 627.189/SP: 

“No atual estágio do conhecimento científico, que indica ser incerta a existência de efeitos nocivos 

da exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e 

eletromagnéticos gerados por sistemas de energia elétrica, não existem impedimentos, por ora, a 

que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização Mundial de Saúde, conforme 

estabelece a Lei nº 11.934/2009”. 

 

E o princípio do poluidor pagador? 

O princípio do poluidor pagador é um dos pilares do moderno direito ambiental e traz a concepção 

de que, quem polui, deve responder pelo prejuízo que causa ao meio ambiente. O agente econômico 

quando presta um serviço ou produz um produto busca o lucro. A produção do produto ou a execução 

do serviço geram impacto no meio ambiente. Este impacto é suportado por toda coletividade e não 

apenas pelo agente econômico. Assim, não é justo privatizar os ganhos e socializar as perdas, de 

modo que, aquele que polui, deve responder pelas externalidades negativas da poluição causada. 

A ECO-92 também contemplou este princípio entre os que ela adotou: 

Princípio 16: Tendo em vista que o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo decorrente da 

poluição, as autoridades nacionais devem procurar promover a internalização dos custos 

ambientais e o uso de instrumentos econômicos, levando na devida conta o interesse público, sem 

distorcer o comércio e os investimentos internacionais. 

 

Princípio do usuário-pagador 

Ele se aproxima do princípio do poluidor-pagador, mas com ele não se confunde. Tanto um quanto 

outro foram implicitamente inseridos no inciso VII, do art. 4º da Lei 6.938/81. Saliente-se que é um 
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dos OBJETIVOS da Política Nacional do Meio Ambiente a imposição, ao poluidor e ao predador, da 

obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela 

utilização de recursos ambientais com fins econômicos, nos moldes do inciso VII, do artigo 4º, da Lei 

6.938/1981. 

O uso gratuito de recursos naturais às vezes pode representar enriquecimento ilícito por parte do 

usuário, pois a comunidade que não usa ou usa em menor escala fica onerada. Não deve ser 

encarado como punição, pois poderá ser implementado mesmo sem haver comportamento ilícito 

(art. 4, VII, da Lei 6.938/81). 

 

Assim sendo, são usuários-pagador todos aqueles que utilizam bens ou serviços que importem em 

impacto, tendo havido ou não poluição. 

 

Atenção! É impossível a alegação de direito adquirido contra o meio ambiente.  

 

FGV: Para uma nova atividade industrial utilizadora de recursos ambientais, se efetiva ou 

potencialmente poluidora, é necessária a obtenção da licença ambiental, por meio do procedimento 

administrativo denominado licenciamento ambiental. 

 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL LICENÇA AMBIENTAL 

O licenciamento ambiental é um o PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO destinado a 

licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores 

de recursos ambientais, 

efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob 

qualquer forma, de causar 

degradação ambiental; 

A Licença é um ATO ADMINISTRATIVO, definido na 

Resolução do CONAMA: consiste em um ato 

administrativo pelo qual o 

órgão ambiental competente estabelece as condições, 

restrições e medidas de 

controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo 

empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, 

instalar, ampliar e operar empreendimentos ou 

atividades utilizadoras dos recursos ambientais 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 

aquelas que, sob qualquer forma, possam causar 

degradação ambiental (art. 1º, II, da Resolução 

CONAMA 237/97) 
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STF:  A concessão de autorização para desenvolvimento de atividade potencialmente danosa ao 

meio ambiente consubstancia ato do Poder de Polícia - ato da Administração Pública - entenda-se 

ato do Poder Executivo. (ADI 1505) 

 

TRÍPLICE RESPONSABILIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

Em um primeiro momento, o aluno deve compreender que o art. 225, § 3º, da CF/88 prevê a TRÍPLICE 

RESPONSABILIZAÇÃO AMBIENTAL, estando, portanto, o causador de danos ambientais sujeito à 

responsabilização administrativa, cível e penal, de modo independente e simultâneo:  

Art. 225, § 3º, da CF. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados. 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL 

A responsabilidade por danos ambientais na esfera CÍVEL É OBJETIVA. Isso significa que não é preciso 

provar a culpa ou dolo do réu. 

Entendimento do STJ consagrado na 30 edição do Jurisprudência em Teses: 

A RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL É OBJETIVA, informada pela teoria do risco integral, 

sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do 

ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de 

responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar. (REsp 1374284/MG)  

 

No § 1º do art. 14 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente está prevista a responsabilidade na 

esfera cível: 

Art. 14 (...) §1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor 

obrigado, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, a indenizar ou reparar os danos 

causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União 

e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos 

causados ao meio ambiente. 
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Atenção! O que é cobrado em prova de forma recorrente é a responsabilidade CIVIL, que é objetiva 

(ou seja, não precisa comprovar dolo ou culpa), informada pela TEORIA DO RISCO INTEGRAL (ou seja, 

não admite qualquer excludente). 

 

O que é a teoria do risco integral? 

A teoria do risco integral constitui uma modalidade extremada da teoria do risco em que o nexo 

causal é fortalecido de modo a não ser rompido pelo implemento das causas que normalmente o 

abalariam (v.g. culpa da vítima; fato de terceiro, força maior).  

Essa modalidade é excepcional, sendo fundamento para hipóteses legais em que o risco ensejado 

pela atividade econômica também é extremado, como ocorre com o dano nuclear (art. 21, XXIII, “c”, 

da CF e Lei 6.453/1977). O mesmo ocorre com o dano ambiental (art. 225, caput e § 3º, da CF e art. 

14, § 1º, da Lei 6.938/1981), em face da crescente preocupação com o meio ambiente. 

Na modalidade do risco integral, não são admitidas excludentes de responsabilidade, tais como o 

caso fortuito, a força maior, fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima 

 

RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA 

Por outro lado, para a aplicação de penalidades administrativas, não se obedece a essa mesma lógica. 

A responsabilidade ADMINISTRATIVA ambiental apresenta CARÁTER SUBJETIVO, exigindo dolo ou 

culpa para sua configuração. 

O caput do art. 14, que trata sobre a responsabilidade administrativa, não dispensa a existência de 

culpa. Logo, interpreta-se que ele exige dolo ou culpa: 

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não 

cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos 

causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: 

 

RESPONSABILIDADE CRIMINAL 

A TUTELA PENAL do meio ambiente tem o seu núcleo na Lei 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais). 

Essa lei regulamentou o quanto disposto no artigo 225, § 3º, da Constituição Federal de 1988. Eis o 

dispositivo regulamentador da Lei 9.605/1998:  
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“Artigo 3º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme 

o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante 

legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.  

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, 

coautoras ou partícipes do mesmo fato”. 

 A responsabilidade criminal ambiental é subjetiva. É vedada a responsabilidade penal objetiva. 

 

RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS 

Responsabilidade  

CIVIL 

Responsabilidade 

ADMINISTRATIVA 

Responsabilidade  

PENAL 

Objetiva Subjetiva Subjetiva 

§ 1º do art. 14 da Lei 

6.938/81. 

Caput do art. 14 da Lei 6.938/81. É vedada a responsabilidade 

penal objetiva. 

 

Cobrado de forma repetida: 

No Direito Ambiental, também vige a independência de instâncias. É possível a responsabilização 

penal, administrativa e civil pelo mesmo fato.  

 

Art. 225, § 3º, da CF. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados. 

 

A Constituição estabelece que a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência 

de culpa (art. 21, XXIII, "d", CF/88). 

A responsabilidade nuclear é também objetiva, que se fundamenta na teoria do risco integral: 

Art. 21, XXIII, da CF. - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer 

monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização 

e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições: 

d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa; 
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Neste caso, aplica-se a teoria do risco integral, na qual a responsabilidade do Estado é objetiva, de 

modo que a União deve se responsabilizar pelos danos causados, independentemente de culpa da 

vítima ou de fatos imprevisíveis. 

 

FGV: A União pode ser responsabilizada pelas consequências advindas do vazamento de gases 

radioativos, independentemente de culpa, pois a responsabilidade é objetiva. 

 

QUANTO AO MERCADO DE CARBONO: 

 

 No denominado Protocolo de Quioto, foi estabelecido que os países signatários devem assumir 

compromissos relativos à redução da emissão de gases que provocam o efeito estufa. Esta redução 

passou a ter valor econômico, sendo que uma tonelada de dióxido de carbono que deixa de ser 

emitida corresponde a um crédito de carbono. 

 Empresas particulares que diminuem a emissão do dióxido de carbono também podem ter 

créditos de carbono, que poderão ser vendidos nos mercados financeiros. 

 É constitucional. A convenção que trata do assunto já foi incorporada ao nosso ordenamento 

jurídico por meio do decreto legislativo 144/202 promulgada pelo decreto 5.445/2005. 

 O mercado de carbono é um mecanismo de flexibilização e não é algo obrigatório. O mercado de 

carbono não é uma obrigação, tanto assim é, que o protocolo de kyoto diz que os países em 

desenvolvimento podem, ele utiliza esse verbo poder, para informar que os países em 

desenvolvimento podem emitir as suas certificações e com isso ganhar com a venda de créditos de 

carbono. 

FGV: A criação de mercado de carbono é válida, inclusive sendo operacionalizado em bolsa de 

valores aberta a atores privados. 

 

Na Lei de Ação Civil Pública, o TAC não configura direito subjetivo do indivíduo, é uma prerrogativa 

dos órgãos públicos de tomarem dos interessados o ajustamento da conduta às exigências legais. 

Caso seja celebrado, o TAC deve dispor sobre a forma do ajuste da conduta à lei, e não sobre o 

conteúdo da norma violada. Se o TAC for cumprido, haverá extinção do processo com resolução de 

mérito. 
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Na Lei de Ação Civil Pública, não é exclusiva a legitimidade do MINISTÉRIO PÚBLICO para propor 

ação civil pública. 

 

Cobrado de forma repetida: 

Estudo de Impacto Ambiental: 

 

Conforme estabelece a Constituição, incumbe ao Poder Público “exigir, na forma da lei, para instalação 

de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, ESTUDO 

PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL, a que se dará publicidade” (artigo 225, § 1º, IV).  

 

As palavras destacadas (significativa, prévio e publicidade), são de conhecimento obrigatório, pois dizem 

respeito às características do estudo de impacto ambiental. 

 

Ou seja, o EIA-RIMA é um instrumento de avaliação de impactos ambientais, de natureza preventiva, 

exigido para atividades/empreendimentos não só efetiva como potencialmente capazes de causar 

significativa degradação, sendo certo que a sua publicidade é uma imposição Constitucional 

(CRFB/1988). 

 

 

E o que é RIMA - Relatório de Impacto Ambiental? 

RIMA é outro documento que decorre do EIA. O RIMA é consectário lógico do EIA. Aquele é um 

documento simples, de linguagem acessível para quem quer que queira consultá-lo, contando apenas 

com as conclusões extraídas daquele estudo realizado 

 

A Resolução CONAMA n.1/1986 apresenta rol exemplificativo de atividades sujeitas ao estudo prévio 

de impacto ambiental (art. 2º da Resolução CONAMA n. 1/1986) no qual não consta construções de 

edifícios.  

 

Não confunda o EIA com o EIV: 

O Estudo de Impacto de Vizinhança não tem previsão Constitucional. 
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O estudo de impacto de vizinhança (EIV) é instrumento introduzido no ordenamento jurídico 

brasileiro pelo Estatuto da Cidade, buscando prevenir a área urbana de danos que venham a ser 

causados por empreendimentos, tanto construções urbanas como atividades diversas que 

tenham potencial de interferir na ordem urbanística 

 

Vejamos o artigo: 

Art. 37 da Lei 10.257/2001. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e 

negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente 

na área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões:  

 

Você não pode esquecer: o IEV NÃO substitui o EIA: 

Art. 38 da Lei 10.257/2001. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de 

estudo prévio de impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental. 

 

O EIA e o EIV são instrumentos complementares, não havendo substituição de um pelo outro, 

conforme dispõe o Estatuto. 

 

CÓDIGO FLORESTAL (LEI 12651/2012) SNUC - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (LEI 9985/2000) 

RESERVA LEGAL:  

 

(área localizada no 

interior de uma 

propriedade ou posse 

rural, delimitada nos 

termos do art. 12, com a 

função de assegurar o uso 

econômico de modo 

sustentável dos recursos 

naturais do imóvel rural, 

auxiliar a conservação e a 

reabilitação dos processos 

ecológicos e promover a 

ÁREA DE PROTEÇÃO 

PEMANENTE - APP: 

 área protegida, coberta 

ou não por vegetação 

nativa, com a função 

ambiental de preservar 

os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade 

geológica e a 

biodiversidade, facilitar 

o fluxo gênico de fauna 

e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem-estar 

Art. 8º O grupo das 

Unidades de 

PROTEÇÃO INTEGRAL é 

composto pelas 

seguintes categorias de 

unidade de 

conservação: 

 

I - Estação Ecológica; 

II - Reserva Biológica; 

III - Parque Nacional; 

IV - Monumento 

Natural; 

Art. 14. Constituem o Grupo 

das Unidades de USO 

SUSTENTÁVEL as seguintes 

categorias de unidade de 

conservação:  

 

I - Área de Proteção 

Ambiental (APA); 

II - Área de Relevante 

Interesse Ecológico; 

III - Floresta Nacional; 

IV - Reserva Extrativista; 

V - Reserva de Fauna; 
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conservação da 

biodiversidade, bem 

como o abrigo e a 

proteção de fauna 

silvestre e da flora nativa) 

das populações 

humanas) 

V - Refúgio de Vida 

Silvestre. 

VI – Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável; 

e 

VII - Reserva Particular do 

Patrimônio Natural. 

 

FGV: A reserva legal, prevista na Lei 12.651/2012 (CÓDIGO FLORESTAL), não se confunde com as 

unidades de conservação de uso sustentável, previstas na Lei 9.985/2000 (SNUC). 

 

APA (art. 15 da Lei 9985/2000) é uma das unidades de conservação que pode ser tanto em área privada 

como publica, assim admitindo a isenção de indenização. Não precisa ser desapropriada. 

 

Cobrado de forma repetida: 

1. A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que os deveres associados às APPs e à 

Reserva Legal têm natureza de obrigação propter rem, isto é, aderem ao título de domínio ou posse, 

independente do fato de ter sido ou não o proprietário o autor da degradação ambiental. Casos em 

que não há falar em culpa ou nexo causal como determinantes do dever de recuperar a área de 

preservação permanente [STJ/AgRg no AREsp 327.687, de 15.08.2013).] 

 

“A isenção do ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL), na hipótese, apresenta inequívoca e louvável 

finalidade de estímulo à proteção do meio ambiente, tanto no sentido de premiar os proprietários 

que contam com reserva legal devidamente identificada e conservada, como de incentivar a 

regularização por parte daqueles que estão em situação irregular”. (AgRg no REsp 1.310.871/PR, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.) 

 

Já houve questão da FGV cobrando a diferença dos seguintes institutos: 

Zoneamento Ambiental: também chamado de zoneamento ecológico-econômico (ZEE), é o 

instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, 

obras e atividades públicas e privadas, estabelecendo medidas e padrões de proteção ambiental 

destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a conservação da 
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biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da 

população. (art. 2º do Dec. 4.297/2002) 

Servidão Ambiental: é espécie de servidão administrativa, com natureza de direito real sobre coisa 

alheia, firmada por instrumento público ou particular, ou por termo perante o SISNAMA, onde o 

proprietário ou possuidor, pessoa física ou jurídica, renuncia (ou limita) de maneira permanente ou 

temporária, total ou parcialmente, ao uso, exploração e supressão dos recursos naturais de prédio 

rústico, com o objetivo de preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes (art. 9º-

A da Lei 6.938/81 - PNMA) 

Área Ambiental Restrita: são limitações ambientais que se destinam a proteger e fomentar o 

desenvolvimento dos pantanais e planícies pantaneiras do Brasil, ecossistemas enquadrados como áreas 

úmidas (art. 10 do Código Florestal). 

Área de Relevante Interesse Ecológico: é uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou 

nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros 

da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local 

e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da 

natureza (art. 16 da Lei 9.985/2000 - SNUC) 

 

O IBAMA é uma autarquia federal. 

 

A DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA se dá quando o poder público de alguma forma inviabiliza a utilização 

da propriedade e não realiza a desapropriação devida com o pagamento relativo ao valor do bem, 

podendo então o proprietário ingressar com devido processo. A jurisprudência dos Tribunais 

Superiores é pacífica quanto à esse tipo de ação, e reconhece a desapropriação indireta produza o 

efeito de permitir ao expropriado reivindicar perdas e danos. 

 

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA ocorre quando não há o regular procedimento para desapropriação. 
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DIA 18 – REVISÃO + DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA DO DIA 01: REVISÃO 

 

REVISÃO 

AGENTES PÚBLICOS CONSUMIDOR ECA 

min 10 - máx 20 10 questões 10 questões 
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TEMA 02 DO DIA: TODAS AS QUESTÕES 

 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

 

O tema foi divido em TRÊS DIAS (dias 18, 19 e 20). No primeiro dia e no segundo dia, a 

recomendação é a leitura dos artigos já cobrados e das dicas. No terceiro dia, é interessante que 

o aluno faça uma revisão e realize questões da matéria. 

DIA 18 ARTIGOS JÁ COBRADOS 

DIA 19 ARTIGOS JÁ COBRADOS E DICAS  

DIA 20 REVISÃO 

 

Foram analisadas todas as questões de Direito Processual Civil já cobradas pela FGV no Exame 

da Ordem. Isso é um ponto muito positivo, pois o aluno tem um completo direcionamento na 

matéria como um todo. 

No geral, os temas mais cobrados: Recursos, Processo de Execução, Audiência Preliminar de 

Conciliação ou Mediação, Tutela Provisória, Intervenção de Terceiro. 

Constamos que Direito Processual Civil é uma matéria EXTREMAMENTE legalista. A resposta da 

sua questão estará na lei seca. 

 

Os campeões de cobrança: Artigo 95, caput, art. 130, art. 300, caput, art. 311, caput, II, art. 334, 

§ 4º, I, § 8º, § 9º, art. 339, caput, art. 343, caput, art. 694, art. 1009, § 1º do CPC. Artigo 5º, § 1º 

da Lei 7347/1985. Artigo 5º, LXXIII da CF. 

 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

ART 3º, §1º 

ART 21, II 

ART 48, caput 

ART 48, p. único 

ART 64, caput (+) 

ART 64, §1º 

ART 65, caput 

ART 65, p. único 

ART 82, caput 



Turma OAB  
 

___________________________________________________________________ 

 
Site: www.mentoriadeleiseca.com.br 

 @mentoriadeleiseca 

 

 

ART 83, caput 

ART 83, §1º, III 

ART 83, §2º 

ART 85, § 2º, I, II, III, IV 

ART 85, §14º, §15º, §17º 

ART 85, §18º (+) 

ART 95, caput (+) 

ART 95, §3º, I, II 

ART 98, caput 

ART 98, §2º, §3º 

ART 99, §1º (+) 

ART 99, §2º, §3º, §4º, §5º 

ART 100, caput 

ART 114 

ART 115, p. único 

ART 116 

ART 125, II 

ART 128, p. único 

ART 130 

ART 130, I (+) 

ART 131, caput 

ART 133, caput (não pode 

ser instaurado de ofício) 

ART 134, caput (+) 

ART 134, §2º 

ART 144, III 

ART 146, caput 

ART 148, I 

ART 148, §1º 

ART 148, §2º (+) 

ART 165, §2º 

ART 165, § 3O 

ART 167, caput 

ART 167, §1º 

ART 167, § 5º 

ART 167, 6º 

ART 172 

ART 178 

ART 190, caput (+) 

ART 190, p. único 

ART 229, caput (+) 

ART 229, § 2º 

ART 237, IV 

ART 279, caput 

ART 279, §1º, §2º 

ART 286, II 

ART 292, I 

ART 292, II 

ART 292, V (+) 

ART 292, VI (+) 

ART 292, VII, VIII 

ART 293 

ART 294, caput 

ART 294, p. único (+) 

ART 296, caput (+) 

ART 300, caput (+) 

ART 300, §2º 

ART 303, caput (+) 

ART 303, §1º, I (+) 

ART 303, § 6º 

ART 304, caput 

ART 308, § 1º 

ART 310 

ART 311, caput (+) 

ART 311, I (+) 

ART 311, II (+) 

ART 311, p. único (+) 

ART 313, II 

ART 313, III 

ART 329, II 

ART 331, caput 

ART 332 (nas causas que 

dispensem a fase instrutória) 

ART 334, caput (+) 

ART 334, §2º (+) 

ART 334, §4º, I (+) 

ART 334, §4º, II (+) 

ART 334, §5º (+) 

ART 334, §8º (+) 

ART 334, § 9º (+) (devem) 

ART 334 §11 

ART 335, caput (+) 

ART 337, X 

ART 337, XI 

ART 338, caput 

ART 338, p. único 

ART 339, caput (+) 
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ART 339, §1º, §2º 

ART 340, §3º, §4º 

ART 343, caput (+) 

ART 343, § 2º (+) 

ART 343, §3º 

ART 343, §4º 

ART 343, §6º 

ART 354 

ART 355, I 

ART 357, §2 

ART 371 (a prova pertence 

ao processo) 

ART 373, §3º 

ART 381, III 

ART 485, III 

ART 485, V 

ART 485, VII 

ART 485, VIII 

ART 487, II 

ART 487, p. único 

ART 489, §1º, V, VI 

ART 495, caput 

ART 495, § 1º, III 

ART 495, § 2º 

ART 495, §3º 

ART 495, §4º 

ART 495, §5º 

ART 496, §3º, II 

ART 503, §1º, I, II, III 

ART 515, caput (+) 

ART 515, VII (+) 

ART 523, § 1º 

ART 523, § 2º 

ART 525, caput 

ART 525, §1º, III 

ART 525, §6º 

ART 525, §12 

ART 525, §15 

ART 528, §8º 

ART 529, §3º 

ART 539, caput 

ART 550, caput 

ART 554, caput 

ART 555, caput 

ART 555, I 

ART 556 

ART 557, caput 

ART 693, caput 

ART 694 (+) 

ART 694, p. único (+) 

ART 695, caput 

ART 695, § 4º (+) (deverão) 

ART 696 

ART 698, caput 

ART 700, III 

ART 702, caput 

ART 702, §6º 

ART 731, caput 

ART 773, caput 

ART 784, §2º, §3º 

ART 805, p. único 

ART 833, X (+) 

ART 833, §2º 

ART 835, I, IV 

ART 835, §1º 

ART 854, caput 

ART 854, §1º, §2º, §5º 

ART 870, caput 

ART 870, p. único 

ART 871, I 

ART 871, p. único 

ART 891, caput 

ART 903, §4º 

ART 916, caput 

ART 916, § 7º 

ART 917, III 

ART 917, V 

ART 917, § 3º 

ART 917, § 4º, I, II 

ART 919, caput 

ART 920, III 

ART 927, I 

ART 927, III 

ART 927, §1º 

ART 947, caput 

ART 947, §3º 

ART 966, III 
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ART 966, IV 

ART 966, V 

ART 966, VI 

ART 966, §5º, §6º 

ART 976, I, II 

ART 976, §2º 

ART 977, I, II, III 

ART 988, I 

ART 988, §1º 

ART 988, § 5º, I 

ART 1.003, § 5º 

ART 1.005, caput 

ART 1.009, §1º (+) 

ART 1.009, §3º 

ART 1.010, §3º (+) 

ART 1.012, § 1º, III 

ART 1.015, I, III, V, VI 

ART 1.015, XI (+) 

ART 1.021, caput (+) 

ART 1.024, §4º, §5º 

ART 1.026, caput 

ART 1.027, II, a, b 

ART 1.030, I, b (+) 

ART 1.030, §2º (+) 

ART 1.036, caput 

ART 1.037, § 9º 

ART 1.037, § 10, I 

ART 1.037, § 13, I 

ART 1.042, caput 

ART 1.062 

 

CÓDIGO CIVIL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

ART 275 ART 1785, caput 

 

 

LEI 7.347/1985 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

ART 1º, I (+) 

ART 5º 

ART 5º, I (+) 

ART 5º, V, a, b (+) 

ART 5º, § 1º (+) 

ART 17 

ART 18 

 

 

 

LEI 4.717/1965 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

OBS.: com (+) os artigos que se repetem 
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ART 6º, § 4º 

 

 

COSTITUIÇÃO FEDERAL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

ART 5º, LXXIII (+) 

ART 102, II, a 

ART 102, III 

ART 105, II, a, b, a 

ART 129, III (+) 

 

 

LEI 8038/1990 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

ARTIGOS 30 A 35 

 

 

LEI 10259/2001 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

ART 3º, caput (competência dos juizados 

especiais federais, como regra, a ação cujo valor 

não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos) 

ART 3º, § 1º, IV 

 

 

LEI 9099/1995 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

ART 10 

ART 48, caput 

ART 50 

ART 55, caput 
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DICAS  

 

 

 

 

 

 
 

TUTELA PROVISÓRIA DE 
URGÊNCIA 

CAUTELAR 
ANTECEDENTE

INCIDENTAL

ANTECIPADA
ANTECEDENTE

INCIDENTAL

TUTELA PROVISÓRIA

DE EVIDÊNCIA 

(será concedida, 

independentemente

da demonstração de 

perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil 

do processo)

abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte

alegações comprovadas apenas documentalmente + tese 

firmada em repetitivos ou em súmula vinculante

se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito

com prova documental suficiente dos fatos constitutivos + o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
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PRAZOS EM TUTELA PROVISÓRIA 

TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE 

Art. 303, § 1º, do CPC. CONCEDIDA a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo: I 

- o autor deverá ADITAR a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a 

juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, EM 15 (QUINZE) DIAS 

OU EM OUTRO PRAZO MAIOR que o juiz fixar; 

TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE 

Art. 303, § 6º, do CPC Caso entenda que Não Há Elementos Para A Concessão de tutela 

antecipada, o órgão jurisdicional determinará a Emenda da petição inicial em Até 5 (Cinco) 

Dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. 

TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE 

Art. 306 do CPC. O réu será CITADO para, no prazo de 5 (CINCO) DIAS, CONTESTAR o pedido 

e INDICAR AS PROVAS que pretende produzir. 

TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE 

Art. 307 do CPC. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão 

aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o JUIZ DECIDIRÁ dentro de 5 (CINCO) DIAS. 

TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE 

Art. 308 do CPC. EFETIVADA A TUTELA CAUTELAR, o PEDIDO PRINCIPAL TERÁ DE SER 

FORMULADO pelo autor no prazo de 30 (TRINTA) DIAS, caso em que será apresentado nos 

mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do 

adiantamento de novas custas processuais. 

TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE 

Art. 309 do CPC. Cessa a eficácia da TUTELA CONCEDIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE, se: II - 

NÃO FOR EFETIVADA dentro de 30 (TRINTA) DIAS; 
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Os litisconsórcios podem ser classificados:  

QUANTO A POSIÇÃO NA 

RELAÇÃO PROCESSUAL: 

Ativo: Mais de um autor.  

Passivo: Mais de um réu. 

QUANTO AO 

MOMENTO DE 

FORMAÇÃO: 

Originário: se forma no início do processo  

Ulterior ou posterior: depois de já instaurado o processo 

QUANTO A 

OBRIGATORIEDADE: 

Necessário: É aquele que é obrigatório ser formado na relação processual.  

Facultativo: É aquele que PODE ser formado, com o objetivo de 

proporcionar maior celeridade e economia processual. 

QUANTO AOS EFEITOS 

DA DECISÃO PARA OS 

LITISCONSORTES: 

Unitário: a decisão no processo DEVE ser a mesma para todos os 

litisconsortes. 

Simples: a decisão PODE ser diferente para cada um dos litisconsortes. 
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DIA 20 – REVISÃO + DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 

TEMA DO DIA 01: REVISÃO DIREITO DOS ADVOGADOS 

 

FGV: Tema predileto da banca, a sua cobrança é recorrente.  

ESTATUTO DA OAB 

 

ART 6º, caput 

ART 7º, I 

 ART 7º, II, III, IV, V (+) 

ART 7º, VI, a, b, c, d (+) 

ART 7º, VII, VIII, IX (+) 

ART 7º, XI (+) 

ART 7º, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 

XIX, XX (+) 

ART 7º, XX (+) 

ART 7º, XXI  

ART 7º, §1º, §2º (+) 

ART 7º, §3º, § 4º, § 5º  

ART 7º, §6º (+) 

ART 7º, §7º  

ART 7º, §10 (+) 

ART 7º, §11 (+) 

ART 7º-A, I, a, b 

ART 7º- A, III (+) 

ART 7-B (novidade legislativa) 

 

 

ART 15 

ART 15, p. único 

 ART 16 

 ART 18 (+) 

 ART 18, §1º  

 ART 18, §2º, § 3º, § 4º (+) 

ART 18, §5º 

 ART 18, §9º (+) 

ART 19, caput 

 ART 19, p. único 

 

Atenção! O artigo 7º-B foi inserido pela Lei 13.869/2019 (Abuso de Autoridade). As chances de 

abordagem no próximo exame são alta, então, cuidado.  

Recomendamos a leitura dos artigos 20 e 32 da Lei 13.869/2019. 

LEI ABUSO DE AUTORIDADE 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVA 

ART 15 

ART 20 

ART 20, p. único 

ART 32 
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 ART 43 

 

 

Importantíssimo! 

DICA 

ARTIGOS COBRADOS NO XXXII EXAME: 

ART. 7º, §2º - EOAB - TEMA:  DOS DIREITOS DO ADVOGADO 

ART. 7º, III - EOAB - TEMA:  DOS DIREITOS DO ADVOGADO 

ART. 7º-A, III - EOAB - TEMA:  DOS DIREITOS DO ADVOGADO/IMUNIDADE 
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TEMA 02 DO DIA: REVISÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 

Revisão do tema Tutelas de Urgência. 

1. 10 questões sobre o tema. 

2. Leitura dos artigos 300, 301, 302 e 303 do CPC. 


