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ÉTICA + DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

TEMA 01 DO DIA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

 

FGV: TEMA RECORRENTE, NA MAIORIA DOS EXAMES CAI PELO MENOS 1 QUESTÃO.  

 

ESTATUTO OAB 

 

ART 22, caput (+) 

ART 22, §1º 

ART 22, §2º 

ART 22, §3º (+) 

ART 22, §4º (+) 

ART 22, §6º  

ART 23, caput (+) 

ART 24, caput (+) 

ART 24, §1º (+) 

ART 24, § 4º (+) 

ART 25, I, II, III (+) 

ART 25, IV, V 

ART 25-A 

ART 26, caput (+)  

 

 

REGULAMENTO GERAL OAB 

 

ART 14, caput ART 111 

 

CÓDIGO DE ÉTICA 

ART 48, caput 

ART 48, §1º (+) 

ART 48, §2º (+) 

ART 48, §3º (+) 

ART 48, §6º 

ART 48, §7º 

ART 49, IV 

ART 50, caput (+) 

ART 50, §2º 

ART 51, caput (+) 

ART 51, §1º 

ART 51, §2º 

ART 51, §3º 

ART 52, caput (+) 

ART 52, §1º 

ART 53, caput 
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DICAS 

 

Honorários, trata-se de contraprestação recebida pelo advogado em razão do seu exercício 

profissional. Lembrando-se, desde que não decorra de relação com vínculo empregatício, pois o 

advogado empregado recebe SALÁRIO, porém pode receber honorários sucumbenciais.  

 

Advocacia pro bono: a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor de 

instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não 

dispuserem de recursos para a contratação de profissional. (CAIU NO XXXII EXAME) 

Ao atuar exercendo a advocacia pro bono seja como advogado nomeado, conveniado ou dativo, este deve 

sempre empregar o zelo e a dedicação rotineiros, da forma que a parte assistida sinta-se amparada e 

acompanhada.  

 

Clausula quota litis:  Trata-se da participação do advogado no resultado obtido na causa.  Na hipótese de 

adoção da referida cláusula, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia, e 

quando acrescidos dos honorários da sucumbência, é vedado que as vantagens obtidas pelo advogado 

sejam superiores a do seu cliente. Vale ressaltar, que é admitido que os valores  dos honorários incidam 

sobre o valor das prestações vincendas, se estabelecidos com razoabilidade e moderação (Art 50, caput, 

§1º e §2º, código de ética). (CAIU NO XXXII EXAME) 

 

O EOAB, traz três tipos de honorários, que merecem destaque:  

1. Honorários convencionados: São aqueles estipulados entre o advogado e o cliente, onde há 

determinação de um valor FIXO. 

2. Honorários arbitrados judicialmente: Na ausência dos honorários convencionados, o juiz fixará um 

valor compatível com o trabalho despendido e o valor pecuniário da causa. Vale ressaltar, que esses 

valores fixados, não podem ser inferior aos valores predefinidos na tabela da OAB, definida por cada 

conselho seccional.  

3. Honorários sucumbenciais: São aqueles pagos pela parte vencida ao advogado da parte vencedora.  

 

Falecendo o advogado no  curso do processo ou tornando-se incapaz, os honorários sucumbenciais, serão 

devidos aos seus sucessores ou representantes legais, de forma proporcional ao trabalho prestado. 
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Não havendo adimplemento da verba advocatícia, deve o patrono da causa tentar resolver aplicando os 

meios consensuais de conflito, antes da tutela jurisdicional. Dessa forma, tutelando o seu direito em juízo 

deve o advogado deve promover a RENUNCIA da causa e constituir outro advogado para efetuar a 

cobrança.  

O contrato de honorários feito de forma escrita, tem natureza de título executivo, podendo ser cobrado 

de imediato por meio da ação de execução por quantia certa. 

 

 

Atenção!  

CLAUSULA QUOTA LITIS caiu no XXXII EXAME (ART 50, §2º, do Código de Ética) 

ADVOCACIA PRO BONO caiu no XXXII EXAME (ART 30, §1º, Código de Ética) 
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TEMA 02 DO DIA: DISSÍDIOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

 

FGV: PRIMEIRO TEMA MAIS COBRADO 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA: DISSÍDIOS INDIVIDUAIS: ART 837 A 855-E DA CLT. DISSÍDIOS 

COLETIVOS: 856 A 875 DA CLT  

 

 

O tema de hoje possui uma cobrança muito fragmentada em provas. As questões acabam 

fazendo um passeio por vários outros temas. 

A FGV é uma Banca extremamente legalista, com cobranças pontuais de Súmula, OJ e 

jurisprudência. 

Foram cobradas as seguintes Súmulas: Súmula 48 do TST, Súmula 418 do TST (atenção especial 

para essa Súmula que foi cobrada mais de uma vez), Súmula 100, V, TST e Súmula 259, do TST. 

OJ’s cobradas: OJ 376, SDI-1, TST (atenção especial para essa OJ que foi cobrada mais de uma 

vez) e OJ 152, SDI-1, TST. 

 

Os CAMPEÕES DE COBRANÇA (artigos mais cobrados): 

Os artigos campeões de cobrança: Artigo 732, art. 769 e art. 852-A, caput da CLT 

 

 

CLT 

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

 

ART 440 

ART 458, § 2º, IV 

ART 477, caput 

ART 731 (+) 

ART 732 (+) 

ART 764, § 3º 

ART 767 

ART 769 (+) 

ART 815, caput (+) 

ART 824 

ART 831, caput (+) 

ART 831, parágrafo único 

ART 841, caput 

ART 841, § 3º 

ART 842 
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ART 843, caput 

ART 843, § 1º 

ART 843, § 2º 

ART 843, § 3º 

ART 844, caput (+) 

ART 847, caput 

ART 852-A, caput (+) 

ART 852-A, parágrafo 

único (+) 

ART 852-B, II (+) 

ART 852-H, § 2º (+) 

ART 852-H, § 2º 

ART 852-H, § 3º 

ART 855-B, § 1º 

ART 855-B, § 2º 

ART 856 

ART 893, § 1º 

ART 895, § 1º, III 

 

 

Atenção! 

Caiu no XXXII exame: 

ART 852-A; ART. 852-H, §2º 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

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

 

ART 7º, XXIX ART 114, §§2º e 3º 

 

 

CÓDIGO DE PROCESSO CVIL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

 

ART 15 

ART 129, caput 

ART 267, I, II, III 

ART 343, § 1º, § 2º, § 3º 

ART 485, VIII 

ART 485, § 4º 

 

LEI 5.584/1970 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
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ART 2º, § 3º ART 2º, § 4º 

 

 

 

SÚMULAS JÁ COBRADAS NO TEMA 

 

SÚMULA 48 do TST - COMPENSAÇÃO  

A compensação só poderá ser arguida com a contestação. 

 

Cobrada de forma repetida: 

SÚMULA 418 do TST - MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO À CONCESSÃO DE LIMINAR OU 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO  

A concessão de liminar ou a homologação de acordo constituem faculdade do juiz, inexistindo direito 

líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança. 

 

Súmula 100 do TST AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA  

I - O prazo de decadência, na ação rescisória, conta-se do dia imediatamente subseqüente ao trânsito em 

julgado da última decisão proferida na causa, seja de mérito ou não.  

II - Havendo recurso parcial no processo principal, o trânsito em julgado dá-se em momentos e em 

tribunais diferentes, contando-se o prazo decadencial para a ação rescisória do trânsito em julgado de 

cada decisão, salvo se o recurso tratar de preliminar ou prejudicial que possa tornar insubsistente a 

decisão recorrida, hipótese em que flui a decadência a partir do trânsito em julgado da decisão que julgar 

o recurso parcial.  

III - Salvo se houver dúvida razoável, a interposição de recurso intempestivo ou a interposição de recurso 

incabível não protrai o termo inicial do prazo decadencial.  

IV - O juízo rescindente não está adstrito à certidão de trânsito em julgado juntada com a ação rescisória, 

podendo formar sua convicção através de outros elementos dos autos quanto à antecipação ou 

postergação do "dies a quo" do prazo decadencial.  

V - O acordo homologado judicialmente tem força de decisão irrecorrível, na forma do art. 831 da CLT. 

Assim sendo, o termo conciliatório transita em julgado na data da sua homologação judicial.  
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VI - Na hipótese de colusão das partes, o prazo decadencial da ação rescisória somente começa a fluir 

para o Ministério Público, que não interveio no processo principal, a partir do momento em que tem 

ciência da fraude.  

VII - Não ofende o princípio do duplo grau de jurisdição a decisão do TST que, após afastar a decadência 

em sede de recurso ordinário, aprecia desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de 

direito e estiver em condições de imediato julgamento.  

VIII - A exceção de incompetência, ainda que oposta no prazo recursal, sem ter sido aviado o recurso 

próprio, não tem o condão de afastar a consumação da coisa julgada e, assim, postergar o termo inicial 

do prazo decadencial para a ação rescisória.  

IX - Prorroga-se até o primeiro dia útil, imediatamente subseqüente, o prazo decadencial para 

ajuizamento de ação rescisória quando expira em férias forenses, feriados, finais de semana ou em dia 

em que não houver expediente forense. Aplicação do art. 775 da CLT.  

X - Conta-se o prazo decadencial da ação rescisória, após o decurso do prazo legal previsto para a 

interposição do recurso extraordinário, apenas quando esgotadas todas as vias recursais ordinárias. 

 

Súmula nº 259 do TST TERMO DE CONCILIAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA  

Só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do art. 831 da 

CLT. 

 

 

ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS JÁ COBRADAS NO TEMA 

 

Cobrada de forma repetida: 

OJ 376, SDI-1, TST. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO APÓS O 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR HOMOLOGADO.  

É devida a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito 

em julgado de decisão judicial, respeitada a proporcionalidade de valores entre as parcelas de natureza 

salarial e indenizatória deferidas na decisão condenatória e as parcelas objeto do acordo. 

 

OJ 152, SDI-1, TST. REVELIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. APLICÁVEL. (ART. 844 DA CLT) 

Pessoa jurídica de direito público sujeita-se à revelia prevista no artigo 844 da CLT. 

 



Turma OAB  
 

___________________________________________________________________ 

 
Site: www.mentoriadeleiseca.com.br 

 @mentoriadeleiseca 

 

 

JURISPRUDÊNCIA JÁ COBRADA NO TEMA 

 

"Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – 

Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito 

de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em 

relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve 

buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência 

da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para 

manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já 

tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. 

A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência 

complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito 

do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo 

de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o 

intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de 

uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade 

ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a 

competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas 

de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para 

reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em 

julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença 

de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente 

recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance 

da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como 

quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria 

por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio". (RE 586453, 

Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 

20/02/2013, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-106 DIVULG 05-06-2013 PUBLIC 06-06-2013) 

 

DICA 
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A entrega de contestação escrita é uma FACULDADE e substitutiva da DEFESA ORAL referida no art. 847 

citado, podendo a defesa ser de forma ESCRITA ou ORAL. 
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DIA 23 – ÉTICA + DIREITO PENAL 

TEMA 01 DO DIA: INCOMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS   

 

ESTATUTO OAB 

ART 4º, caput (+)  

ART 4º, p. único  

ART 28, caput (+)  

ART 28, II, III (+)  

ART 28, IV, V 

ART 28, VI (+) 

ART 28, VIII (+) 

ART 28, §1º, § 2º (+) 

ART 29, caput 

ART 30, I, II (+)  

ART 30, p. único (+)  

 

 

REGULAMENTO GERAL OAB 

ART 8º 

 

 

DICA 

 

O art. 28 do EOAB, não faz menção as incompatibilidades temporárias e quais seriam as definitivas, é 

necessário uma análise pormenorizada de cada inciso. Faça uma leitura atenta, retorne aos incisos 

quantas vezes for necessário, esse artigo sempre é abordado em provas.  

 

No §1º do art. 28 o EOAB, dispõe que a incompatibilidade permanecerá mesmo que os ocupantes de 

cargos e funções deixem de exerce-lo temporariamente, dessa forma destacamentos que os JUÍZES 

mesmo de férias ou licenciados da magistratura, não poderão advogar.  

 

Incompatibilidade: É a vedação de ao exercício da advocacia, mesmo que o ocupante do cargo deixe de 

exerce-lo temporariamente, ela permanece.  

Impedimento: é a vedação parcial, pode exercer a advocacia com as limitações previstas no art. 30 do 

EOAB 
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TEMA 02 DO DIA: ILICITUDE 

 

FGV: PRIMEIRO TEMA MAIS COBRADO 

FOCO NAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE E NA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELO PACOTE ANTICRIME.  

 

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 

ART 25, caput (+) 

ART 27 

ART 30 (+) 
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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 

 

 

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 

   

ART 2º 

  
 

Lei 11.343/2006 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
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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 

 

 

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. 
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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 

responde pelos atos já 

praticados. 

 

Conceito: o agente, por 

manifestação exclusiva do seu 

querer, desiste de prosseguir na 

execução do crime. 

Previsão legal: art. 15, 2ª parte, 

CP. 

 

Art. 15. O agente que, 

voluntariamente (...) impede 

que o resultado se produza, só 

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. 

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 

recebimento da denúncia ou 

queixa, por ato voluntário do 

agente, a pena será reduzida de 

um a dois terços. 

 
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. 

Ex: marido, sozinho em casa com sua mulher, 

desfere nela duas facadas com a intenção de 

matá-la. 
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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. 

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. 

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 
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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, 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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). 

 

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. 
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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, 

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. 
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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). 

 

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. 
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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. 

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.  
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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 

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. 
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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. 

 

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

Assis Toledo, Fernando Capez e Damásio de Jesus. 

 

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 

 

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 

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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Atenção: 

Levando-se em conta o conceito analítico de crime, o tem-se a teoria triparte do crime: 

FATO TÍPICO:  

1. CONDUTA 

2. NEXO 

3. DANO 

4. RESULTADO 

 

ILÍCITUDE/ANTIJURIDICIDADE 

FATO CONTRÁRIO AO ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

CULPABILIDADE  

1. IMPUTABILIDADE 

2. POTENCIAL CONSCIENCIA DA ILICITUDE  

3. EXIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA 

 

Quanto a ilicitude não há crime, quando o fato por praticado sob a égide de uma das excludentes:  

1. ESTADO DE NECESSIDADE; 2. LEGÍTIMA DEFESA; 3. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL.  

Há ainda, hipótese de causa supra legal de excludente da ilicitude: O CONSENTIMENTO DO 

OFENDIDO, tal consentimento estará presente quando houve envolver bem jurídico DISPONÍVEL 

e existir a capacidade de consentir sem qualquer vício de vontade.  

 

EXCLUDENTES DE ILICITUDE - REQUISITOS 

ESTADO DE NECESSIDADE 

SITUAÇÃO DE PERIGO 

PERIGO ATUAL 

AMEAÇA A DIREITO PRÓPRIO OU ALHEIO 

SITUAÇÃO NÃO CAUSADA VOLUNTARIAMENTE PELO SUJEITO 

INEXISTENCIA DE DEVER LEGAL DE ENFRENTAR O PERIGO 
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FATO LESIVO 

INEVITABILIDADE DA PRÁTICA DE FATO LESIVO  

RAZOABILIDADE 

 

LEGITIMA DEFESA 

AGRESSÃO INJUSTA 

AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE 

DEFESA DE DIREITO PRÓPRIO OU ALHEIO 

REPULSA AOS MEIS NECESSÁRIOS 

USO MODERADO 

 

Excesso doloso ou culposo será punível 

 

Atenção:  

Não caiu no XXXII exame excludentes de ilicitude, grandes chances de ser abordado no XXXIII 

exame, inclusive a alteração promovida pelo pacote anticrime.  

 

 

LEGITIMA DEFESA x ESTADO DE NECESSIDADE 

LEGITIMA DEFESA  

 

x 

ESTADO DE NECESSIDADE 

REPULSA AGRESSÃO INGJUSTA CONFLITO DE BENS 

AGRESSÃO HUMANA AGRESSÃO CONDUTA HUMANA, 

ANIMAL OU FORÇA DA NATUREZA 

CONDUTA DIRECIONADA AO 

AGRESSOR 

CONDUTA PODE SER DIRECIONADA A 

TERCEIRO INOCENTE 
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ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL 

A pessoa que cumpre determinação legal não pratica uma conduta contrária ao ordenamento 

jurídico. Ex: Policiais no exercício de suas funções, oficial de justiça que promove um 

arrombamento durante uma busca e apreensão.  

 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO 

O  agente pratica uma conduta exercendo um direito, sua conduta não é contrária ao 

ordenamento jurídico. Ex: prisão em flagrante por particular; Notitia criminis levada a autoridade 

policial.  

 

Atenção! 

ALTERAÇÃO DO PACOTE ANTI CRIME (Art. 25, p. único) 

LEGITIMA DEFESA NO CASO DE AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA 

A partir da alteração promovida pela Lei 13.964 de 24/12/2019, não restam dúvidas quanto a 

atuação do agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima 

mantida refém durante a prática de crimes, desde que preenchidos os requisitos legais.  

Na referida excludente fala de um agente que previne agressão ou risco de agressão a vítima 

mantida refém, ou seja, há um comportamento humano que gera perigo para um direito próprio 

ou alheio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turma OAB  
 

___________________________________________________________________ 

 
Site: www.mentoriadeleiseca.com.br 

 @mentoriadeleiseca 

 

 

DIA 24 – ÉTICA +DIREITO CONSTITUCIONAL 

TEMA 01 DO DIA: ÉTICA 

 

REVISÃO: Incompatibilidade e Impedimentos  

Fazer 15 questões:  

 

REVISÃO: Direitos dos advogados e prerrogativas dos advogados 

Fazer no mínimo 15 e no máximo 30 questões 
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TEMA 02 DO DIA: PROCESSO LEGISLATIVO E PODER LEGISLATIVO 

 

FGV: TERCEIRO E SEXTO TEMA MAIS COBRADO 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA: ART 44 A 75 da CF  

 

 

Poder Legislativo é extenso, mas muito recorrente em provas do exame da Ordem. Vale a pena 

se dedicar, principalmente sobre a lei seca e a jurisprudência apontadas no material. A 

doutrina/material se faz importante também para ajudar a compreender e sistematizar os 

institutos desse tema. 

A lei seca permanece sendo a fonte mais importante! 

O tema é um conglomerado do processo legislativo, as casas legislativas, os parlamentares, as 

reuniões, as comissões e os tribunais de contas. 

 

Os CAMPEÕES DE COBRANÇA (artigos mais cobrados): 

Os artigos campeões de cobrança: Artigo 53, caput, art. 65 e art. 167, § 3º, da CF. 

 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

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

 

ART 44, p. único 

ART 46, § 2º 

ART 47 

ART 49, I (+) 

ART 49, III 

ART 49, IV 

ART 49, V (+) 

ART 49, IX 

ART 50, § 1º (+) 

ART 50, § 2º (+) 

ART 53, caput (+) 

ART 53, § 1º 

ART 53, § 2º 

ART 53, § 3º (+) 

ART 53, § 4º (+) 

ART 53, § 5º 

ART 53, § 6º 

ART 53, § 7º 

ART 53, § 8º 

ART 55, III 

ART 55, § 2º 

ART 55, § 3º (+) 

ART 55, § 4º 

ART 56, II 
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ART 57, caput 

ART 57, § 2º 

ART 57, §3º, IV 

ART 58, §1º 

ART 58, § 3º 

ART 60, caput 

ART 60, I (+) 

ART 60, II (+) 

ART 60, III (+) 

ART 60, § 2º 

ART 60, § 5º 

ART 61, §1º, II, c 

ART 61, § 2º 

ART 62, caput 

ART 62, § 1º (+) 

ART 62, § 1º, I, a 

ART 62, § 1º, I, d (+) 

ART 62, § 1º, IV (+) 

ART 62, § 2º 

ART 62, § 3º (+) 

ART 62, § 6º 

ART 62, § 7º 

ART 62, § 10 (+) 

ART 62, § 11 (+) 

ART 62, § 12 (+) 

ART 64, caput 

ART 64, § 1º 

ART 65, caput (+) 

ART 65, p. único (+) 

ART 66, § 1º 

ART 66, § 3º 

ART 66, § 4º (+) 

ART 66, § 7º 

ART 67 (+) 

ART 68, §1º 

ART 71, caput (+) 

ART 71, I 

ART 71, II 

ART 71, VIII 

ART 71, § 1º 

ART 71, § 3º 

ART 73, § 1º, I 

ART 75, caput 

ART 75, p. único 

 

OUTROS ARTIGOS JÁ COBRADOS 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

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

 

ART 5º, XI 

ART 5º, XII 

ART 5º, LXI 

ART 14, § 1º, I 

ART 14, §§ 5º e 7º 

ART 29, VIII 

ART 37, IX 

ART 37, §3º 

ART 83 

ART 84, caput 

ART 84, IX 

ART 102, I, b 

ART 167, § 3º (+) 

ART 173, caput 

ART 173, § 1º 
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SÚMULA JÁ COBRADA 

 

Súmula 5 do STF já cobrada não mais prevalece, pois, atualmente, a sanção do presidente não 

supre o vício de iniciativa. 

 

Sanção presidencial convalida vício de iniciativa? 

NÃO. A sanção presidencial não convalida vício de iniciativa. Trata-se de vício formal insanável, 

incurável. 

 

DOUTRINA JÁ COBRADA 

  

Como explica Pedro Lenza, "As hipóteses previstas na Constituição Federal de iniciativa 

reservada do Presidente da República, pelos princípios da simetria e da separação de Poderes, 

devem ser observadas em âmbito estadual, distrital e municipal, ou seja, referidas matérias 

terão de ser iniciadas pelos Chefes do Executivo (Governadores dos Estados e do DF e Prefeitos), 

sob pena de se configurar inconstitucionalidade formal subjetiva. [...] Assim, está errado dizer 

que o Presidente da República terá iniciativa privativa (mais tecnicamente reservada) para dispor 

sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica 

ou no aumento de sua remuneração, em todas as unidades da federação. A sua atribuição, 

conforme visto, restringe-se ao âmbito federal (art. 61, § 1º , II, "a") sendo, em cada unidade 

federativa, a iniciativa do respectivo Chefe do Poder Executivo." (LENZA, 2013, p. 595). 

 

A situação hipotética apresentada refere-se à hipótese de delegação atípica, que, segundo 

MASSON (2015, p. 768), “fugindo completamente do padrão usual de delegação e operando uma 

verdadeira inversão no processo legislativo, temos a segunda espécie, atípica. Nesta, o Congresso 

Nacional autoriza o Presidente da República a editar a lei delegada, mas determina que, antes, 

ele elabore um projeto (de lei delegada) e o submeta à apreciação do próprio Congresso, que o 

avaliará em votação única, sendo vedada a apresentação de qualquer emenda - o Congresso 

Nacional somente poderá aprovar ou rejeitar o texto em sua totalidade. Se aprovado o projeto 
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da lei delegada, ela será encaminhada ao Presidente da República para que ele a promulgue e 

publique. Caso seja rejeitado o projeto da lei delegada, ele será arquivado (todavia, pode vir a 

ser reapresentado, na mesma sessão legislativa, desde que haja requerimento da maioria 

absoluta dos membros de qualquer uma das Casas do Congresso Nacional, conforme o art. 67, 

CF/88 - princípio da irrepetibilidade). 

 

"As CPIs terão poderes de investigação, próprios das autoridades judiciais, alem de outros 

previstos nos regimentos internos das Casas. [..] Consoante já decidiu o STF, a CPI pode, por 

autoridade própria, ou seja, sem a necessidade de qualquer intervenção judicial, sempre por 

decisão fundamentada e motivada, observadas toas as formalidades legais, determinar: quebra 

de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo de dados. [...] Muito embora o 

constituinte originário tenha conferido poderes à CPU, restritos à investigação, referidos poderes 

não são absolutos, devendo sempre ser respeitado o postulado da reserva constitucional de 

jurisdição. [...] Isso significa que a CPI não poderá praticar determinados atos de jurisdição 

atribuídos exclusivamente ao Poder Judiciário, vale dizer, atos propriamente jurisdicionais 

reservados à primeira e última palavra dos magistrados, não podendo a CPI neles adentrar, 

destacando-se a impossibilidade de: diligência domiciliar, quebra de sigilo das comunicações 

telefônicas; ordem de prisão, salvo no caso de flagrante delito." (LENZA, 2013, p. 552-555). 

 

AS CPIS PODEM NÃO PODEM 

Convocar particulares e autoridades 

públicas para depor como testemunhas ou 

investigados; 

Determinar medidas cautelares de ordem 

penal ou civil (indisponibilidade de bens, 

arresto, sequestro, proibição de se ausentar 

do país) 

Determinar diligências, perícias, e exames, 

bem como requisitar informações e buscar 

todos os meios de prova admitidos; 

Determinar quebra de sigilo de 

correspondência 

Realizar busca e apreensão de documentos 

(busca e apreensão domiciliar não pode) 

Determinar busca e apreensão domiciliar 

(inviolabilidade do domicílio) 
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Determinar a quebra dos sigilos fiscal, 

bancário e telefônico do investigado.  

NÃO CONFUNDA: quebra de sigilo 

telefônico com interceptação telefônica! 

Autorizar a interceptação das comunicações 

telefônicas (escuta) 

Determinar prisão em flagrante Determinar prisão - prisões preventivas, 

temporárias (salvo prisão em flagrante) 

Determinar quebra do sigilo judicial (segredo 

de justiça); 

 

CUIDADO com essas diferenças: 

1. Busca e apreensão X Busca e apreensão domiciliar 

2. Prisão em flagrante X Prisão cautelar 

3. Quebra de sigilo telefônico X Interceptação das comunicações telefônicas 

 

 ATENÇÃO! As CPIs Municipais não possuem poderes investigativos próprios das autoridades 

judiciais. Pra você entender, é só você lembrar que não existe poder judiciário municipal! 

 

Sobre o assunto, aduz Pedro Lenza: “A imunidade material, prevista no art. 53, caput, garante 

que os parlamentares federais são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas 

opiniões, palavras e votos, desde que proferidos em razão de suas funções parlamentares, no 

exercício e relacionados ao mandato, não se restringindo ao âmbito do Congresso 

Nacional. Assim, mesmo que um parlamentar esteja fora do Congresso Nacional, mas exercendo 

sua função parlamentar federal, em qualquer lugar do território nacional estará resguardado, 

não praticando qualquer crime por sua opinião, palavra ou voto.” 

 

JURISPRUDÊNCIA JÁ COBRADA 

 

Nesse sentido, o STF já decidiu que “Malgrado a inviolabilidade alcance hoje quaisquer opiniões, 

palavras e votos do congressista, ainda quando proferidas fora do exercício formal do 
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mandato, não cobre as ofensas que, ademais, pelo conteúdo e o contexto em que perpetradas, 

sejam de todo alheias à condição de Deputado ou Senador do agente” 

 

O STF afirma, portanto, que a lei cuja matéria poderia ter sido veiculada por LO tem essência de 

LO, embora seja formalmente LC, razão pela qual pode ser alterada por LO. . (STF, ADC 1; 

RE419.629; AI637.299-AgR; inf 459). Conforme entendimento do STF (RE419.629; RE377.457; 

RE382.964), as matérias não reservadas expressamente à LC e a nenhuma outra espécie 

normativa que eventualmente forem disciplinadas por LC – como é o caso em tela, haja vista 

não haver exigência constitucional de LC para este assunto – podem ser alteradas por LO. 

 

"Os dispositivos impugnados contemplam a possibilidade de a Assembleia Legislativa capixaba 

convocar o presidente do Tribunal de Justiça para prestar, pessoalmente, informações sobre 

assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência 

injustificada desse chefe de Poder. Ao fazê-lo, porém, o art. 57 da Constituição capixaba não 

seguiu o paradigma da CF, extrapolando as fronteiras do esquema de freios e contrapesos – 

cuja aplicabilidade é sempre estrita ou materialmente inelástica – e maculando o princípio da 

separação de poderes. Ação julgada parcialmente procedente para declarar a 

inconstitucionalidade da expressão ‘Presidente do Tribunal de Justiça’, inserta no § 2º e no caput 

do art. 57 da Constituição do Estado do Espírito Santo." (ADI 2.911, rel. min. Ayres Britto, 

julgamento em 10-8-2006, Plenário, DJ de 2-2-2007.) 

 

JURISPRUDENCIA STF: 2017. Min. Luís Roberto Barroso 

11.        Didaticamente, assim se manifestou o Ministro Nelson Jobim sobre a interpretação a ser 

dada ao art. 65, p. ún., da Constituição, em voto proferido na ADC 3: 

“O retorno do projeto emendado à Casa iniciadora não decorre do fato de ter sido simplesmente 

emendado. Só retornará se, e somente se, a emenda tenha produzido modificação de sentido na 

proposição jurídica. Ou seja, se a emenda produzir proposição jurídica diversa da proposição 

emendada. Tal ocorrerá quando a modificação produzir alterações em qualquer um dos âmbitos 

de aplicação do texto emendado: material, pessoal, temporal ou espacial. 
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Não basta a simples modificação do enunciado pela qual se expressa a proposição jurídica. O 

comando jurídico – a proposição – tem que ter sofrido alteração. O conceito de emenda de 

redação é: modifica-se o enunciado, sem alterar a proposição.” 

 

A interpretação da locução ‘no exercício do mandato’ deve prestigiar as diferentes vertentes da 

atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate 

político. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, 

respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda 

judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando 

a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. A ausência 

de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que 

podem ser repreendidas pelo Legislativo. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão 

geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o 

exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e 

votos." (RE 600.063, rel. p/ o ac. min. Roberto Barroso, julgamento em 25-2-2015, Plenário, DJE 

de 15-5-2015, com repercussão geral.)  

 

“Não precisa ser reapreciada pela Câmara dos Deputados expressão suprimida pelo Senado 

Federal em texto de projeto que, na redação remanescente, aprovada de ambas as Casas do 

Congresso, não perdeu sentido normativo.” (ADI 3.367, Rel. Min.Cezar Peluso, julgamento em 

13-4-2005, Plenário, DJ de 22-9-2006.) No mesmo sentido: ADI 2.666, Rel. Min. Ellen Gracie, 

julgamento em 3-10-2002, Plenário, DJde 6-12-2002. 

 

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "[...] O retorno do projeto emendado 

à Casa iniciadora não decorre do fato de ter sido simplesmente emendado. Só retornará se, e 

somente se, a emenda tenha produzido modificação de sentido na proposição jurídica. Ou seja, 

se a emenda produzir proposição jurídica diversa da proposição emendada. Tal ocorrerá quando 

a modificação produzir alterações em qualquer um dos âmbitos de aplicação do texto 

emendado: material, pessoal, temporal ou espacial” (ADC 3, Rel. Min. NELSON JOBIM, Tribunal 

Pleno, julgado em 01/12/1999, DJ 9/5/2003). 
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DICAS 

 

A imunidade material (art. 53) garante que os parlamentares federais são invioláveis, civil e 

penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, desde que proferidos em razão 

de suas funções parlamentares, no exercício e relacionados ao mandato (trata-se de 

manifestações que possuem nexo de causalidade com a atividade parlamentar), não se 

restringindo ao âmbito do Congresso Nacional. 

 

Conforme entendimento do STF, a rigor, não há hierarquia normativa entre Lei Complementar – 

LC e Lei Ordinária - LO, pois ambas são espécies normativas primárias, previstas no art. 59 da 

CF/88. I a VII e parágrafo único. 

 

É a reserva de matéria à LC que acaba por impedir que LO altere LC quando a matéria veiculada 

por LC lhe for expressamente reservada por disposição constitucional. Nestes casos, de matéria 

reservada, a alteração de LC somente pode ser feito por outra LC, em atenção ao princípio de 

simetria e da reserva de matéria. 

 

São de duas ordens: imunidade MATERIAL e imunidade FORMAL. 

A imunidade material está prevista no caput do art. 53 da CF, que determina que os deputados 

e senadores são 

- invioláveis, civil e penalmente, 

- por quaisquer de suas opiniões, palavras ou votos. 

 

IMUNIDADE MATERIAL: relaciona-se à liberdade nos votos e palavras dos congressistas; é 

excludente de ilicitude. Tem que haver PERTINÊNCIA TEMÁTICA, ou seja, deve haver vinculação 

com o exercício da função. Não importa se é dentro ou fora do recinto parlamentar. Alcança 

também a publicidade (por exemplo, uma entrevista). Tem eficácia permanente durante o 

mandato. 
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VEREADORES também possuem imunidade material, mas somente dentro do Município em 

que atuam. 

 

A imunidade formal protege o parlamentar 

 

- contra a prisão e, 

- nos crimes praticados APÓS a diplomação, torna possível a sustação do andamento do 

processo penal instaurado pelo STF. 

 

IMUNIDADE FORMAL: relaciona-se ao processo penal. 

Recentemente, STF entendeu que a prerrogativa de foro só se aplica para crimes praticados 

durante o mandato, e que sejam funcionais. 

 

Um projeto de lei que é modificado pela Casa Revisora só não será devolvido à Casa Inicial para 

avaliação da modificação se a emenda parlamentar consistir em simples correção gramatical ou 

supressão de palavra ou expressão, em todos os casos desde que o sentido normativo da redação 

não tenha sido alterado. Nos demais casos, o projeto de lei será devolvido à Casa Inicial para que 

aprove ou rejeite as alterações realizadas pela Casa Revisora. 
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DIA 25 – DIREITO CIVIL 

TEMA DO DIA: POSSE E DIREITOS REAIS 

 

FGV: PRIMEIRO TEMA MAIS COBRADO 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA: ART 1196 A 1510-E DO CÓDIGO CIVIL  

 

Direitos Reais, assim como a matéria de Direito Civil, é muito extenso. Cheio de detalhes por 

imposição do legislador. Isso dificulta o domínio. 

Normalmente, não conseguimos chegar com grande dedicação nessa parte do Código. 

Percebam que devemos abandonar a necessidade de se ater a estrita ordem cronológica dos 

livros e dos Códigos. Seguiremos por ordem de importância de cobrança em provas para que 

possamos aprimorar nosso estudo em busca da aprovação. 

O tema de hoje está presente no podium dos temas de Direito Civil. O PRIMEIRO tem mais 

cobrado. Devemos dar importância prioritária, mesmo estando ao final do Código. 

Súmulas já cobradas: Súmula 228 do STJ e Súmula 449 do STJ. 

 

Os CAMPEÕES DE COBRANÇA (artigos mais cobrados): 

Os artigos campeões de cobrança: Artigo 1201, caput, art. 1202, art. 1216, art. 1238, caput, art. 

1369, caput, art. 1369, parágrafo único, art. 1372 e art. 1476 do CC. 

 

 

CÓDIGO CIVIL 

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

 

ART 1200 

ART 1201, caput (+) 

ART 1202 (+) 

ART 1210, caput 

ART 1210, § 1º 

ART 1216 (+) 

ART 1220 

ART 1221 

ART 1238, caput (+) 

ART 1238, p. único 

ART 1240, caput 

ART 1240-A, caput 
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ART 1249, I, II, III 

ART 1250, caput 

ART 1250, p. único 

ART 1251, caput 

ART 1251, p. único 

ART 1252 

ART 1255, caput 

ART 1255, p. único 

ART 1267, caput 

ART 1267, p. único 

ART 1268, caput 

ART 1285, caput 

ART 1285, § 2º 

ART 1293, caput 

ART 1293, § 2º e § 3º 

ART 1294 

ART 1296, caput 

ART 1296, p. único 

ART 1297, § 1º, § 2º, § 3º 

ART 1302, caput 

ART 1302, p. único 

ART 1315, caput 

ART 1315, p. único 

ART 1318 

ART 1336, I 

ART 1340 

ART 1345 

ART 1369, caput (+) 

ART 1369, p. único (+) 

ART 1370 

ART 1371 

ART 1372, caput (+) 

ART 1372, p. único (+)  

ART 1373 

ART 1378 

ART 1379, caput 

ART 1379, p. único 

ART 1387, caput 

ART 1388, I, II, III 

ART 1389, I, II, III 

ART 1402 

ART 1403, I e II 

ART 1406 

ART 1408 

ART 1410, I 

ART 1411 

ART 1428, caput 

ART 1431, caput 

ART 1433, I, II, VI 

ART 1435, I 

ART 1436, I, II, III, IV, V 

ART 1436, § 1º 

ART 1436, § 2º 

ART 1450 

ART 1475, caput 

ART 1476 (+) 

ART 1477, caput 

ART 1477, p. único 

ART 1481, § 1º, § 2º, § 3º, § 

4º 

ART 1488, § 1º, § 2º, § 3º 

 

 

OUTROS ARTIGOS Á COBRADOS 

 

CÓDIGO CIVIL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

 

ART 96, § 1º, § 2º, § 3º ART 559 ART 563 
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ART 1689, I e II 

ART 1691, caput 

ART 1692 

ART 1693, I, II, III, IV 

 

LEI Nº 9.514/1997 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

 

ART 22, § 1º, IV 

ART 23, caput 

ART 27, caput 

ART 27, § 1º 

ART 29 

 

LEI Nº 8.009/1990 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

 

ART 3º, V 

 

 

SÚMULAS JÁ COBRADAS 

 

Súmula 228 do STJ: É inadmissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral. 

 

Súmula 449 do STJ: A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não 

constitui bem de família para efeito de penhora. 

 

JURISPRUDÊNCIA JÁ COBRADA 

 

Jurisprudência do STJ: ““AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. MODO 

ORIGINÁRIO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. HIPOTECA. NÃO SUBSISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO 

ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. 

AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 211/STJ E Nº 282/STF. A usucapião é forma de aquisição originária da 

propriedade, de modo que não permanecem os ônus que gravavam o imóvel antes da sua 
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declaração (AgRg no REsp 647.240/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 18/02/2013)”. 

 

Informativo 496 do STJ: 

USUCAPIÃO. PROMITENTE COMPRADOR. IMÓVEL HIPOTECADO. 

Em preliminar, não há óbice ao conhecimento do recurso especial quando o artigo indicado como 

violado é do Código Civil de 2002, mas a controvérsia se restringe a artigo do Código Civil de 1916, 

desde que aquele reproduza, em essência, a antiga legislação. No mérito, julgou-se procedente 

o REsp para declarar a prescrição aquisitiva – usucapião – de imóvel em favor do promitente 

comprador, mesmo havendo penhora e hipoteca constituída sobre o empreendimento em 

benefício do agente financeiro, por empréstimo contraído pelo promitente vendedor. No 

entendimento da Turma, o ajuizamento de execução hipotecária pelo recorrido contra o 

recorrente, por não interromper o prazo prescricional da usucapião, não constitui resistência à 

posse ad usucapionem de quem pleiteia a prescrição aquisitiva, não se podendo falar em falta de 

justo título e boa-fé do usucapiente. Este terá a propriedade originária do imóvel de forma livre 

e desembaraçada de quaisquer gravames. REsp 941.464-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

julgado em 24/4/2012. 

 

 

DOUTRINA JÁ COBRADA 

 

ATENÇÃO! Não se deve confundir servidão com direito de passagem forçada.  

DIREITO DE PASSAGEM FORÇADA é direito de vizinhança. É direito de vizinhança imposto por lei 

para prédios encravados. É possível por questões naturais, por ato humano, alienação, 

desmembramento, loteamento o encravamento do prédio. O prédio adquirido pode se tornar 

encravado. E aí vem o direito de vizinhança de passagem forçada. De acordo com esse direito de 

passagem forçada, o prédio encravado terá direito de acesso à via pública pelo modo menos 

gravoso para o vizinho. E não esqueça, gera responsabilidade objetiva: o prédio encravado 

responde por todas as despesas geradas. 
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SERVIDÃO nada tem de passagem forçada. Servidão é para o prédio que já tem a passagem, mas 

que quer ter outra utilidade. Ex.: imagine que eu tenha a fazenda e eu quero escoar a minha 

produção de uva. A minha fazenda tem uma passagem, mas que quero uma passagem melhor, 

mais perto, mais ampla, mais perto do porto. Tem uma outra saída que poderia me deixar mais 

perto. Eu não posso requerer passagem força, porque já tenho passagem, terei que negociar com 

meu vizinho a servidão. 

 

Apesar de não ser regulamentada em lei, a cessão de contrato ou cessão da posição contratual 

tem existência jurídica como negócio jurídico atípico. Nesse contexto, a categoria se enquadra 

no art. 425 do CC: “É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais 

fixadas neste Código". 

A cessão de contrato pode ser conceituada como sendo a transferência da inteira posição ativa 

ou passiva da relação contratual, incluindo o conjunto de direitos e deveres de que é titular uma 

determinada pessoa. A cessão de contrato quase sempre está relacionada com um negócio cuja 

execução ainda não foi concluída. 

Para que a cessão do contrato seja perfeita, é necessária a autorização do outro contratante, 

como ocorre com a cessão de débito ou assunção de dívida. Isso porque a posição de devedor é 

cedida com o contrato. 

 

Princípio da acessão. O presente artigo vem complementar as possibilidades fáticas, regulando 

aquele que, com materiais próprios age em terreno alheio. Se assim agiu, estando de boa-fé, 

recebera o equivalente do material despendido. Contudo, se de má-fé, perdera tudo o que 

despendeu. 

Princípio da acessão inversa. No parágrafo único está insculpido o princípio da acessão 

inversa, que transfere a titularidade do bem imóvel m favor do que plantou ou edificou, desde 

que tenha procedido de boa-fé, e se a plantação ou construção exceder consideravelmente o 

valor do terreno.  

 

FÂMULOS DA POSSE OU DETENTORES são, segundo Maria Helena Diniz, apenas gestores da 

posse, detentores dependentes ou servidores da posse, pois tem a coisa apenas em virtude uma 
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situação de dependência para com outro, conservando a posse em nome deste e em 

cumprimento de ordens e instruções suas. Ou seja, o mero detentor, não tem uma posse própria, 

mas em nome de outrem. 

 

Consoante Flávio Tartuce, a COMPOSSE é a situação pela qual duas ou mais pessoas exercem, 

simultaneamente, poderes possessórios sobre a mesma coisa (condomínio de posses), o que 

pode ter origem inter vivos ou mortis causa. Além disso, os compossuidores podem usar 

livremente a coisa, conforme seu destino, e sobre ela exercer seus direitos compatíveis com a 

situação de indivisão. Nos casos de composse pro indiviso os compossuidores têm fração ideal 

da posse, pois não é possível determinar, no plano fático e corpóreo, qual a parte de cada um. Já 

nos casos da composse pro diviso, cada compossuidor sabe qual a sua parte, que é determinável 

no plano fático e corpóreo, havendo uma fração real da posse. 

 

 

DICAS 

 

Vamos de tabelinha: 

 POSSUIDOR DE BOA-FÉ POSSUIDOR DE MÁ-FÉ 

BENFEITORIAS NECESSÁRIAS Indenização + Direito de Retenção Indenização, SEM retenção 

BENFEITORIAS ÚTEIS Indenização + Direito de Retenção SEM Indenização, SEM 

retenção 

BENFEITORIAS VOLUPTUÁRIAS Se não forem pagas, tem Direito 

de Levantá-las 

SEM direitos 

 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA:  

(ART. 1238 do CC/02) 

USUCAPIÃO ORDINÁRIA:  

(ART. 1242 do CC/02) 

REGRA: 15 ANOS REGRA: 10 ANOS 
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Sem interrupção, nem oposição Contínua e incontestadamente 

Independente de título Justo título 

Independente de boa-fé Boa-fé 

ADQUIRE A PROPRIEDADE ADQUIRE A PROPRIEDADE 

EXCEÇÃO: 10 ANOS com todos os 

requisitos acima + moradia habitual OU 

OBRA/SERVIÇOS PRODUTIVOS 

EXCEÇÃO: 5 ANOS + Imóvel adquirido 

onerosamente + Registro cancelado + moradia 

OU INVESTIMENTOS 

 

MAIS USUCAPIÃO NO CÓDIGO CIVIL 

USUCAPIÃO ESPECIAL 

RURAL: (ART. 1239, CC/02) 

USUCAPIÃO ESPECIAL 

URBANA: (ART. 1240, CC/02) 

 

USUCAPIÃO ESPECIAL 

URBANA POR ABANDONO 

DE LAR OU FAMILIAR: (ART. 

1240-A, CC/02) 

5 anos ininterruptos e sem 

oposição 

 

5 anos ininterruptamente e 

sem oposição 

 

2 anos ininterruptamente e 

sem oposição 

 

Não seja proprietário de 

outro imóvel (urbano ou 

rural) 

Não seja proprietário de outro 

imóvel (urbano ou rural) 

 

Não seja proprietário de 

outro imóvel (urbano ou 

rural) 

  Posse DIRETA + 

exclusividade 

Até 50 hectares em zona 

rural 

Até 250 m² de área urbana 

 

Até 250 m² cuja propriedade 

divida com ex-cônjuge ou ex-

companheiro que 

abandonou o lar 

Tornando-a produtiva por 

seu trabalho OU de sua 

Utilizando para sua moradia 

ou de sua família 

Utilizando para sua moradia 

ou de sua família 
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família, tendo nela sua 

moradia 

ADQUIRE PROPRIEDADE ADQUIRE DOMÍNIO ADQUIRE DOMÍNIO 

INTEGRAL 
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DIA 26 – DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA DO DIA: RECURSOS CRIMINAIS 

 

FGV: PRIMEIRO TEMA MAIS COBRADO 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA: ART. 416 a 639 do CPP  

 

Recursos Criminais é um tema de boa importância para o nosso exame. É o tema mais cobrado, 

dentro de processo penal pela FGV.  

As questões trazem muita cobrança da letra da lei e cobrança de súmulas. A cobrança de 

doutrina e da jurisprudência foi mais pontual. 

Um artigo que nos chamou atenção foi o 481 do CPP, que trata do Recurso em Sentido Estrito 

(Rese). Este recurso, em regra, somente será cabível nas hipóteses em que a lei expressamente 

determinar. Aplica-se o princípio da taxatividade nos recursos. O tema despenca em provas. É de 

total idolatria pela banca, que já cobrou uma média de 15 vezes em provas. É necessário que o 

aluno domine bem o artigo. 

 

Os CAMPEÕES DE COBRANÇA (artigos mais cobrados):  

Artigo 416, art. 581, I, X, art. 593, art. 609, p. único, do CPP.  

Artigo 105, II, a, da CF.  

Artigo 82, caput, da Lei nº 9099/1995. 

 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

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

 

ART 416 (+) 

ART 476 

ART 479, caput 

ART 564, IV 

ART 580 (+) (efeito extensivo) 

ART 581 (+) (alguns incisos 

estão revogados. O VI, XI, XII, 

XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 

XXIV) 

ART 581, I (+) 

ART 581, II 



Turma OAB  
 

___________________________________________________________________ 

 
Site: www.mentoriadeleiseca.com.br 

 @mentoriadeleiseca 

 

 

ART 581, IV (A Lei nº 

11.689/2008 revogou 

parcialmente o inciso IV do art. 

581, de forma que atualmente a 

decisão de impronúncia 

comporta apelação (art. 416, 

CPP)) 

ART 581, IX 

ART 581, X (+) 

ART 581, XV (+) 

ART 586 

ART 588, caput (+) 

ART 593, I (+) 

ART 593, II (+) 

ART 593, III (+) 

ART 598, p. único 

ART 600 

ART 609, caput 

ART 609, p. único (+) 

(atenção – Esse recurso é 

exclusivo da defesa, portanto, 

se a decisão não for unânime, 

mas favorável à defesa, não 

poderá a acusação lançar mão 

dos embargos infringentes.) 

AT 617 

ART 621, III 

ART 622 

ART 639 

ART 639, I (+) 

 

 

OUTROS ARTIGOS JÁ COBRADOS NO TEMA 

 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

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

 

ART 50 

ART 209, caput 

ART 209, § 1º 

ART 231 (exceção: art. 479, 

caput) 

ART 383 (Emendatio libelli - 

trata-se de um fato já 

conhecido(antes)) 

ART 384 (Aplicação do instituto 

da mutatio libelli - o fato surge 

durante o processo mudando a 

definição (depois) o que ocorreu 

no caso)) 

ART 392, VI 

ART 392, §1º 

ART 392, §2º 

ART 396, caput 

ART 401, § 1º 

ART 667 

ART 798, caput 

ART 798, §1º 

ART 798, 3º 

ART 798, 5º, a 

 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

OBS.: com (+) os artigos que se repetem 
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ART 5º, LV 

ART 5º, LXVIII 

ART 102, II, a (+) 

ART 102, III 

ART 103-A, caput 

ART 105, II, a (+) 

ART 105, II, b 

ART 105, III 

 

 

CÓDIGO PENAL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

 

ART 14 

ART 25, caput 

ART 65, I 

ART 107, IV 

 

 

LEI 7.210/1984 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL) 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

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

 

ART 197 

 

 

Lei nº 8.038/1990 (PROCESSOS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL) 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

 

ART 30 

 

Lei nº 9.099/1995 (JUIZADOS ESPECIAIS) 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

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

 

ART 82, caput (+) ART 82, § 1º (+) 
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SÚMULAS JÁ COBRADAS 

 

Súmula 160 do STF: É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não argüida 

no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.  

 

Não pode mutatio em segundo grau. É o que diz a Súmula 453 do STF: 

Súmula 453 do STF: Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código 

de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de 

circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa.  

 

Súmula 523 do STF: No processo penal, a FALTA da defesa constitui nulidade absoluta, mas a 

sua DEFICIÊNCIA só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. 

 

Súmula 700 do STF: É de CINCO DIAS o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz 

da execução penal. 

 

Súmula 705 do STF: A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do 

defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta.  

 

Súmula 710 do STF: No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da 

juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem. 

 

Cobrada de forma repetida: 

Súmula 707 do STF: Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-

razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor 

dativo. 
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JURISPRUDÊNCIA JÁ COBRADA 

 

Ementa: HABEAS CORPUS HOMICÍDIO QUALIFICADO OCULTAÇÃO DE CADÁVER TRANCAMENTO REVISÃO 

CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE PROCESSO ANULADO DENÚNCIA REJEITADA NOVA DENÚNCIA PELOS 

MESMOS FATOS E COM AS MESMAS PROVAS IMPOSSIBILIDADE COISA JULGADA ORDEM CONCEDIDA. - 

Anulada a ação penal, desde a denúncia, sendo esta rejeitada, em sede de revisão criminal, somente se 

admite o oferecimento de nova exordial, pelos mesmos fatos, caso haja formação de novas provas 

concretas. - Meros indícios de fraude nas provas apresentadas em juízo não são suficientes para que a 

decisão judicial, que nelas se baseou, seja desconsiderada. - Rejeitada a denúncia, por ausência de prova 

da existência do delito, não é possível a apresentação de mesma denúncia, pelos mesmos fatos, sem 

qualquer inovação probatória a respeito da materialidade delitiva. - Ordem concedida para trancar a ação 

penal. Prejudicadas as demais questões. Expedido alvará de soltura, se o paciente não estiver preso por 

outro motivo. STJ - HABEAS CORPUS HC 101494 RS 2008/0049098-5 (STJ), Data de publicação: 04/08/2008 

 

DICAS 

 

A admissibilidade do recurso já serve como decisão de recebimento. O Juízo de admissibilidade ocorre 

após a interposição do recurso, se este deve ser ou não ser recebido e processado. Se positiva, o recurso 

será conhecido. Se essa análise for negativa, não será conhecido o recurso. 

 

O Embargo Infringente é um recurso privativo da Defesa. Será oponível contra decisão NÃO UNÂNINE de 

órgão de segunda instância, desde que desfavorável ao réu.  

 

Embargos Infringentes: versam sobre o MÉRITO (jus puniendi) 

Embargos de Nulidade: versam sobre VÍCIO processual (admissibilidade recursal). 

 

Mnemônico: Apelação vai CAIR 

 

C ONDENAÇÃO  

A BSOLVIÇÃO  
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I MPRONÚNCIA 

R ESIDUAL RESE (o rol do RESE é taxativo! Assim, não havendo aplicabilidade do RESE, cabe apelação 

(residual)). 

 

RESE: 1º Grau – Juiz de 1º grau que DENEGAR HC 

 

ROC: 2º Grau – TJ do Estado que DENEGAR HC 

 

Ou seja: 

HC denegado:  

Em 1º grau? RESE 

Em 2º grau? RO 

  

RESE ROC 

Art. 581 do CPP.  Caberá recurso, no SENTIDO 

ESTRITO, da decisão, despacho ou sentença: 

Art. 105 da CF. Compete ao Superior Tribunal de 

Justiça: 

 

X - que conceder ou negar a ordem de HABEAS 

CORPUS; 

 

II - julgar, em RECURSO ORDINÁRIO:  

a) os HABEAS CORPUS decididos em única ou 

última instância pelos Tribunais Regionais 

Federais ou pelos tribunais dos Estados, do 

Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for 

denegatória; 

 

 

- Se começar com Consoante é RESE. 

- Se começar com Vogal é APELAÇÃO. 

 

Pronúncia – (RESE - artigo 581, IV, CPP)        CONSOANTE 

 

Desclassificação – (RESE - artigo 581, II, CPP)     CONSOANTE 
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Absolvição Sumária – (APELAÇÃO)             VOGAL 

 

Impronúncia – (APELAÇÃO)                    VOGAL 

 

É CABÍVEL: 

Carta testemunhável -- inadmissão do RESE 

RESE--inadmissão da Apelação 

 

O agravo em execução é recurso próprio para ser usado no curso da execução penal a fim de obter 

direitos ao preso que cumpre pena. Tal recurso por sua vez não possui força para alterar a condenação 

do réu. 

 

REFORMATIO IN PEJUS DIRETA: Corresponde ao agravamento da situação do réu, pelo próprio tribunal, 

ao julgar o recurso exclusivo da defesa. 

REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA: Ocorre na hipótese em que, anulada a sentença por força de recurso 

exclusivo da defesa, outra vem a ser exarada, agora impondo pena superior, ou fixando regime mais 

rigoroso, ou condenando por crime mais grave, ou reconhecendo qualquer circunstância que a torne, de 

qualquer modo, mais gravosa ao acusado. 

 

Cobrada de forma repetida: 

VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA  

Réu é condenado pelo Tribunal do Júri. Recorre ao Tribunal alegando que a decisão é manifestamente 

contrária à prova dos autos. O Tribunal cassa a decisão e determina novo Júri. Neste segundo julgamento, 

o Júri condena novamente o réu e reconhece uma nova circunstância (ex: uma nova qualificadora). O juiz-

presidente do Júri não poderá fixar uma pena superior à que foi estabelecida na primeira sentença mesmo 

a condenação tendo mudado de homicídio simples para qualificado. STJ.6ª Turma. HC 205.616-SP, Rel. 

Min. Og Fernandes, julgado em 12/6/2012 

 

A doutrina majoritária entende que não pode haver reformatio in pejus indireta, ou seja, o juiz não pode 

condenar o réu a uma pena superior a que foi estabelecida na primeira sentença.  

 

É esse, também, o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal: 
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Reformatio in pejus indireta: aplicação à hipótese de consumação da prescrição segundo a pena 

concretizada na sentença anulada, em recurso exclusivo da defesa, ainda que por incompetência absoluta 

da Justiça de que promanou. I. Anulada uma sentença mediante recurso exclusivo da defesa, da 

renovação do ato não pode resultar para o réu situação mais desfavorável que a que lhe resultaria do 

trânsito em julgado da decisão de que somente ele recorreu: é o que resulta da vedação da reformatioin 

pejus indireta, de há muito consolidada na jurisprudência do Tribunal. II. Aceito o princípio, é ele de 

aplicar-se ainda quando a anulação da primeira sentença decorra da incompetência constitucional da 

Justiça da qual emanou. 

 

FGV: A jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal Federal proíbe a reformatio in pejus indireta. Por 

este instituto entende-se o juiz está proibido de prolatar sentença com condenação superior à que foi 

dada no primeiro julgamento quando o Tribunal, ao julgar recurso interposto apenas pela defesa, anula a 

sentença proferida pelo juízo a quo. 

 

RENÚNCIA: A manifestação da vontade de não recorrer. A renúncia ocorre em momento anterior ou 

oposição do recurso. Significa renunciar ao direito de recorrer. Desse modo, temos que a renúncia resta 

caracterizada pela manifestação da parte no sentido de que não deseja recorrer da decisão, antes mesmo 

de interpor a impugnação cabível.  

DESISTÊNCIA: Ocorre nos casos em que a parte que interpôs o recurso, desiste de prosseguir. Ocorre 

quando o acusado, assistido regularmente por seu advogado/defensor, manifesta o desejo de não 

persistir com seu inconformismo relativamente à decisão, requerendo que a tramitação do recurso seja 

interrompida. 

PRECLUSÃO: Perda do direito de agir, não alegou no momento certo. a preclusão pode ser compreendida 

como um fato impeditivo destinado a garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o 

seu recuo para fases anteriores do procedimento. Sob um ponto de vista subjetivo, a preclusão representa 

a perda de uma faculdade ou direito processual, sendo que as causas dessa perda correspondem às 

diversas espécies de preclusão  

DESERÇÃO: Ausência do recolhimento das custas recursais. 

 

Com base no Código de Processo Penal, acerca dos recursos, assinale a alternativa correta. Todos os 

recursos têm efeito devolutivo, e alguns têm também os efeitos suspensivo e iterativo. 

 



Turma OAB  
 

___________________________________________________________________ 

 
Site: www.mentoriadeleiseca.com.br 

 @mentoriadeleiseca 

 

 

EFEITOS RECURSAIS 

EFEITO DEVOLUTIVO: Renato Brasileiro de Lima afirma: “Em regra, a devolução do conhecimento da 

matéria impugnada é feita para órgão jurisdicional de hierarquia superior distinto daquele que prolatou 

a decisão impugnada. No entanto, o efeito devolutivo também estará presente nas hipóteses em que a 

devolução da matéria impugnada for feita para o mesmo órgão jurisdicional prolator da decisão (v.g., 

embargos de declaração). Por isso, aliás, é que a doutrina costuma dizer que todo recurso é dotado de 

efeito devolutivo, que varia apenas em sua extensão e profundidade”. 

O EFEITO SUSPENSIVO, por sua vez, verifica-se quando “a matéria decidida não puder produzir qualquer 

efeito, tão somente em decorrência da interposição do recurso, isto é, do afastamento da preclusão” 

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 15. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 854). Tal 

efeito, todavia, não é atribuído a toda e qualquer espécie recursal. O recurso em sentido estrito, por 

exemplo, apenas exibe o aludido efeito nas situações descritas no art. 584 do Código de Processo Penal. 

O recurso de apelação somente terá efeito suspensivo quando interposta contra sentença condenatória 

(art. 597, Código de Processo Penal). 

Por EFEITO ITERATIVO – também denominado EFEITO REGRESSIVO – “deve-se entender a devolução do 

recurso ao próprio órgão prolator da decisão impugnada” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. op. cit., p. 857). 

Apenas algumas hipóteses legais atribuem aos recursos tal efeito, a exemplo do que se passa em relação 

ao recurso em sentido estrito, por força do contido no art. 589 do Código de Processo Penal.  

 

Nas lições de Renato Brasileiro de Lima, “por conta do princípio da complementariedade, admite-se que 

a parte recorrente possa complementar as razões de recurso já interposto sempre que, no julgamento de 

embargos de declaração interpostos pela parte contrária, for criada uma nova sucumbência em virtude 

da alteração ou integração da decisão. Essa complementação, todavia, estará limitada à nova 

sucumbência, de modo que, sendo parcial o recurso já interposto, não poderá o recorrente aproveitar-se 

do princípio para impugnar parcela da decisão que já devia ter sido impugnada anteriormente.” 

 

No CPP constam vários prazos para interposição do recurso de Apelação e suas razões. (Artigos 593 e 598) 

 

Doutrinariamente são denominadas NUMERÁRIAS AS TESTEMUNHAS indicadas pelas partes quando da 

apresentação do rol de testemunhas. A expressão indica que são testemunhas a serem indicadas até o 

número permitido pela Lei – o que está sempre a depender do rito adotado. No procedimento ordinário, 

por exemplo, são admitidas até 8 (oito) testemunhas; no procedimento sumário, 5 (cinco) testemunhas; 
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no procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida, 8 (oito) testemunhas na primeira fase e 5 

(cinco) testemunhas na segunda fase do procedimento etc. Outros procedimentos (comuns e especiais) 

terão também suas respectivas limitações em relação às testemunhas numerárias. 

 

Todavia, uma testemunha (numerária) arrolada que comparece ao juízo para prestar suas declarações 

pode vir a fazer referência a outras pessoas que de alguma forma possuem informações relevantes para 

o caso penal sub judice (e não foram arroladas). São as chamadas TESTEMUNHAS REFERIDAS. Ensina 

Eugênio Pacelli que: “O rol de testemunhas deverá constar da petição inicial, isto é, da queixa ou da 

denúncia, havendo número máximo definido nós vários procedimentos cabíveis (oito, no rito ordinário e 

na fase de acusação e de instrução preliminar nos processos do Tribunal do Júri, e cinco no rito sumário e 

no Plenário do Tribunal do Júri). Estas, incluídas no limite de arrolamento pelas partes, são denominadas 

testemunhas numerárias. Aquelas que nada souberem sobre os fatos (art. 209, § 2º, CPP), bem como as 

referidas em outros depoimentos e as que não prestam compromisso não se incluirão no número limite 

do rol de testemunhas” (Curso de processo penal. 15. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 423). Nessa 

linha, dispõe o art. 401, § 1º do Código de Processo Penal: “Na instrução poderão ser inquiridas até 8 

(oito) testemunhas arroladas pela acusação e 8 (oito) pela defesa. § 1º Nesse número não se 

compreendem as que não prestem compromisso e as referidas”. 

 

 

Atenção:  

Artigos alterados pelo pacote anticrime 

ART 3-B, XII  581, XXV ART 638 
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DIA 27 – ÉTICA + DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA 01 DO DIA: REVISÃO ÉTICA 

 

TEMA: ATIVIDADES DA ADVOCACIA 

ESTATUTO OAB  

A recomendação é a leitura dos artigos já cobrados, com ênfase naqueles que já se repetiram. A 

premissa maior é gabaritar Ética e ir com segurança para prova.  

ART 1º, I, II (+) 

ART 1º, §1º, §2º, §3º 

ART 2º, §1º 

ART 3º, caput (+) 

ART 3º, §1º  

ART 3º, §2º (+) 

ART 3º-A (*) 

ART 4º, caput (+) 

ART 4º, p. único 

ART 5º, caput 

ART 5º, §1º 

ART 5º, §2º 

ART 5º, §3º (+) 

 

Atenção:  

Novidade Legislativa: Artigo 3º-A (Incluído pela Lei 14.039/2020). 

 

REVISÃO: REGULAMENTO GERAL OAB 

ART 2º 

ART 2º, p. único 

ART 3º (+) 

ART 5º 

ART 6º (+) 

ART 7º, (+) 

ART 18, caput 

ART 18, §2º (+) 

ART 18, §3º, § 4º 

ART 27, caput 

ART 29, caput (+) 

ART 29, §1º (+) 

ART 29, §1º, I, II, III (+) 

ART 29, §2º 

 

TEMA:  INSCRIÇÃO NA OAB 

CÓDIGO DE ÉTICA 

ART 8 

ART 9 

ART 10 

ART 11 

ART 12 
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REGULAMENTO GERAL  

ART 22 

ART 27 

ART 29, caput (+) 

ART 29, §1º (+) 

ART 29, §1º, I, II, III (+) 

ART 29, §2 

ART 33 

ART 35 

 

 

TEMA: SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

ESTATUTO OAB 

ART 15, caput (+) 

ART 15, §1º (+) 

ART 15, §2º (+) 

ART 15, §3º (+) 

ART 15, §4º (+) 

ART 15, §5º (+) * 

ART 15, §6º (+)  

ART 16 (+) 

ART 16, §1º (+) 

ART 16, §3º (+) 

ART 16, §4º (+) 

ART 17, caput (+) 

 

REGULAMENTO GERAL OAB 

ART 37, caput (+) 

ART 38 (+) 

ART 39, caput (+) 

ART 39, §1º (+) 

 

CÓDIGO DE ÉTICA 

ART 19, caput (+) 

ART 20 (+) 

ART 21 (+) 

ART 24 (+) 

ART 25 (+) 

ART 26 (+) 

ART 26, §1º  (+) 

ART 26, §2º  (+) 

ART 44, caput (+) 

ART 44, §1º (+) 

ART 45 

ART 48, §1º 

ART 48, §2º 

ART 48, §3º 

ART 48, §6º 

ART 48, §7º 

ART 52, caput (+) 

 

TEMA: DIREITOS E PRERROGATIVAS DOS ADVOGADOS  

ESTATUTO DA OAB 

ART 6º, caput ART 7º, I  ART 7º, II, III, IV, V (+) 
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ART 7º, VI, a, b, c, d (+) 

ART 7º, VII, VIII, IX (+) 

ART 7º, XI (+) 

ART 7º, XIII, XIV, XV, XVI, XVII (+) 

ART 7º, XIX, XX, XXI (+) 

ART 7º, §1º, § 2º (+) 

ART 7º, §3º, § 4º, § 5º  

ART 7º, §6º (+) 

ART 7º, §7º  

ART 7º, §10, § 11 (+) 

ART 7º-A, I, a, b 

ART 7º- A, III (+) 

ART 7º-B (novidade legislativa) 

 

REGULAMENTO GERAL OAB 

ART 15 

ART 15, p. único 

 ART 16 

 ART 18 (+) 

 ART 18, §1º  

 ART 18, §2º (+) 

 ART 18, §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 altas.  

 

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: DIREITO SOCIETÁRIO 

 

FGV: PRIMEIRO TEMA MAIS COBRADO 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA: ART. 966 a 1.195 do CC e Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades 

Anônimas) 

 

O tema é Direito Societário – o tema mais importante em Direito Empresarial. Talvez seja um 

dos temas mais densos, para não dizer difícil, dentro da matéria. 

O tema conta com terminologias alheias ao cotidiano e uma lei de 1976. Porém, com o 

direcionamento da Mentoria dos artigos já cobrados, é possível olhar o tema de forma mais 

palpável. 

Um subtema tema com muita pauta é a responsabilidade em cada espécie de sociedade. Em 

especial, nas sociedades anônimas. 

Nas questões mais recentes, o Código Civil é mais cobrado que a Lei de Sociedades Anônimas. 

 

Os CAMPEÕES DE COBRANÇA (artigos mais cobrados):  

Artigo 986, art. 988, art. 990, art. 991, art. 1028, I, II, III, art. 1031, caput, art. 1032, caput, art. 

1.052, caput e art. 1057 do CC.  

Artigo 1º, caput, art. 47, p. único e art. 111, caput e art. 137, caput, da Lei 6404/1976. 

 

CÓDIGO CIVIL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

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

 

ART 50, caput 

ART 90 

ART 710, caput 

ART 710, p. único 

ART 711 

ART 966, p. único 

ART 977 

ART 978 

ART 980-A, caput 

ART 980-A, § 2º 

ART 980-A, § 5º 

ART 980-A, § 6º 

ART 986 (+) (Da Sociedade 

em Comum) 

ART 987 (+) 
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ART 988 (+) 

ART 989 

ART 990 (+) 

ART 991 (+) 

ART 993, caput (+) 

ART 993, p. único 

ART 994, caput 

ART 995 

ART 996, p. único 

ART 1003, p. único 

ART 1004 

ART 1009 

ART 1023 (+) 

ART 1025 

ART 1027 

ART 1028, I, II, III (+) 

ART 1030, caput 

ART 1031, caput (+) 

ART 1032 (+) 

ART 1045 

ART 1052, caput (+) 

ART 1052, § 1º (+) 

ART 1052, § 2º (+) 

ART 1053, caput 

ART 1055, § 2º 

ART 1056, § 2º 

ART 1057 (+) 

ART 1060 

ART 1061 

ART 1063, caput (+) 

ART 1063, § 1º 

ART 1063, § 3º 

ART 1071, II, III 

ART 1072, § 1º 

ART 1072, § 2º, 

ART 1072, § 5º 

ART 1073, I, II, 

ART 1081, caput 

ART 1081, § 1º 

ART 1082, I 

ART 1084, § 1º 

ART 1084, § 2º 

ART 1085 (+) 

ART 1086 

ART 1088 

ART 1094, I (+) 

ART 1094, IV 

ART 1094, VI 

ART 1095 (+) 

ART 1096 

 

 

 

 

 

Atenção:  

Caiu no XXXII EXAME: Artigo 1.134, art. 1.136, art. 1.137 e art. 1.138 do CC. 

O art. 1.052 é sempre cobrado no Exame da Ordem. Observe:  

2018 - Exame XXVI 

2017 - Exame XXIV 

2012 - Exame  VI 
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Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas)  

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

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

 

ART 1º (+) 

ART 4º, caput 

ART 11 

ART 15, § 1º 

ART 17, I, II, III 

ART 35, caput, § 1º, § 2º 

ART 36, caput 

ART 47, p. único (+) 

ART 53, p. único 

ART 54, caput 

ART 55, caput 

ART 59, VI 

ART 59, § 1º 

ART 59, § 2º 

ART 59, § 4º 

ART 105 

ART 109, III 

ART 109, V 

ART 110, §2º 

ART 111, caput (+) 

ART 111, § 1º 

ART 112, caput 

ART 113, caput 

ART 121, caput 

ART 124, §1º, I, II 

ART 132 

ART 135 

ART 136, I a VI e IX 

ART 137, caput (+) 

ART 137, II 

ART 137, § 1º 

ART 137, § 2º 

ART 137, § 4º (prazo 

decadencial) 

ART 138, §2º 

ART 146, caput 

ART 157, § 4º 

ART 158, § 2º, § 4º 

ART 161 § 4º 

ART 168, caput 

ART 168, § 1º, b 

ART 168, § 1º, d 

ART 202, caput 

ART 239, caput (Conselho 

Administrativo – Voto 

Múltiplo) 

ART 251, caput (Subsidiária 

Integral) 

 

OUTROS ARTIGOS JÁ COBRADOS NO TEMA 

Artigo 18, § 6º, da Lei 5.764/1971 

 

Artigo 3º, § 4º, X e Art. 18-A § 1º, da Lei Complementar 123/2006 

 

Art. 10-A da CLT 

 

Artigo 2º da Lei 6.385/1976 

 

Artigo 8º da Lei 8934/1994 
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DICAS 

 

FGV: No momento em que a sociedade limitada é constituída e inicia a atividade que constitui o objeto social, 

o patrimônio é igual ao capital social. 

 

FGV: Valores mobiliários são títulos que concedem a seu titular certos direitos em relação à companhia. São 

exemplos de valores mobiliários as ações, as debêntures, os bônus de subscrição e o certificado de valores 

mobiliários. 

 

FGV: As Sociedades Anônimas têm uma pesada estrutura, necessitando, assim, de vários órgãos para atingir 

seu desiderato, cada um com sua função específica. Um desses órgãos é a Diretoria, sendo seus diretores 

efetivamente os administradores da companhia. Esses diretores possuem alguns deveres para com a sociedade 

empresarial e para com o mercado. Entre esses deveres encontra-se o disclosure, que é o dever que os 

administradores têm para com o mercado de informar todas as operações em que a companhia estiver 

envolvida e que possam influir na cotação das suas ações, das debêntures e dos valores mobiliários. 

 

CÓDIGO CIVIL 

Redação original Depois da Lei nº 13.874/2019 

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade 

jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, 

ou pela confusão patrimonial, pode o juiz 

decidir, a requerimento da parte, ou do 

Ministério Público quando lhe couber intervir 

no processo, que os efeitos de certas e 

determinadas relações de obrigações sejam 

estendidos aos bens particulares dos 

administradores ou sócios da pessoa jurídica. 

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade 

jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade 

ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a 

requerimento da parte, ou do Ministério Público 

quando lhe couber intervir no processo, 

desconsiderá-la para que os efeitos de certas e 

determinadas relações de obrigações sejam 

estendidos aos bens particulares de 

administradores ou de sócios da pessoa 

jurídica beneficiados direta ou indiretamente 

pelo abuso. 

 

O abuso da personalidade jurídica pode ocorrer em duas situações:  
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1. Desvio de finalidade;  

2. Confusão patrimonial.  

A mudança promovida pela Lei nº 13.874/2019 no caput do art. 50 foi a seguinte: só se pode 

atingir o patrimônio particular do administrador ou do sócio se ficar demonstrado que eles se 

beneficiaram, direta ou indiretamente, do abuso da personalidade jurídica.  

Assim, é acrescido um novo requisito para que se atinja o patrimônio do administrador ou 

sócio: deve ser provado que essa pessoa foi beneficiada com o abuso da personalidade jurídica. 

 

A SOCIEDADE LIMITADA representa o tipo societário mais utilizado na praxe comercial brasileira, pois é 

bastante atrativo para os pequenos e médios empreendimentos: tem contratualidade (maior liberdade ao 

firmar o vínculo societário) e limitação de responsabilidade dos sócios (fator de redução do risco 

empresarial). É a vontade societária que decide a maioria das questões que interessam aos sócios, ao 

contrário do que ocorre na sociedade anônima, que possui um regime legal que previamente estabelece a 

disciplina das relações sociais, sem dar margem de liberdade aos acionistas para tanto.  

A SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO não é um novo tipo societário, mas apenas uma sociedade 

empresária – geralmente  S/A – que terá objeto social único, exclusivo,  conforme seu próprio nome já indica. 

Será constituída, pois, para desenvolver determinado projeto, sendo um mero instrumento de sua 

controladora para o atingimento de tal finalidade. Em alguns casos, a constituição de SPE é obrigatória. É o 

que ocorre, por exemplo, no caso das famosas Parcerias Público-Privadas (PPPs). Com efeito, a Lei 

11.079/2004 determina, em seu art. 9.º, que “antes da celebração do contrato, deverá ser constituída 

sociedade de propósito específico, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria”. 

A SOCIEDADE SUBSIDIÁRIA INTEGRAL é um modelo específico de sociedade anônima em que todas as ações 

são de titularidade de um único acionista, o qual, por sua vez, será sempre uma sociedade brasileira. 

COBRADA DE FORMA REPETIDA: A SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO é o que a doutrina chama de 

sociedade secreta. Na verdade, não se trata, propriamente, de uma sociedade, mas de um contrato especial 

de investimento. 

COBRADA DE FORMA REPETIDA: A SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO apresenta duas categorias 

distintas de sócios: o sócio ostensivo e os sócios participantes (sócios ocultos). A propósito, o art. 991 do 

CC dispõe que “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”. Vê-se, pois, que a conta de participação é uma 
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“sociedade” que só existe internamente, ou seja, entre os sócios. Externamente, isto é, perante terceiros, 

só aparece o sócio ostensivo, o qual exerce, em seu nome individual, a atividade empresarial, e responde 

sozinho pelas obrigações contraídas. 

 

 
 

 
SOCIEDADES NO 

CC 

 
NÃO PERSONIFICADAS 

 SOCIEDADE EM COMUM 
 SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO 

 

 
 

PERSONIFICADAS 

 SOCIEDADE LIMITADA 
 SOCIEDADE ANÔNIMA 
 SOCIEDADE EM NOME COLETIVO 
 SOCIEDADE EM COMANDITA SIMPLES 
 SOCIEDADE EM COMANDITA POR AÇÕES 

 

 

A doutrina sempre fez uma distinção entre a sociedade de fato e a sociedade irregular.  

Sociedade de fato: aquela que NÃO possui 

instrumento escrito de constituição, ou seja, não 

possui um contrato social escrito. 

Sociedade irregular: aquela que possui um contrato 

escrito, mas que NÃO está registrado na Junta 

Comercial, o que enseja a sua irregularidade. 

 

 

Debênture é um título de crédito representativo de um empréstimo que uma companhia realiza 

junto a terceiros e que assegura a seus detentores direito contra a emissora, estabelecidos na 

escritura de emissão. A debênture é um título executivo extrajudicial. 

Art. 52 da Lei 6404/1976. A companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus 

titulares direito de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura de emissão e, se 

houver, do certificado.  

 

“Empresa é a atividade econômica desenvolvida no estabelecimento, e não se confunde com o complexo de 

bens nele reunidos. Assim, o estabelecimento empresarial pode ser alienado, onerado, arrestado ou 

penhorado, mas a empresa não. 

[...] a definição de que o estabelecimento empresarial integra o patrimônio da sociedade empresária, 

composto pelos bens empregados na implantação e desenvolvimento da atividade econômica, importa 

a superação da discussão acerca da separação do patrimônio do empresário (a teoria do estabelecimento 

como patrimônio de afetação). 

[...] Na classificação geral dos bens, estabelecida pelo Código Civil, o estabelecimento empresarial é 

uma universalidade de fato (art. 90), por encerrar um conjunto de bens pertinentes ao empresário (cuja 
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propriedade titulariza ou dos quais é locador, comodatário, arrendatário etc.) e destinados à mesma finalidade, 

de servir à exploração de empresa.” 

 

 

SOCIEDADE LIMITADA 

Dispõe o CC, no art. 1.061 que enquanto o capital social não estiver integralizado, a eleição de não 

sócios para o cargo de administrador da sociedade limitada depende da aprovação de todos os 

sócios. Se capital social já estiver integralizado, a eleição dependerá de aprovação de 2/3 dos 

sócios, no mínimo. 

 
 

DESIGNAÇÃO DE 
ADMINISTRADOR 

      
SE NÃO FOR 

SÓCIO 

Se o capital social estiver integralizado No mínimo 2/3 do 
capital social 

Se o capital social não estiver integralizado Unanimidade 
       

SE FOR SÓCIO 
Se a designação for em ato separado do 
contrato social 

Mais da metade do 
capital social 

 
 

“Na sociedade limitada com dois sócios, o sócio titular de mais da metade do Capital social pode excluir 

extrajudicialmente o sócio minoritário desde que atendidas as exigências materiais e procedimentais 

previstas no art. 1.085, caput e parágrafo único do CC”. 

 
 

EXCLUSÃO DE SÓCIO NA 
LTDA 

 
        

MINORITÁRIO 

Simples alteração contratual desde que o contrato permita 
e que haja deliberação em assembléia. 
Decisão judicial caso o contrato social não permita a 
exclusão do sócio 

MAJORITÁRIO Apenas judicialmente 
 

A administração da comandita simples compete apenas aos sócios comanditados e somente os 

nomes destes podem constar da firma social. 
 

SÓCIOS NA 

COMANDITA SIMPLES 

COMANDITADOS SÓ PESSOA FÍSICA Responsabilidade ilimitada 

COMANDITÁRIOS PESSOA FÍSICA/ PESSOA 

JURÍDICA 

Responsabilidade limitada 

 

PROVA DA EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE EM COMUM (Art. 987 do CC) 

 os terceiros podem prová-la por qualquer modo.  

próprios sócios só se admite a prova por escrito (apresentação do instrumento contratual ou, pelo menos, um 

documento que comprove que o terceiro sabia estar negociando com a “sociedade”, e não com o   sócio) 
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Artigo 1031 do CC: 

 

DISSOLUÇÃO 

TOTAL DISSOLUÇÃO + LIQUIDAÇÃO + PARTILHA  Perda da personalidade 
jurídica 

(na dissolução parcial 
apenas 

em relação ao sócio 
dissidente) 

PARCIAL DISSOLUÇÃO + APURAÇÃO DE HAVERES + REEMBOLSO 

 

RESPONSABILIDADES 

 
 

 
 
 
 

CLASSIFICAÇÕES 
DAS 

SOCIEDADES 

QUANTO À 
RESPONSABILIDADE 

DOS SÓCIOS 

ILIMITADA  SOCIEDADE EM NOME COLETIVO 

LIMITADA  SOCIEDADE ANÔNIMA 
 SOCIEDADE LIMITADA 

MISTA  SOCIEDADE EM COMANDITA SIMPLES 
 SOCIEDADE EM COMANDITA POR AÇÕES 

QUANTO AO REGIME 
DE CONSTITUIÇÃO E 

DISSOLUÇÃO 

CONTRATUAIS  SOCIEDADE EM NOME COLETIVO 
 SOCIEDADE EM COMANDITA SIMPLES 
 SOCIDADE LIMITADA 

INSTITUCIONAIS  SOCIEDADE ANÔNIMA 
 SOCIDADE EM COMANDITA POR AÇÕES 

QUANTO À 
COMPOSIÇÃO 

DAS PESSOAS  SOCIEDADE EM NOME COLETIVO 
 SOCIEDADE EM COMANDITA SIMPLES (QUANTO AO 
SÓCIO COMANDITADO) 
 SOCIEDADE LIMITADA (SALVO PREVISÃO EM SENTIDO 
CONTRÁRIO NO CONTRATO SOCIAL) 

DO CAPITAL  SOCIEDADE EM COMANDITA SIMPLES (QUANTO AO 
SÓCIO COMANDITÁRIO) 
 SOCIEDADE ANÔNIMA 
 SOCIDADE EM COMANDITA POR AÇÕES 

 

 

SOCIEDADE ANÔNIMA - limitada até preço de emissão das ações 

Art. 1.088 do CC. Na sociedade anônima ou companhia, o capital divide-se em ações, obrigando-se cada sócio 

ou acionista somente pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir. 

Art. 1º da Lei das SAS. A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a 

responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. 

 

Sociedade Limitada - Imitida até o valor das QUOTAS 

Art. 1.052 do CC. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 

mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (LETRA B) 

Sociedade em conta e participação - Ostensivo é o q responde perante terceiros 

Art. 991 do CC. 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. 
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SOCIEDADE EM NOME COLETIVO Ilimitada e solidária, ato constituo ou convenção unanime a posteriori 

pode limitar a responsabilidade entre os membros. 

Art. 1.039 do CC. Somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo 

todos os sócios, solidária e ilimitadamente, pelas obrigações sociais. 

Parágrafo único. Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os sócios, no ato constitutivo, 

ou por unânime convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada um. 

 

Sociedade em Comum - SOLIDÁRIO E ILIMITADA 

Art. 990 do CC. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do 

benefício de ordem, previsto no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade. 

 

Sociedade em Comandita Simples Comanditados, responsáveis solidaria e ilimitadamente, e 

o comanditário não otário somente pelo valor da quota 

Art. 1.045 do CC. Na sociedade em comandita simples tomam parte sócios de duas categorias: os 

comanditados, pessoas físicas, responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais; e os 

comanditários, obrigados somente pelo valor de sua quota. 

 

 

 

 

 


