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CRIMINOLOGIA 
 
Sistema penal e controle social. Política criminal e penitenciária no Brasil. O encarceramento no 

Brasil: dados e perspectivas. O sistema penal brasileiro. 

 
Fala, galera. Sejam todos bem-vindos ao RDP. Hoje damos início a um grande passo na vida 

de cada um de vocês. Deixem-me contar uma coisa bem rápida. 

 

Olha, o nosso propósito é fazer com que você aprenda. Ponto final. Não vamos ficar aqui 

enrolando, enchendo linguiça com coisa desnecessária, falando difícil, etc. O RDP não tem isso! 

Aqui é objetividade. Se é importante, veremos. Se não é, sequer estará aqui. 

 

O tempo é o bem mais valioso do mundo. Pensem comigo! 

 

Você poderia estar gastando o seu tempo agora para estar com seu filho, esposo, esposa, 

mãe, pai, irmão, namorada, namorado, ou até mesmo passeando com o seu cachorro. Sendo assim, 

por que eu vou ficar jogando informação desnecessária se o seu tempo é tão caro? É por isso que 

nesses próximos meses vamos tentar dar o máximo de informação com a maior objetividade do 

mundo. 

 

Antes de iniciar a primeira meta, abra a câmera do seu celular nesse QR CODE e ouça o 

depoimento desse nosso ex-aluno intensivo aprovado na DP-DF. Você também poderá ouvir no 

RDPCast em sua área do aluno! 

 

 
Depoimento de aluno aprovado na DP-DF 
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1. SISTEMAS PENAIS 
 

Agora sim, vamos começar. 

 

Meus amigos e minhas amigas, segundo Nilo Batista, “devemos distinguir direito penal do 

sistema penal. O direito penal seria o conjunto de normas jurídicas que preveem os crimes e lhes 

cominam sanções, bem como disciplina a incidência e validade de tais normas, a estrutura geral do 

crime e a aplicação e execução das sanções cominadas”. 1 

 

Isso é o direito penal. 

 

O sistema penal é outra coisa, que vou tentar explicar agora (espero conseguir, rs). 

 

Bem! Nilo Batista ensina que “a polícia judiciária investiga um crime, sujeitando-se (ou pelo 

menos devendo sujeitar-se) às regras que o Código de Processo Penal consagra ao inquérito policial 

e às provas. O inquérito é concluído e encaminhado a uma vara criminal. Condenado o réu à pena 

privativa de liberdade, no caso de iniciar-se em regime fechado, deverá aquele ser encaminhado a 

uma penitenciária, espécie do gênero “estabelecimento penal”, submetido ao que dispõe a Lei de 

Execução Penal – LEP”. 

 

“Vimos a sucessiva intervenção, em três nítidos estágios, de três 

instituições: a instituição policial, a instituição judiciária e a instituição 

penitenciária. A esse grupo de instituições, que, segundo as regras 

pertinentes, se incumbe de realizar direito penal, chamamos de SISTEMA 

PENAL.”2 

  

Zaffaroni (apud Nilo Batista), lembra que “sistema penal pode ser conceituado como o 

controle punitivo institucionalizado, atribuindo à vox “institucionalizado” a acepção concernente a 

procedimentos estabelecidos, ainda que não legais. Isso lhe permite incluir no conceito de sistema 

 
1 Batista, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12ª Edição, revista e atualizada. Rio de Janeiro. Revan, 2017. 
2 Nilo Batista, idem p. 24/25. 



@CURSOEBLOGRDP 

 

 
 
 

6 #TÔCOMORDP 

penal casos de ilegalidade estabelecidas como práticas rotineiras, mais ou menos toleradas (ex.: 

tortura para obtenção de confissões na polícia, uso ilegal de celas “surdas”, etc.) (...) O sistema 

penal a ser conhecido e estudado é uma realidade, e não aquela abstração dedutível das normas 

jurídicas que o delineiam”. 

 

É que o sistema penal é apresentado como igualitário, atingindo igualmente as pessoas em 

função de suas condutas, quando na verdade seu funcionamento é SELETIVO, atingindo apenas 

determinadas pessoas integrantes de determinados grupos sociais (NILO BATISTA). 

 

Por fim, é importante frisar que “o sistema penal se apresenta comprometido com a 

proteção da dignidade da pessoa humana – a pena deveria, disse certa vez Roxin, ser vista como o 

serviço militar ou o pagamento de impostos – quando na verdade é estigmatizante, promovendo 

uma degradação na figura social de sua clientela. O instituto Interamericano de Direitos Humanos 

realizou uma pesquisa sobre sistemas penais e direitos humanos na América Latina, cujo informe 

final, redigido por Zaffaroni, constitui o mais atual e completo documento crítico sobre a realidade 

de nossos sistemas penais. Seletividade, repressividade e estigmatização são algumas 

características centrais dos sistemas penais como o brasileiro”.3 

 

Veja abaixo como foi cobrado na prova aberta da DPE-RJ de 2018 (banca própria). 

 

 

Não é demais lembrar, nas palavras de Nilo Batista, 

 

 
3 Nilo Batista, idem p. 26. 



@CURSOEBLOGRDP 

 

 
 
 

7 #TÔCOMORDP 

“que a Criminologia Crítica insere o sistema penal – e sua base normativa, o 

direito penal – na disciplina de uma sociedade de classes historicamente 

determinada e trata de investigar, no discurso, as funções ideológicas de 

proclamar uma igualdade e neutralidade desmentidas pela prática. Como 

toda teoria crítica, cabe a tarefa de “fazer aparecer o invisível”.4 

 

 Agora eu já vou partir para o conceito de Criminologia, porque certamente você já está 

esperando por isso! 

 

 Simbora! 

 
2. CONCEITO DE CRIMINOLOGIA 

 

Entendido sistemas penais, vamos avançar para tratar sobre o conceito de criminologia. 

 

 Segundo Nestor Sampaio5, 

 

“pode-se conceituar criminologia como a ciência empírica (baseada na 

observação e na experiência) e interdisciplinar que tem por objeto de 

análise o crime, a personalidade do autor do comportamento delitivo, da 

vítima e o controle social das condutas criminosas. A criminologia é uma 

ciência do “ser”, empírica, na medida em que seu objeto (crime, criminoso, 

vítima e controle social) é visível no mundo real e não no mundo dos 

valores, como ocorre com o direito, que é uma ciência do “dever-ser”, 

portanto normativa e valorativa. A interdisciplinaridade da criminologia 

decorre de sua própria consolidação histórica como ciência dotada de 

autonomia, à vista da influência profunda de diversas outras ciências, tais 

como a sociologia, a psicologia, o direito, a medicina legal, etc. Embora 

exista um consenso entre os criminólogos de que a criminologia ocupe uma 

 
4 Idem, p. 32.  
5 NESTOR SAMPAIO PENTEADO FILHO. MANUAL ESQUEMÁTICO DE CRIMINOLOGIA (Locais do Kindle 258-274). Saraiva. 
Edição do Kindle. 
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instância superior, esta não se dá de forma piramidal, pois não existe 

preferência por nenhum saber parcial”. 

 

 Portanto, segundo o autor, o objeto da criminologia se resume no seguinte quadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONTROLE SOCIAL 
 

No que tange ao ponto abordado, o candidato deve saber, de início, o que é controle social 

e suas espécies (formal e informal). 

 

Para isso, o próprio Nestor Sampaio Penteado filho6 esclarece que “o controle social é 

também um dos caracteres do objeto criminológico, constituindo-se em um conjunto de 

mecanismos e sanções sociais que buscam submeter os indivíduos às normas de convivência social. 

Há dois sistemas de controle que coexistem na sociedade: o controle social informal (família, escola, 

religião, profissão, clubes de serviço, etc.), com nítida visão preventiva e educacional, e o controle 

social formal (Polícia, Ministério Público, Forças Armadas, Justiça, Administração Penitenciária, etc.), 

mais rigoroso que aquele e de conotação político-criminal”. 

 

Em síntese: 

 

 

 
6 NESTOR SAMPAIO PENTEADO FILHO. MANUAL ESQUEMÁTICO DE CRIMINOLOGIA (Locais do Kindle 338-349). Saraiva. 
Edição do Kindle. 

Extraída do Livro de Nestor Sampaio Penteado, Manual Esquemático de 
Criminologia. 
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FORMAS DE CONTROLE SOCIAL 

FORMAL INFORMAL 

Polícia, Ministério Público, Forças Armadas, 

Justiça, Administração Penitenciária, etc. 

Família, escola, religião, profissão, clubes de 

serviço, etc. 

 

4. POLÍTICA CRIMINAL, DIREITO PENAL, POLÍTICA PENITENCIÁRIA E CRIMINOLOGIA 

 

Ainda, é importante que o candidato que estuda para Defensoria Pública saiba diferenciar os 

seguintes institutos: 

 
• política criminal, 

• direito penal, 

• política penitenciária e 

• criminologia. 

 

Lembra Nestor Sampaio (2019) que “o direito penal conceitua crime como conduta (ação ou 

omissão) típica, antijurídica e culpável (corrente causalista). Por seu turno, a criminologia vê o crime 

como um problema social, um verdadeiro fenômeno comunitário, abrangendo quatro elementos 

constitutivos, a saber: incidência massiva na população (não se pode tipificar como crime um fato 

isolado); incidência aflitiva do fato praticado (o crime deve causar dor à vítima e à comunidade); 

persistência espaço-temporal do fato delituoso (é preciso que o delito ocorra reiteradamente por 

um período significativo de tempo no mesmo território) e consenso inequívoco acerca de sua 

etiologia e técnicas de intervenção eficazes (a criminalização de condutas depende de uma análise 

minuciosa desses elementos e sua repercussão na sociedade)”.7 

 

Quanto à política criminal, assevera Nilo Batista: 

 

(...) Do incessante processo de mudança social, dos resultados que 

apresentem novas ou antigas propostas do direito penal, das revelações 

 
7 NESTOR SAMPAIO PENTEADO FILHO. MANUAL ESQUEMÁTICO DE CRIMINOLOGIA (Locais do Kindle 289-304). Saraiva. 
Edição do Kindle. 
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empíricas propiciadas pelo desempenho das instituições que integram o 

sistema penal, dos avanços e descobertas da tecnologia, surgem os 

princípios e recomendações para a reforma ou transformação da legislação 

criminal e de seus órgãos encarregados de sua aplicação. A esse conjunto 

de princípios e recomendações denomina-se política criminal.8 

 

 Segundo Alessandro Baratta9, temos algumas indicações estratégicas de política criminal, 

sendo elas: 

 

01. Não reduzir a política de transformação social à política penal. 

02. Entender que o sistema penal é ontologicamente desigual, a 

seletividade faz parte da sua natureza. 

03. Lutar pela abolição da pena privativa de liberdade. 

04. Travar a batalha cultural e subjetiva contra a legitimação do direito 

desigual através das campanhas de lei e ordem. 

 

Já a política penitenciária define estratégias que buscam compreender a crise da política 

criminal, sobretudo nos presídios. 

 
Por fim, é importante revisar alguns conceitos: 

 
DIREITO 

PENAL 

o Direito Penal tem como preocupação o crime enquanto norma. Isto 

porque o direito penal é uma ciência normativa. 

CRIMINOLOGIA 
A Criminologia, por outro lado, é uma ciência empírica e interdisciplinar que 

se ocupa do estudo do criminoso, da vítima, do delito e do controle social. 

POLÍTICA 

CRIMINAL 

A política criminal define estratégias para o controle social. Assim, por 

exemplo, a política criminal estuda em como diminuir o índice de furtos 

cometidos em determinada região.10 

 
8 Batista, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12ª Edição, revista e atualizada. Rio de Janeiro. Revan, 2017. 
9 BARATTA, Alessandro. “Defesa dos Direitos Humanos e política criminal”. Rio de Janeiro, 1997. 
10 Futuro(a) Defensor(a), preciso que você pare o que estiver fazendo e assista a esse vídeo em que o professor Juarez 
Cirino (uma das maiores autoridades do direito penal brasileiro) debate com o promotor Rogério Sanches sobre uma 
possível reforma no Código Penal: https://www.youtube.com/watch?v=90mFIO5yiR8  
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POLÍTICA 

PENITENCIÁRIA 

Já a política penitenciária define estratégias que buscam compreender a 

crise da política criminal, sobretudo nos presídios. 

CRIMINOLOGIA 

GERAL 

Consiste na sistematização, comparação e classificação dos resultados 

obtidos no âmbito das ciências criminais acerca do crime, criminoso, vítima, 

controle social e criminalidade. 

CRIMINOLOGIA 

CLÍNICA 

Consiste na aplicação dos conhecimentos teóricos da criminologia geral 

para o tratamento dos criminosos. 

 

5. PRIVATIZAÇÃO DOS PRESÍDIOS 

 

Como curso específico que somos, não há como ignorar o tema sobre a privatização dos 

presídios no Brasil, sobretudo porque os argumentos a favor são extremamente frágeis, trazendo a 

clara e nítida sensação de “mercantilização” do sofrimento. 

 

Na Nota Técnica sobre a proposta de privatização dos presídios em São Paulo11, por 

exemplo, vários foram os argumentos contra a referida privatização, lembrando que a referida nota 

técnica foi elaborada em parceria com o IBCcrim e outras entidades, no ano de 2019. 

 

A nota aponta, por exemplo, que no estado de São Paulo, “apenas 13% dos presos 

trabalham, ressaltando que o regime de trabalho não é regulado pela CLT e que, na imensa maioria 

das vezes, o preso sequer recebe o salário estabelecido pela Lei de Execução Penal de ¾ do salário 

mínimo, chegando a trabalhar de graça ou por valores irrisórios. Em relação aos estudos, a situação 

é ainda pior: apenas 10% das pessoas presas estudam, tudo conforme referido Levantamento do 

Infopen”. 

 
Em relação ao perfil da população aprisionada no país, a nota estabelece que “91% não 

concluiu sequer o ensino médio; 64% da população prisional é composta por pessoas negras, 

enquanto na população brasileira acima de 18 anos, em 2015, a parcela negra representava 53%, 

indicando a sobre-representação deste grupo populacional no sistema prisional”. 

 

 
11 Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/nota-entidades-privatizacao-presidios-sp.pdf. Acesso em: 11/01/2021. 
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Veremos abaixo alguns dos argumentos trazidos pela nota técnica. 

 

ARGUMENTO 01 
 

Justificativas elencadas nos processos de privatização e a falácia da redução de custos e garantia de 

direitos – processo desumanizador – a pessoa presa como mercadoria 

 

A nota técnica avaliou os custos mensais de cada pessoa presa, e chegou à conclusão, à 

época, que o custo mensal por preso no Estado de São Paulo era de R$ 1.580,00. Esse valor, no 

entanto, é muito inferior ao que se tem visto na Parceria Público-Privada de Ribeirão das Neves, em 

MG. Vejamos parte da Nota Técnica: 

 

(...) Na parceria Público-Privada de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, o 

gasto informado é de: a) Valor do contrato: R$ 2.111.476.080,00 (dois 

bilhões, cento e onze milhões, quatrocentos e setenta e seis mil e oitenta 

reais); b) contraprestação mensal (valor vaga/dia/preso – R$74,63 – mais de 

2 mil reais mensais) com pagamento mínimo de 90% da ocupação; c) 

parcela anual de desempenho (quanto mais preso trabalhar, mais lucro 

haverá) d) e outra referente ao parâmetro de excelência. Somados todos 

esses valores, cada pessoa presa no referido complexo prisional custa 

R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Valor superior, também, à média 

daquele estado.” 

 

No estado do Amazonas, por exemplo, o valor por preso ainda é mais alto, chegando a R$ 

4.700,00 (quatro mil e setecentos reais). 

 

(...) No estado do Amazonas, o valor é ainda mais alto. Veja-se que, no 

Complexo Penitenciário Anisío Jobim – COMPAJ -, onde 67 pessoas foram 

mortas em janeiro de 2017, é de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) 

o gasto por pessoa presa”. 
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 Com todos esses gastos, por exemplo, poder-se-ia imaginar que essas pessoas presas 

tinham melhores condições no cárcere, por exemplo, o que, segundo o documento não condiz com 

a realidade, já que o Relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) 

em visita a presídios privatizados, na modalidade cogestão, no estado do Amazonas, entre os quais 

o COMPAJ, em 2015, apontou: 

 

“(...) pode-se afirmar que os presos das penitenciárias masculinas visitadas 

pelo MNPCT basicamente se autogovernam, criando regras extralegais ou 

ilegais que afetam drasticamente a segurança jurídica e a vida das pessoas 

privadas de liberdade. Esse quadro se torna ainda mais crítico para as 

pessoas nos "seguros". Em vista disso, os presos podem ser extorquidos, 

ameaçados e, inclusive, mortos pelos demais detentos. Por estar ausente, o 

Estado dificilmente conseguirá averiguar tais fatos devidamente”.12 

 

A nota técnica também estabelece que “os famosos objetivos declarados para a privatização 

não se sustentam com racionalidade. Pelo contrário. Infelizmente, o interesse do capital é que 

acaba prevalecendo, enxergando no corpo preso – em regra, negro, pobre e periférico – uma 

mercadoria a ser explorada. Principalmente no Brasil, onde esse “mercado” cresce 

exponencialmente. Basta lembrar que se trata da segunda maior taxa de encarceramento, apenas 

perdendo para a Indonésia”. 

 

Portanto, está refutado o argumento de redução de gastos com a privatização dos presídios. 

 

ARGUMENTO 02 
 

O segundo argumento utilizado na nota técnica foi o fracasso do modelo de privatização dos 

presídios nos Estados Unidos. O documento lembra que “em 2016, o Departamento de Justiça dos 

Estados Unidos, equivalente ao Ministério da Justiça brasileiro, anunciou que pretendia acabar com 

os contratos federais de prisões privatizadas. Nas palavras da subsecretária de Justiça, Sally Yates, 

as prisões privadas: "Não oferecem o mesmo nível de serviços correcionais, programas e recursos, 

 
12 Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/nota-entidades-privatizacao-presidios-sp.pdf. Acesso em: 11/01/2021. 
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não apresentam redução significativa de custos e não mantêm o mesmo nível de segurança e 

proteção”. 

 

ARGUMENTO 03 
 

O terceiro argumento, e talvez um dos mais importantes para nossa preparação, seja sobre 

a inconstitucionalidades, não convencionalidade e ilegalidade da referida medida de privatização 

dos presídios. 

 

Inicialmente, o documento estabelece que “no que se refere à terceirização/privatização da 

gestão das unidades prisionais, veja-se que, nos termos estabelecidos pela Secretaria da 

Administração Penitenciária, através do termo de referência, haveria a delegação à contratada do 

controle, inspeção, monitoramento interno, cumprimento de alvará de soltura, gestão de dados de 

pessoas presas etc. Ocorre que, essas funções são precípuas do Estado, não podendo de forma 

alguma serem delegadas à iniciativa privada”. 

 

 Além disso, a delegação da assistência social e psicológica à pessoas jurídicas é 

completamente inviável, tendo em vista que esses serviços têm implicação direta no tempo de 

pena a cumprir, e se o presídio recebe dinheiro do estado pelo quantitativo de presos, qual o 

interesse em libertá-los? 

 

 Nesse sentido a nota técnica: 

 

(...) Também, a delegação de serviços como assistência social e psicológica 

são inconstitucionais pois, por realizarem exames criminológicos, 

investigação disciplinar, elaborar boletins informativos etc., documentos 

esses que balizam o deferimento de direitos como progressão de regime e 

livramento condicional, têm reflexos no direito à liberdade e, portanto, 

refere-se, a contrario sensu, ao poder de punir, que é, por óbvio, monopólio 

estatal. 
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Ademais, entendendo-se que tal atividade exerce poder de polícia, não seria possível sua 

delegação nos termos do artigo 4º, inciso III, da Lei nº 11.079/2004, que institui normas gerais para 

licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública: 

 

“Art. 4 o Na contratação de parceria público-privada serão observadas as 

seguintes diretrizes: (...) III – indelegabilidade das funções de regulação, 

jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de outras atividades 

exclusivas do Estado”. 

 

Para além do direito interno, a Regra 74.3 das Regras Mínimas das Nações Unidas para o 

Tratamento de Presos dispõe expressamente que devem os agentes penitenciários ser servidores 

públicos:  

 

Regra 74 (...) 3. Para garantir os fins anteriormente citados, os funcionários 

devem ser indicados para trabalho em período integral como agentes 

prisionais profissionais e a condição de servidor público, com estabilidade 

no emprego, sujeito apenas à boa conduta, eficiência e aptidão física. O 

salário deve ser suficiente para atrair e reter homens e mulheres 

compatíveis com o cargo; os benefícios e condições de emprego devem ser 

condizentes com a natureza exigente do trabalho. 

 

 Além disso, a nota técnica aponta que é absolutamente inconstitucional a contratação de 

advogados/as para prestação de assistência jurídica por parte da contratada, já que tal incumbência 

cabe à Defensoria Pública, nos termos dos artigos 134 da Constituição Federal e 61, VIII, da Lei de 

Execução Penal. 

 

O documento é finalizado com a seguinte conclusão: 

  

“(...) Tendo em vista todos os argumentos acima expostos, as instituições, 

entidades e organizações subscritoras rechaçam a possibilidade de 

terceirização das atividades-fim na gestão das unidades prisionais paulistas, 
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que apenas irão contribuir com as violações de direitos já existentes, o 

alargamento do sistema punitivo, o inchaço dos cárceres e a manutenção da 

seletividade dos corpos jovens, negros e periféricos, devendo, sim, o estado, 

ao contrário, através dos seus três poderes republicanos, atuar em prol da 

revisão da política criminal, de modo a buscar discutir a descriminalização 

de condutas e, prioritariamente, a garantia de direitos fundamentais e 

sociais à população paulista, visando à correção das desigualdades sociais, 

racismo, preconceito, a fim de constituir-se uma sociedade mais justa, livre 

e solidária”. 

 

6. REVISTA ÍNTIMA13 E O ALARMANTE AUMENTO CARCERÁRIO FEMININO 

 

Inicialmente, lembro que “revista íntima” está aqui no sentido de alguém ser revistado, 

como acontece com familiares de presos em situações de visitação. Sobre o tema, é de leitura 

obrigatória o texto de João Marcos Braga de Melo escrito no site Conjur, com o título “Revista 

íntima colabora para o alarmante aumento do encarceramento feminino”14 que trago abaixo: 

 

“Março é considerado o mês das mulheres. Infelizmente, no Brasil, ainda há 

pouco o que comemorar e muitos direitos pelos quais lutar. Especialmente, 

existe uma forte dificuldade de se consolidar a garantia constitucional de 

igualdade material de gêneros, prevista no artigo 5º, I, da Constituição 

Federal. Interessante que, no campo do Direito Penal, há algumas práticas 

atualmente aceitas que possuem graves consequências para os direitos das 

mulheres. 

 

Um ato bárbaro que ainda acontece em diversas penitenciárias brasileiras é 

a revista íntima em visitantes. Embora seja uma prática comum aos 

visitantes de ambos os gêneros, ela reflete especialmente no aumento da 

 
13 A revista íntima daqueles que vão visitar familiares em prisões é desproporcional, humilhante e viola a dignidade 
humana. 
14 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-mar-15/joao-melo-revista-intima-trafico-encarceramento-feminino. 
Acesso em: 11/01/2021. 
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população carcerária feminina pelo crime de tráfico de drogas de pequena 

lesividade, como têm comprovado algumas pesquisas empíricas. 

 

Dados do Departamento Penitenciário Nacional (Infopen de 2018)[1] 

atestam que a ampla maioria dos visitantes de presídios é de indivíduos do 

sexo feminino[2]. A ala dos detentos masculinos é muito mais visitada do 

que a das presas[3]. 

 

Não é difícil perceber que, no Brasil, por uma cultura estruturalmente 

machista, os homens presos recebem o maior número de visitas. Na maioria 

dos casos, quando as mulheres estão encarceradas, elas não recebem 

visitas de seus companheiros. Além disso, tem sido imposto às mulheres o 

pesado fardo de manter a unidade familiar pela prestação do afeto, 

acolhimento e suporte, mesmo após o encarceramento: 

 

Os dados supracitados corroboram a afirmação de que as mulheres são 

encarregadas pelas normas de gênero de cuidar do seu núcleo afetivo, 

independentemente das circunstâncias, atando e sustentando seus laços 

ternos, sejam eles: maternos, fraternos ou matrimoniais, diferentemente do 

que ocorre com os homens, os quais assumem uma postura individualista e 

pouco solidária, pois, em que pese receberem mais visitas, não as 

realizam[4]. 

 

O fato de as mulheres serem as pessoas que mais visitam presos e por elas 

se submeterem à revista íntima com maior frequência, acaba por contribuir 

com o vertiginoso aumento do encarceramento feminino, em especial pelo 

crime de tráfico de drogas de pequena lesividade. Os dados empíricos sobre 

o encarceramento feminino são alarmantes. 

 

Destaca-se que o Brasil é a quarta maior população carcerária feminina no 

mundo (Infopen 2016). O país fica atrás apenas dos Estados Unidos, da 
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China e da Rússia, em termos de número absoluto de mulheres 

encarceradas. Quanto à taxa de aprisionamento, em que se indica o número 

de mulheres presas para cada grupo de cem mil, o Brasil está na terceira 

posição entre os países que mais encarceram, ficando atrás apenas dos 

Estados Unidos e da Tailândia. 

 

O dado mais estarrecedor, contudo, é o crescimento da população 

carcerária feminina nos últimos 16 anos. A expansão do encarceramento de 

mulheres no Brasil não encontra parâmetro de comparabilidade entre o 

grupo de países que mais encarceram no mundo. Entre 2000 e 2016, a 

população carcerária feminina cresceu, no nosso país, 455%, quase quatro 

vezes e meia o crescimento da população carcerária feminina da China. 

 

A maior causa para o aumento vertiginoso do encarceramento feminino, 

segundo o Infopen, são os crimes relacionados com o tráfico de drogas[5], 

que correspondem a 62% das incidências penais pelas quais as mulheres 

privadas de liberdade foram condenadas ou aguardam julgamento em 

2016. Ou seja, três em cada cinco mulheres que se encontram no sistema 

prisional respondem por crimes ligados ao tráfico”.  

 

 Na prova discursiva para o cargo de Defensor Público Federal, realizado em 2017 pela banca 

CESPE, houve o seguinte questionamento: 
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 A resposta esperada pela banca deveria necessariamente abordar os seguintes aspectos: 
 
 

“1. O quadro criminológico é de aumento dos índices de encarceramento de 

mulheres por crimes de drogas. 

 

2. A causa legislativa principal do encarceramento em massa de mulheres 

por crimes de drogas é o recrudescimento da apenação desses crimes pela 

Lei nº 11.343/2006, quando em comparação com a Lei nº 6.368/1976. 

Como parcela significativa (quase 2/3) de encarceramentos femininos 

decorre do suposto cometimento de crimes de drogas, esse 

recrudescimento, como política penal e criminal, causa o incremento direto 

e exponencial do encarceramento feminino.  

 

3. A prisão da mulher tem consequências específicas no entorno social e 

familiar em razão: de atividades de cuidados familiares tipicamente 

atribuídas às mulheres; de maior isolamento da presa; do paradigma de 

encarceramento masculino, com alimentação/vestuário/atendimento 

médico/itens de higiene frequentemente inadequados à mulher.  

 

4. O art. 318, IV e V, do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.257/2016, 

ampliou as hipóteses de prisão domiciliar como medida alternativa à prisão 

preventiva para mulheres gestantes ou com filho de até doze anos 

incompletos”.  

 

7. CRIMINOLOGIA GERAL X CRIMINOLOGIA CLÍNICA 

 

É importante saber distinguir ainda a criminologia geral da criminologia clínica. 
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Para Nestor Sampaio15,  

 

“a criminologia geral consiste na sistematização, comparação e classificação 

dos resultados obtidos no âmbito das ciências criminais acerca do crime, 

criminoso, vítima, controle social e criminalidade. A criminologia clínica 

consiste na aplicação dos conhecimentos teóricos daquela para o 

tratamento dos criminosos. Por derradeiro, ensina-se que a criminologia 

pode ser dividida em: criminologia científica (conceitos e métodos sobre a 

criminalidade, o crime e o criminoso, além da vítima e da justiça penal); 

criminologia aplicada (abrange a porção científica e a prática dos 

operadores do direito); criminologia acadêmica (sistematização de 

princípios para fins pedagógicos); criminologia analítica (verificação do 

cumprimento do papel das ciências criminais e da política criminal) e 

criminologia crítica ou radical (negação do capitalismo e apresentação do 

delinquente como vítima da sociedade; tem no marxismo suas bases). Hoje 

em dia fala-se ainda em criminologia cultural, como sendo aquela que se 

preocupa com as relações e interações do homem na sociedade de 

consumo, que se utiliza da mídia para projetar suas diretrizes”. 

 

Agora entraremos em outro ponto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 Idem. Locais do Kindle 387-397. Saraiva. Edição do Kindle. 
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CRIMINOLOGIA 

 

Processo de criminalização. Criminalização primária, secundária e terciária. Vitimologia e 

vitimização. Prevenção primária, secundária e terciária. Policização e militarização. 

 

8. CRIMINALIZAÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA 

 

Estamos ainda em Criminologia, certo? Vamos lá! Sobre esse ponto, deve-se entender o 

processo de criminalização, cujas fases são criminalização primária, secundária e terciária. 

 

Vamos entender cada uma delas: 

 

PROCESSO DE CRIMINALIZAÇÃO 

PRIMÁRIA 

É a criminalização de determinados atos. Exemplo: quando o legislador diz que 

portar arma de fogo sem autorização legal é crime, estamos diante de um ato de 

criminalização primária. 

SECUNDÁRIA 

Aqui é a ação punitiva exercida sobre pessoas determinadas. Para ZAFFARONI, a 

criminalização secundária possui duas características: seletividade e vulnerabilidade, 

visto que o poder punitivo é exercido sobre pessoas previamente escolhidas, em 

face de suas fraquezas, a exemplo das pessoas em situação de rua, pessoas negras, 

usuários de drogas, etc. Fiquem atentos. 

TERCIÁRIA 

É o rótulo de “criminoso” atribuído àquelas pessoas que vimos na criminalização 

secundária. Uma pessoa que passou pelo cárcere, por exemplo, dificilmente 

conseguirá voltar a ter uma vida “normal”, considerando os graves efeitos deletérios 

advindos de uma prisão, ainda que preventiva. A esse rótulo deu-se o nome de 

criminalização terciária. 

 

CAIU NA DPE-SC-2017-FCC: “A criminalização secundária do racismo no Brasil conseguiu reverter o 

quadro histórico do preconceito na sociedade brasileira”. 16 

 
 

16 ERRADO. 
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9. VITIMIZAÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA 

 

Também deve-se saber, além das fases da criminalização, as fases da vitimização, que são 

vitimização primária, secundária e terciária. 

 

Vamos analisar cada uma delas. 

 

PROCESSO DE VITIMIZAÇÃO 

PRIMÁRIA 

É a provocada pelo cometimento do crime. Por exemplo, com a prática de um 

crime de roubo, há diversos danos causados à vítima, como danos materiais, 

físicos, psicológicos, etc. Portanto, a vitimização primária corresponde aos danos à 

vítima decorrentes do fato criminoso. 

SECUNDÁRIA 

Também chamada de sobrevitimização, é aquela causada pelas instâncias formais 

de controle social. Por exemplo, imagine que alguém seja vítima de estupro. É 

inegável que esta pessoa terá que reviver todo o momento do crime, só que agora 

durante o inquérito policial e, depois, durante o processo penal, em que deverá ir 

para audiências, inclusive muitas vezes para prestar depoimento frente a frente 

com o réu, o que faz com que a vítima sofra, novamente, os efeitos do crime. A 

isso deu-se o nome de vitimização secundária. 

AUTOVITIMIZAÇÃO SECUNDÁRIA: A vítima passa a nutrir sentimentos negativos 

contra si própria, de culpa inconsciente pela ocorrência do delito. 

 

TERCIÁRIA 

Falta de amparo às vítimas. A própria sociedade não acolhe a vítima, chegando 

muitas vezes a culpá-la, como é o caso de afirmações absurdas como “a roupa 

curta favoreceu à prática do crime”, ou “se estava com o celular à amostra é 

porque queria ser assaltado”. Sem falar ainda que muitas vezes a vítima, 
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constrangida pela falta de apoio da sociedade e dos órgãos públicos, acaba por 

não denunciar o delito às autoridades, ocorrendo as chamadas cifras ocultas17, 

que são aqueles crimes que não chegam ao conhecimento das autoridades. 

 

CAIU NA DP-DF-2019-CESPE: “A criminologia classifica como vitimização secundária a coisificação, 

pelas esferas de controle formal do delito, da pessoa ofendida, ao tratá-la como mero objeto e com 

desdém durante a persecução criminal”. 18 

 

IMPORTANTE SABER: Você já ouviu falar em Política criminal atuarial? Pois bem. São estratégias 

para prevenir e reprimir ações criminosas a partir da utilização de estudos matemáticos, cálculos, 

estatísticas, controle de riscos, probabilidade, etc. Assim, na política atuarial, o comportamento 

criminoso é definido por critérios estatísticos. O surgimento deu-se nos EUA, associado ao sistema 

Parole Boards. Esse sistema de política criminal definia quem receberia o livramento condicional 

por meio de uma análise do fator reincidência, a partir de fatores pessoais (idade, sexo, etc.). 

 

A tese de doutorado de Maurício Stegemann Dieter é sobre a Política Criminal Atuarial. Para ele, a 

lógica atuarial consiste na “adoção sistemática do cálculo atuarial como critério de racionalidade de 

uma ação, definindo-se como tal a ponderação matemática de dados – normalmente aferidos a 

partir de amostragens – para determinar a probabilidade de fatos futuros concretos”. 19 

 

CAIU NA DPE-PR-2017-FCC: “A política criminal atuarial indica que os presos devem ser organizados 

de acordo com seu nível de risco”.20 

 

Agora vamos continuar. 

 

 

 
17 Veremos que essa cifra também é chamada pela doutrina de “cifra negra”. Contudo, em provas para Defensoria 
Pública, recomendamos que o candidato denomine de “cifra oculta”, tendo em vista que a expressão “cifra negra” 
guarda conteúdo racista. 
18 CORRETO. 
19 DIETER, Maurício Stegemann. Política Criminal Atuarial: a criminologia do fim da história. Tese Apresentada ao 
Programa de Doutorado em Direito da Universidade Federal do Paraná. Curitiba: UFPR, 2012. P. 05. 
20 CORRETO. 
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10. VITIMIZAÇÃO X VITIMOLOGIA 

 

Tenham cuidado com um detalhe: não confundam as expressões vitimização e vitimologia. 

 

VITIMIZAÇÃO VITIMOLOGIA 

Vitimização é o processo de ofensa física ou 

moral à vítima. 

Vitimologia é a disciplina científica que auxilia o 

Direito Penal. 

 
Sobre o conceito de vitimologia, Heitor Piedade Júnior (1993, p. 81-86)21, destaca algumas 

definições por parte da doutrina: 

 
AUTOR CONCEITO 

Benjamin Mendelshon A Ciência sobre as vítimas e a vitimização. 

Henry Ellenberger 

É o ramo da Criminologia que se ocupa da vítima direta do crime e 

que compreende o conjunto de conhecimentos biológicos, 

sociológicos e criminológicos concernentes à vítima. 

Hans Göppinger 

A Vitimologia representa um determinado departamento do campo 

total, relativamente fechado da Criminologia empírica, e, em 

particular, do complexo problema: o delinquente em suas 

interdependências sociais. 

Raúl Goldstein 

É o ramo da Criminologia que estuda a vítima não como efeito 

consequente da realização de uma conduta delitiva, porém como 

uma das causas que influenciam na produção de um delito. 

Ramírez González 

O estudo psicológico e físico da vítima que, com o auxílio das 

disciplinas que lhe são afins, procura a formação de um sistema 

efetivo para a prevenção e controle do delito. 

 

 

 
21 JUNIOR, Antônio Augusto Costa Everton. Aspectos da Vitimologia Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 21 nov 2020. 
Disponível em: https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/29644/aspectos-da-vitimologia. Acesso em: 
11/01/2021. 
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11. ESTATÍSTICA CRIMINAL E CIFRAS 

 

Sobre a estatística criminal, é bom conhecer o significado de algumas cifras mais 

importantes: 

 

Cor da cifra Conceito 

Cifra oculta22 
Está ligado à porcentagem de crimes que sequer chegam ao 

conhecimento da autoridade policial. 

Cifra cinza 

Diferente da cifra oculta, as cifras cinzas são referentes àqueles delitos 

que, embora cheguem ao conhecimento da autoridade policial, não 

chegam ao conhecimento da autoridade Judiciária por terem sido 

solucionados na própria delegacia (ex.: desinteresse no prosseguimento 

em ações penais privadas, ou nas ações penais públicas condicionadas, a 

vítima não tem interesse em representar). 

Cifra dourada 

Em resumo, são as infrações penais praticadas pela parte elitizada da 

sociedade, e que não são reveladas ou apuradas, envolvendo delitos 

tipicamente de “colarinho branco” (lavagem de dinheiro, crimes contra a 

ordem tributária, etc.). 

Cifra azul 

A cifra azul (ou crimes de colarinho azul) é o oposto dos crimes de 

colarinho branco (cifra dourada). Está ligada aos crimes mais comuns, 

praticados por pessoas economicamente desfavorecidas. São 

denominados crimes do colarinho azul em alusão ao uniforme que era 

utilizado por operários norte-americanos no início do século XX, então 

chamados blue-collars. (CUNHA, 2016, p. 175).23 

Cifra verde 
Relaciona-se com os crimes ambientais que não chegam ao 

conhecimento das autoridades. 

 
22 Essa cifra também é chamada pela doutrina de “cifra negra”. Contudo, em provas para Defensoria Pública, 
recomendamos que o candidato denomine de “cifra oculta”, tendo em vista que a expressão “cifra negra” guarda 
conteúdo racista. 
23 CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte geral. Salvador: JusPodivm, 2016. 
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Cifra amarela 

Delitos cometidos por funcionários públicos que não chegam ao 

conhecimento das autoridades competentes, em razão do medo que 

possui a vítima de sofrer represálias. 

Cifra rosa Está ligada à prática de crimes homofóbicos. 

 

12. PREVENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA 

 

Por fim, sobre o processo de prevenção, segundo Nestor Sampaio (2019), a prevenção 

primária ataca a raiz do conflito (educação, emprego, moradia, segurança, etc.). Segundo o autor, 

“aqui desponta a inelutável necessidade do Estado, de forma célere, implantar direitos sociais 

progressiva e universalmente, atribuindo a fatores exógenos a etiologia delitiva; a prevenção 

primária liga-se à garantia da educação, saúde, trabalho, segurança e qualidade de vida do povo, 

instrumentos preventivos de médio e longo prazo”. 

 

Já a prevenção secundária “destina-se a setores da sociedade que podem vir a padecer do 

problema criminal e não ao indivíduo, manifestando-se a curto e médio prazo de maneira seletiva, 

ligando à ação policial, programas de apoio, controle das comunicações, etc.”.24 

 

Por fim, a prevenção terciária, segundo Nestor Sampaio “é voltada ao recluso, visando a sua 

recuperação e evitando a reincidência (sistema prisional); realiza-se por meio de medidas 

socioeducativas como laborterapia, a liberdade assistida, a prestação de serviços às comunidades, 

etc.”. 

 

Para facilitar o aprendizado e a memorização, veja o quadro abaixo. 

 

 

 

 

 

 
24 Idem. 

Extraída do Livro Nestor Sampaio Penteador, Manual Esquemático de Criminologia 
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PROCESSO DE PREVENÇÃO 

PRIMÁRIA 

Consiste na atuação do estado, que concretizando direitos sociais, tem como 

objetivo a diminuição dos índices de criminalidade. Por exemplo, investimento em 

educação, saúde, lazer, tudo isso é ato de prevenção primária, cujos resultados são 

apurados em longo prazo, diferente das medidas paliativas. 

SECUNDÁRIA 

O estado reconhece que falhou no tocante à concretização dos direitos sociais, e 

com o objetivo de diminuir os índices de criminalidade, decide atuar através de 

medidas paliativas em locais específicos. Um exemplo muito citado pela doutrina é a 

instalação das UPPs no Rio de Janeiro, considerando que em algumas favelas o 

crime é constante, sobretudo o tráfico de drogas. Assim, no afã de diminuir o índice 

de criminalidade, resolve-se criar mecanismos com resultados rápidos, o que 

também é alvo de críticas. 

TERCIÁRIA 

Destinada ao apenado, com o objetivo de efetivar a prevenção especial positiva, ou 

também chamada de “ressocialização”, a fim de que o apenado não volte a 

delinquir. Como podemos notar, todas as três prevenções são falhas em nosso país. 

 

CAIU NA DP-DF-2019-CESPE: “A prevenção primária do delito ocorre por meio de implementação 

de medidas efetivas voltadas à ressocialização do apenado”.25 

 

CAIU NA DP-DF-2019-CESPE: “A prevenção terciária do delito aponta suas diretrizes ao efetivo 

implemento das políticas sociais pelo estado social de direito, que consiste na adoção de medidas 

mais eficazes de prevenção ao delito”.26  

 

13. AS TRÊS CONCEPÇÕES DO RACISMO 

 

O estudo relacionado ao racismo merece toda a importância do mundo. Primeiro, não basta 

não ser racista, é preciso ser antirracista. E para entendermos melhor sobre esse tema tão caro, 

 
25 ERRADO. JUSTICATIVA DA BANCA: “A prevenção primária ocorre com implementação de políticas públicas, ao passo 
que a prevenção terciária ocorre por meio de ações direcionadas ao próprio apenado, na fase de execução da pena.” 
26 ERRADO. JUSTIFICATIVA DA BANCA: “A prevenção PRIMÁRIA, e não terciária, do delito aponta suas diretrizes ao 
efetivo implemento das políticas sociais pelo estado social de direito, consistindo em medidas mais eficazes de 
prevenção ao delito”. 
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nada melhor do que aprofundarmos nossos estudos com o mestre Silvio Almeida, que trata com 

tanta maestria e lucidez. 

 

O conceito de racismo pode ser extraído da Convenção Interamericana contra Toda Forma 

de Discriminação e Intolerância, segundo a qual “o Racismo consiste em qualquer teoria, doutrina, 

ideologia ou conjunto de ideias que enunciam um vínculo causal entre as características fenotípicas 

ou genotípicas de indivíduos ou grupos e seus traços intelectuais, culturais e de personalidade, 

inclusive o falso conceito de superioridade racial”. 

 

Sobre a etimologia do termo “raça”, Silvio Almeida, em sua obra “Racismo Estrutural”, 

lembra que: 

 

(...) Há grande controvérsia sobre a etimologia do termo raça. O que se 

pode dizer com mais segurança é que seu significado sempre esteve de 

alguma forma ligado ao ato de estabelecer classificações, primeiro, entre 

plantas e animais e, mais tarde, entre seres humanos. A noção de raça como 

referência a distintas categorias de seres humanos é um fenômeno da 

modernidade que remonta aos meados do século XVI. 1 Raça não é um 

termo fixo, estático. 2 Seu sentido está inevitavelmente atrelado às 

circunstâncias históricas em que é utilizado. Por trás da raça sempre há 

contingência, conflito, poder e decisão, de tal sorte que se trata de um 

conceito relacional e histórico. Assim, a história da raça ou das raças é a 

história da constituição política e econômica das sociedades 

contemporâneas.27 

 

 Desta forma, a doutrina mais especializada trabalha com a distinção entre racismo, 

preconceito racial e discriminação racial. 

 

 
27 Almeida, Silvio. Racismo Estrutural (Feminismos Plurais) (p. 18). Pólen Livros. Edição do Kindle, 2019. 
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13.1 RACISMO 

É uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como 

fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou 

inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para 

indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam. Almeida, 

Silvio. Racismo Estrutural (Feminismos Plurais) (p. 23). Pólen Livros. 

Edição do Kindle. 

13.2 PRECONCEITO 

RACIAL 

O preconceito racial é o juízo baseado em estereótipos acerca de 

indivíduos que pertençam a um determinado grupo racializado, e que 

pode ou não resultar em práticas discriminatórias. Considerar negros 

violentos e inconfiáveis, judeus avarentos ou orientais “naturalmente” 

preparados para as ciências exatas são exemplos de preconceitos. 

Almeida, Silvio. Racismo Estrutural (Feminismos Plurais) (pp. 23-24). 

Pólen Livros. Edição do Kindle. 

13.3 DISCRIMINAÇÃO 

RACIAL 

A discriminação racial, por sua vez, é a atribuição de tratamento 

diferenciado a membros de grupos racialmente identificados. Portanto, a 

discriminação tem como requisito fundamental o poder, ou seja, a 

possibilidade efetiva do uso da força, sem o qual não é possível atribuir 

vantagens ou desvantagens por conta da raça. Almeida, Silvio. Racismo 

Estrutural (Feminismos Plurais) (pp. 23-24). Pólen Livros. Edição do 

Kindle. 

 

Aprofundando ainda mais, sobretudo para provas discursivas e orais, devemos estar atentos 

às três concepções de racismo: a) individual; b) institucional; e c) estrutural. 
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Silvio Almeida (2019, p. 26/33)28 estabelece que a classificação aqui apresentada parte dos 

seguintes critérios: 

 

13.4 Concepção individualista 

 

Para o autor, “o racismo, segundo esta concepção, é concebido como uma espécie de 

“patologia” ou anormalidade. Seria um fenômeno ético ou psicológico de caráter individual ou 

coletivo, atribuído a grupos isolados; ou, ainda, seria o racismo uma “irracionalidade” a ser 

combatida no campo jurídico por meio da aplicação de sanções civis – indenizações, por exemplo – 

ou penais. Por isso, a concepção individualista pode não admitir a existência de “racismo”, mas 

somente de “preconceito”, a fim de ressaltar a natureza psicológica do fenômeno em detrimento 

de sua natureza política”. 29 

 

13.5 Concepção institucional 

 

Monique Rodrigues do Prado, em análise à obra de Silvio Almeida, assim estabelece: 

 

[...] No racismo individual é flagrante o viés patológico, comportamental e 

imoral revelado por aquele que o pratica.  

 

 
28 Almeida, Silvio. Racismo Estrutural (Feminismos Plurais) (p. 26). Pólen Livros. Edição do Kindle. 
29 Almeida, Silvio. Racismo Estrutural (Feminismos Plurais) (p. 26). Pólen Livros. Edição do Kindle. 

CONCEPÇÕES DE 
RACISMO

INDIVIDUALISTA

INSTITUCIONAL

ESTRUTURAL
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No racismo institucional, o que se observa é a presença massiva de 

determinado grupo étnico-racial nas instituições, o qual irá trabalhar para 

fortalecer e manter esse grupo determinado no poder. Nessa forma de 

racismo vimos o legislativo, o judiciário, o executivo, as reitorias das 

universidades e grandes corporações aparelhadas com pessoas do grupo 

hegemônico.  

 

Na dimensão estrutural, o pensador esclarece que as instituições somente 

são racistas, porque a sociedade também o é, ou seja, as estruturas que 

solidificam a ordem jurídica, política e econômica validam a 

autopreservação entre brancos, bem como a manutenção de privilégios, 

uma vez que criam condições para a prosperidade de apenas um grupo. 

Como resultado, as instituições externam violentamente o racismo de forma 

cotidiana. [...]30 

 

 Silvio Almeida, ainda sobre a concepção institucional, pontua: 

 

[...] A concepção institucional significou um importante avanço teórico no 

que concerne ao estudo das relações raciais. Sob esta perspectiva, o 

racismo não se resume a comportamentos individuais, mas é tratado como 

o resultado do funcionamento das instituições, que passam a atuar em uma 

dinâmica que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios 

com base na raça.  

 

(...) a principal tese dos que afirmam a existência de racismo institucional é 

que os conflitos raciais também são parte das instituições. Assim, a 

desigualdade racial é uma característica da sociedade não apenas por causa 

da ação isolada de grupos ou de indivíduos racistas, mas fundamentalmente 

porque as instituições são hegemonizadas por determinados grupos raciais 

que utilizam mecanismos institucionais para impor seus interesses políticos 
 

30 Disponível em: https://revistaafirmativa.com.br/racismo-estrutural-segundo-silvio-almeida/. Acesso em 14 de Fevereiro de 2021. 
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e econômicos. O domínio de homens brancos em instituições públicas – o 

legislativo, o judiciário, o ministério público, reitorias de universidades, etc. 

– e instituições privadas – por exemplo, diretoria de empresas – depende, 

em primeiro lugar, da existência de regras e padrões que direta ou 

indiretamente dificultem a ascensão de negros e/ou mulheres, e, em 

segundo lugar, da inexistência de espaços em que se discuta a desigualdade 

racial e de gênero, naturalizando, assim, o domínio do grupo formado por 

homens brancos. [...] 

 

13.6 Concepção estrutural 

 

E por fim, temos a concepção estrutural. Em um conceito objetivo, “racismo estrutural é um 

conjunto de práticas discriminatórias, institucionais, históricas, culturais dentro de uma sociedade 

que frequentemente privilegia algumas raças em detrimento de outras. O termo é usado para 

reforçar o fato de que há sociedades estruturadas com base no racismo, que favorecem pessoas 

brancas e desfavorecem negros e indígenas. Falar de racismo estrutural, é lembrar das questões 

centrais que mantém esse processo longo de desigualdade entre brancos e negros que se 

desdobram no genocídio de pessoas negras, no encarceramento em massa, na pobreza e na 

violência contra mulheres”.31 

 

 Sobre o tema, estabelece Silvio Almeida: 

 

[...] Dito de modo mais direto: as instituições são racistas porque a 

sociedade é racista. Esta frase aparentemente óbvia tem uma série de 

implicações. A primeira é a de que, se há instituições cujos padrões de 

funcionamento redundam em regras que privilegiem determinados grupos 

raciais, é porque o racismo é parte da ordem social. Não é algo criado pela 

instituição, mas é por ela reproduzido. Mas que fique a ressalva já feita: a 

estrutura social é constituída por inúmeros conflitos – de classe, raciais, 

 
31 Disponível em: https://www.cut.org.br/noticias/saiba-o-que-e-racismo-estrutural-e-como-ele-se-organiza-no-brasil-0a7d. Acesso 
em 14 de Fevereiro de 2021. 
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sexuais, etc. –, o que significa que as instituições também podem atuar de 

maneira conflituosa, posicionando-se dentro do conflito. Em uma sociedade 

em que o racismo está presente na vida cotidiana, as instituições que não 

tratarem de maneira ativa e como um problema a desigualdade racial irão 

facilmente reproduzir as práticas racistas já tidas como “normais” em toda a 

sociedade. 32 

 

 

 

CAIU NA DPE-SC-2017-FCC: “O racismo é característica estrutural do processo de criminalização 

secundária no Brasil”. 33 

 

De fato, “a ideia de supremacia branca pode ser útil para compreender o racismo se for 

tratada a partir do conceito de hegemonia e analisada pelas lentes das teorias críticas da 

branquidade ou branquitude”.34  

 
MAS VOCÊ SABE O QUE É BRANQUITUDE? Segundo a doutrina, trata-se de “uma posição em que 

sujeitos que ocupam esta posição foram sistematicamente privilegiados no que diz respeito ao 

acesso a recursos materiais e simbólicos, gerados inicialmente pelo colonialismo e pelo 

imperialismo, e que se mantêm e são preservados na contemporaneidade. A supremacia branca é 

uma forma de hegemonia, ou seja, uma forma de dominação que é exercida não apenas pelo 

exercício bruto do poder, pela pura força, mas também pelo estabelecimento de mediações e pela 

formação de consensos ideológicos.” (...)35 

 

Djamila Ribeiro (2019, p. 43/46)36 em sua obra “Pequeno Manual Antirracista” estabelece 

que “por causa do racismo estrutural, a população negra tem menos condições de acesso a uma 

educação de qualidade. Geralmente quem passa em vestibulares concorridos para os principais 

cursos nas melhores universidades públicas são pessoas que estudam em escolas particulares de 

 
32 Almeida, Silvio. Racismo Estrutural (Feminismos Plurais) (p. 26). Pólen Livros. Edição do Kindle. 
33 CORRETO. 
34 Almeida, Silvio. Racismo Estrutural (Feminismos Plurais) (p. 52). Pólen Livros. Edição do Kindle. 
35 Almeida, Silvio. Racismo Estrutural (Feminismos Plurais) (p. 52). Pólen Livros. Edição do Kindle. 
36 Ribeiro, Djamila. Pequeno manual antirracista. 1º Edição – São Paulo: Companhia das Letras, 2019. 
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elite, falam outros idiomas e fizeram intercâmbio. E é justamente o racismo estrutural que facilita o 

acesso desse grupo. Esse debate não é sobre capacidade, mas sobre oportunidades, e essa é a 

distinção que os defensores da meritocracia parecem não fazer”. 

 

A autora, em análise às políticas de ações afirmativas, deixa claro que embora as 

desigualdades nas oportunidades para negros e brancos ainda sejam enormes, políticas mostraram 

que têm potencial transformador na área, como é o caso das cotas (2019, p. 44/45). 

 

Interessante, ainda, o argumento (que partia quase sempre de pessoas brancas) no sentido 

de que “as pessoas negras vão roubar a minha vaga”, como se as vagas de universidades 

pertencessem apenas a um grupo de pessoas. 

 

No escólio de Djamila, 

 

“(...) Na época que o debate sobre ações afirmativas estava acalorado, um 

dos principais argumentos contrários à implementação de cotas raciais nas 

universidades era “as pessoas negras vão roubar a minha vaga”. Por trás 

dessa frase está o fato de que pessoas brancas, pro causa do privilégio 

histórico, viam as vagas em universidades como suas por direito.” (Ribeiro, 

Djamila. Pequeno manual antirracista. 1º Edição – São Paulo: Companhia 

das Letras, 2019, p. 45). 

 

Por fim, na obra “Quem tem medo do feminismo negro?”, Djamila é enfática na defesa das 

políticas afirmativas relacionadas às cotas raciais, tendo em vista que o Brasil possui uma dívida 

histórica com a população negra: 

 

“Cotas raciais são necessárias porque este país possui uma dívida histórica 

para com a população negra. Dizer-se antirracista e ser contra as cotas é, no 

mínimo, uma contradição cognitiva e, no máximo racismo. Ou se lida com 
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isso, ou se repensa e questiona os próprios privilégios. Fazer-se de vítima é 

reclamar de exclusões que nunca se sofreu.”37 

 

14. CONCEITOS DA CONVENÇÃO INTERAMERICANA CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINAÇÃO E 
INTOLERÂNCIA 

 

Indo além, a título de aprofundamento, a Convenção Interamericana contra Toda Forma de 

Discriminação e Intolerância também traz outros conceitos importantíssimos que devemos saber: 

 

14.1 
DISCRIMINAÇÃO 
RACIAL INDIRETA 

Discriminação racial indireta é aquela que ocorre, em qualquer esfera 

da vida pública ou privada, quando um dispositivo, prática ou critério 

aparentemente neutro tem a capacidade de acarretar uma 

desvantagem particular para pessoas pertencentes a um grupo 

específico, com base nas razões estabelecidas no Artigo 1.1, ou as 

coloca em desvantagem, a menos que esse dispositivo, prática ou 

critério tenha um objetivo ou justificativa razoável e legítima à luz do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

 
37 Ribeiro, Djamila. Quem tem medo do feminismo negro? – 1º Edição. São Paulo: Companhia das Letras. 2018, p. 75. 
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14.2 
DISCRIMINAÇÃO 

MÚLTIPLA OU 
AGRAVADA 

Discriminação múltipla ou agravada é qualquer preferência, distinção, 

exclusão ou restrição baseada, de modo concomitante, em dois ou 

mais critérios dispostos no Artigo 1.1, ou outros reconhecidos em 

instrumentos internacionais, cujo objetivo ou resultado seja anular ou 

restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em condições de 

igualdade, de um ou mais direitos humanos e liberdades 

fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais aplicáveis 

aos Estados Partes, em qualquer área da vida pública ou privada. 

14.3 MEDIDAS 
ESPECIAIS OU DE 

AÇÃO AFIRMATIVA 

As medidas especiais ou de ação afirmativa adotadas com a finalidade 

de assegurar o gozo ou exercício, em condições de igualdade, de um 

ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais de grupos que 

requeiram essa proteção não constituirão discriminação racial, desde 

que essas medidas não levem à manutenção de direitos separados 

para grupos diferentes e não se perpetuem uma vez alcançados seus 

objetivos. 

14.4 INTOLERÂNCIA 

Intolerância é um ato ou conjunto de atos ou manifestações que 

denotam desrespeito, rejeição ou desprezo à dignidade, 

características, convicções ou opiniões de pessoas por serem 

diferentes ou contrárias. Pode manifestar-se como a marginalização e 

a exclusão de grupos em condições de vulnerabilidade da 

participação em qualquer esfera da vida pública ou privada ou como 

violência contra esses grupos. 

 

Continuando o ponto. 

 

15. POLICIZAÇÃO E MILITARIZAÇÃO 

 

Sobre policização e militarização, em provas de Defensoria são temas MUITO importantes, 

mas pouco abordados em livros e em resumos. 
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POLICIZAÇÃO 

O professor Thiago Fabres atenta para a necessidade de mudanças na 

formação dos policiais militares. 

 

“A formação da polícia militar é para a guerra, para a brutalização, como 

próprio filme Tropa de Elite caricaturou”, exemplifica. E continua: 

“Ninguém nasce torturador. Para isso ele precisa se reificar, se coisificar 

de alguma forma. E isso é o que o treinamento policial faz. É o que 

chamamos em criminologia de policização. O indivíduo vai incorporar um 

certo habitus policial. É como se a instituição se incorporasse nele e ele 

passasse a reproduzir somente os valores institucionais, como a violência. 

E esses valores vão sendo reproduzidos e se tornando o senso comum, 

contribuindo também para a estigmatização dos policiais, que são parte 

de uma classe muito sofrida. Eles são recrutados entre as classes baixas, 

sobretudo os praças, os não oficiais, e submetidos a péssimas condições 

de trabalho e de salário, e são remetidos a uma guerra a qual nem sabem 

qual é. Uma guerra contra a pobreza, a miséria. Não há um projeto de 

segurança pública; há, na verdade, uma política de criminalização da 

pobreza e da miséria”.38 

 

A esse conjunto de fatores dá-se o nome de policização. É bom lembrar 

também de tema ligado ao que Zaffaroni chamou de direito penal 

subterrâneo, que nada mais é que um direito penal voltado à violação de 

direitos fundamentais, como é o caso, por exemplo, de policiais que 

invadem domicílios sem mandados e fora das hipóteses autorizadoras. 

MILITARIZAÇÃO 

Os policiais são treinados dentro de uma lógica militar de enfrentamento, 

hierarquia e ordem. Esse paradigma não se adequa mais a necessidade de 

uma polícia cidadã, comunitária, que deve ver o cidadão como sujeito de 

direito e não como um possível suspeito de atividade criminosa 

(ALEXANDRE CICONELLO). 

 
 

38 Disponível em: http://universo.ufes.br/blog/2013/08/uma-discussao-sobre-a-policia/. Acesso em: 11/01/2021. 
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É importante saber que a Comissão especializada em execução penal do Colégio de 

Defensores Públicos Gerais – CEEP-CONDEGE editou a Nota Técnica nº 05 com a seguinte ementa: 

 

EMENTA: A Comissão Especializada em Execução Penal do CONDEGE 

entende que a conversão do papel do agente prisional em “polícia 

penitenciária” é incompatível com o escopo de prevenção especial positiva. 

 

 Veja, abaixo, uma questão discursiva da DPE-BA. 

 

 

 
16. MODELOS DE REAÇÃO SOCIAL 

 

Pessoal, antes de finalizar, queremos falar rapidinho sobre os modelos de reação social ao 

delito, pois costumam cair bastante em provas (despencou na DP-DF, 2019). 

 

A prevenção criminal pode ser conceituada, de forma sintética, como o conjunto de ações 

que visam evitar a ocorrência do delito. 

 

Segundo a teoria da reação social ao delito, quando ocorre uma ação criminosa há uma 

reação social (do estado) no sentido oposto, devendo ser no mínimo proporcional à ação criminosa. 

 

CAIU NA DP-DF-2019-CESPE: “O cumprimento dos deveres legais por parte do apenado recluso 

constitui instrumento de reação ao delito analisado pelo modelo restaurador: o real impacto do 
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castigo aplicado ao indivíduo no caso concreto é capaz de aferir os diagnósticos e de proporcionar 

adequadas soluções para prevenir a reincidência”.39 

 

Como resultado do processo de evolução do estudo sobre as formas de reação social no 

enfrentamento do crime, existem atualmente três modelos que pretendem descrever os métodos 

mais eficazes para a prevenção do crime denominados modelos de reação ao crime. 

 

São eles: a) modelo dissuasório; b) modelo ressocializador; e c) modelo restaurador 

(integrador). 

 

Vamos analisar cada um deles de forma individualizada, segundo lição do professor Nestor 

Sampaio Penteado Filho40: 

 

16.1 MODELO 

DISSUASÓRIO 

(DIREITO PENAL 

CLÁSSICO) 

Repressão por meio da punição ao agente criminoso, mostrando a todos 

que o crime não compensa e gera castigo. Aplica-se a pena somente aos 

imputáveis e semi-imputáveis, pois aos inimputáveis se dispensa 

tratamento médico. 

16.2 MODELO 

RESSOCIALIZADOR 

Intervém na vida e na pessoa do infrator, não apenas lhe aplicando uma 

punição, mas também lhe possibilitando a reinserção social. Aqui a 

participação da sociedade é relevante para a ressocialização do infrator, 

prevenindo a ocorrência de estigmas. 

16.3 MODELO 

RESTAURADOR 

(INTEGRADOR) 

Recebe também a denominação de “justiça restaurativa” e procura 

restabelecer, da melhor maneira possível, o status quo ante, visando a 

reeducação do infrator, a assistência à vítima e o controle social afetado 

pelo crime. Gera sua restauração, mediante a reparação do dano causado. 

 

 
39 ERRADO. JUSTIFICATIVA DA BANCA: O cumprimento dos deveres por parte do preso, estabelecidos por meio de lei, 
constitui um instrumento de reação ao delito analisado pelo modelo RESSOCIALIZADOR, e não restaurador (consensual 
ou integrador). O modelo restaurador tem a ideia de reparação dos danos entre os próprios envolvidos. 
40 PENTEADO, Nestor Sampaio Filho. Manual esquemático de criminologia/Nestor Sampaio Penteado Filho. – 8. ed. – 
São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 61-62. 
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CAIU NA DP-DF-2019-CESPE: “O modelo integrador baseia-se na ideia do criminoso racional, que, 

ao ponderar os malefícios do castigo pelo crime cometido, opta por respeitar a lei, especificamente 

diante da eficácia da lei e dos métodos de tratamento penitenciário”.41 

 

CAIU NA DP-DF-2019-CESPE: “O modelo dissuasório clássico reconhece o efeito da intimidação ao 

crime pela pena, pela perfeita perseguição penal dos órgãos responsáveis e pela eficaz aplicação da 

lei, o que inibe a atuação desviante do indivíduo”. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

41 ERRADO. JUSTIFICATIVA DA BANCA: O modelo dissuasório clássico, e não o integrador de reação ao delito, estabelece 
que a existência de leis que recrudescem o sistema penal faz com que previna a reincidência, uma vez que o infrator 
racional irá sopesar o castigo com o eventual proveito obtido. Por sua vez, o modelo integrador determina 
primordialmente que os envolvidos resolvam o conflito entre si, ainda que haja necessidade de inobservância das 
regras técnicas estatais de resolução da criminalidade, flexibilizando-se leis para se chegar ao consenso. 
42 CERTO. JUSTIFICATIVA DA BANCA: O modelo dissuasório clássico prescreve que a prevenção do delito ocorre por 
meio da intimidação, ao difundir a ideia do efetivo castigo, com o fim de se retirar o propósito criminal. 
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QUESTÕES PARA FIXAR 
Questão 01 
 
O Direito Penal é uma ciência empírica e interdisciplinar que se ocupa do estudo do criminoso, da 
vítima, do delito e do controle social. 
 
 
 
Questão 02 
 
A criminalização terciária é a criminalização de determinados atos. Exemplo: quando o legislador diz 
que portar arma de fogo sem autorização legal é crime, estamos diante de um ato de criminalização 
terciária. 
 
 
 
Questão 03 
 
Pode-se definir a criminalização primária como sendo aquela exercida sobre pessoas determinadas, 
possuindo duas características: seletividade e vulnerabilidade, visto que o poder punitivo é exercido 
sobre pessoas previamente escolhidas, em face de suas fraquezas, a exemplo das pessoas em 
situação de rua, pessoas negras, usuários de drogas. 
 
 
 
Questão 04 
 
A vitimização terciária, também chamada de sobrevitimização, é aquela causada pelas instâncias 
formais de controle social. 
 
 
 
Questão 05 
 
A prevenção secundária, segundo parte da doutrina, é voltada ao recluso, visando a sua 
recuperação e evitando a reincidência. 
 
 
 
Questão 06 
 
A discriminação racial é o mesmo que racismo, segundo a doutrina. 
 
 
 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 
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GABARITO 

1.E 2.E 3.E 4.E 

5.E 6.E 

 

QUESTÕES PARA FIXAR - COMENTÁRIOS 
Questão 01 
 
O Direito Penal é uma ciência empírica e interdisciplinar que se ocupa do estudo do criminoso, da 
vítima, do delito e do controle social. 
 
Gab: E. Trata-se do conceito de criminologia e não do direito penal. 
 
Questão 02 
 
A criminalização terciária é a criminalização de determinados atos. Exemplo: quando o legislador diz 
que portar arma de fogo sem autorização legal é crime, estamos diante de um ato de criminalização 
terciária. 
 
Gab: E. O conceito acima diz respeito à criminalização primária (e não terciária). Por outro lado, 
criminalização terciária é o rótulo de “criminoso” atribuído àquelas pessoas que vimos na 
criminalização secundária. Uma pessoa que passou pelo cárcere, por exemplo, dificilmente 
conseguirá voltar a ter uma vida “normal”, considerando os graves efeitos deletérios advindos de 
uma prisão, ainda que preventiva. A esse rótulo deu-se o nome de criminalização terciária. 
 
Questão 03 
 
Pode-se definir a criminalização primária como sendo aquela exercida sobre pessoas determinadas, 
possuindo duas características: seletividade e vulnerabilidade, visto que o poder punitivo é exercido 
sobre pessoas previamente escolhidas, em face de suas fraquezas, a exemplo das pessoas em 
situação de rua, pessoas negras, usuários de drogas. 
 
Gab: E. Trata-se de conceito referente à criminalização secundária. Como vimos, para ZAFFARONI, a 
criminalização secundária possui duas características: seletividade e vulnerabilidade, visto que o 
poder punitivo é exercido sobre pessoas previamente escolhidas, em face de suas fraquezas, a 
exemplo das pessoas em situação de rua, pessoas negras, usuários de drogas, etc.  
 
Questão 04 
 
A vitimização terciária, também chamada de sobrevitimização, é aquela causada pelas instâncias 
formais de controle social. 
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Gab: E. A sobrevitimização é também chamada de vitimização secundária (e não terciária). Por 
exemplo, imagine que alguém seja vítima de estupro. É inegável que esta pessoa terá que reviver 
todo o momento do crime, só que agora durante o inquérito policial e, depois, durante o processo 
penal, em que deverá ir para audiências, inclusive muitas vezes para prestar depoimento frente a 
frente com o réu, o que faz com que a vítima sofra, novamente, os efeitos do crime. A isso deu-se o 
nome de vitimização secundária. 
 
Questão 05 
 
A prevenção secundária, segundo parte da doutrina, é voltada ao recluso, visando a sua 
recuperação e evitando a reincidência. 
 
Gab: E. Na verdade, a prevenção terciária (e não secundária) que é voltada ao recluso, visando a 
sua recuperação e evitando a reincidência (sistema prisional); realiza-se por meio de medidas 
socioeducativas como laborterapia, a liberdade assistida, a prestação de serviços às comunidades, 
etc., como assevera Nestor Sampaio. 
 
Questão 06 
 
A discriminação racial é o mesmo que racismo, segundo a doutrina. 
 
Gab: E. 
 
Segundo Sílvio Almeida, como vimos nesse material, racismo é uma forma sistemática de 
discriminação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas 
conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a 
depender do grupo racial ao qual pertençam. Almeida, Silvio. Racismo Estrutural (Feminismos 
Plurais) (p. 23). Pólen Livros. Edição do Kindle. 
 
Já a discriminação racial, por sua vez, “é a atribuição de tratamento diferenciado a membros de 
grupos racialmente identificados. Portanto, a discriminação tem como requisito fundamental o 
poder, ou seja, a possibilidade efetiva do uso da força, sem o qual não é possível atribuir vantagens 
ou desvantagens por conta da raça”. Almeida, Silvio. Racismo Estrutural (Feminismos Plurais) (pp. 
23-24). Pólen Livros. Edição do Kindle. 
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DIREITO PENAL 

 
Aplicação e interpretação da lei penal. Princípios. 

 

 Oi, gente. Agora vamos iniciar Direito Penal. É uma matéria maravilhosa, e que tem uma alta 

incidência (um pouquinho aprofundada) em nossas provas (seja na fase objetiva, subjetiva ou oral). 

Mas nada que o RDP não traga para você! ;) 

 

 Avante! 

 

Com relação a esse ponto, vamos tentar resumir o mais “a cara da prova”. De início, o 

importante é que você saiba que nesse curso não veremos absolutamente tudo, mas com certeza o 

que você precisa saber para sua prova. 

 

 O aluno não pode, de jeito nenhum, se acomodar com o que vê apenas aqui. Busque, 

pesquise, corra atrás, cumpra o cronograma (flexível ou + intenso), responda questões, leia os 

informativos indicados, etc. Sua aprovação depende disso, então não vamos nos acomodar. A busca 

pela informação deve ser constante. 

 

 Vamos começar! 

 

1. A MISSÃO DO DIREITO PENAL 

 

Inicialmente, você saberia me dizer qual a missão do direito penal? 

 

 Bem! Entre os autores brasileiros, prevalece o entendimento de que o fim do direito penal é 

a defesa de bens jurídicos: nesse sentido Aníbal Bruno, Fragoso, Damásio, Toledo e Mirabete. 

 

Nilo Batista43 lembra que alguns colocam a sociedade (Aníbal Bruno e Fragoso), concebida 

eventualmente como combate ao crime (Mirabete); outros procuram enfatizar a defesa dos valores 

 
43 Idem, p. 111. 
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sociais que subjazem aos bens jurídicos (Brito Alves) ou o “robustecimento da consciência penal” 

desses valores (Damásio). 

 

No entanto, Nilo estabelece que, podemos, assim, ao ouvirmos dizer que a missão do direito 

penal é a proteção de bens jurídicos, através da cominação, aplicação e execução da pena, retrucar 

que numa sociedade dividida em classes o direito penal estará protegendo relações sociais 

escolhidos pela classe dominante, ainda que aparentem certa universalidade, e contribuindo para a 

reprodução daquelas relações. 

 

(...) Questionar uma função tutelar ou protetiva dos bens jurídicos (não só 

pelo proverbial atraso com o qual o direito penal chega aos conflitos, mas 

também porque numa sociedade de classes tais bens jurídicos são 

concebidos para a reprodução de relação de dominação) não significa 

transigir com a exigência central do princípio da lesividade: não pode haver 

crime sem ofensa a um bem jurídico. Efeitos sociais não declarados da pena 

(estigmatização, controle do exercício industrial de reserva, criação de 

bodes expiatórios, retroalimentação e autoritarismo, etc.) também 

configuram, nessas sociedades, uma espécie de “missão secreta” do direito 

penal.44 

 

2. O POPULISMO PENAL 

 

Em nossos estudos para Defensoria Pública, é preciso entender o que está por trás do 

chamado populismo penal. 

 

O que é isso, populismo penal, RDP? =/ 

 

Pois bem! Para a doutrina, “o populismo penal representa um conjunto de práticas e 

discursos de apoio ao poder punitivo. Pretensamente apoiados em um público geral, como se o 

povo fosse um agregado social homogêneo — o que não é. Mas o populismo penal sempre recorre 
 

44 Nilo Batista, idem p. 113. 
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à figura narrativa do povo. "O povo quer isso", "o povo quer aquilo", "o povo está cansado", e por aí 

vai. O conjunto de práticas e discursos que reivindicam esse endurecimento penal acerta as 

instituições que compõem o sistema de Justiça Criminal. Então tem polícia, órgão de acusação, o 

legislador penal, o juiz penal e a execução penal. O Legislativo é um desses atores. E as suas práticas 

populistas se dariam por meio da aprovação de leis penais mais severas, com penas mais altas. Esse 

endurecimento pode ser considerado populista sempre que o legislador se mostra nada 

preocupado com a eficácia da alteração legislativa, e mais com a obtenção de vantagens eleitorais, 

como diz o professor Julian Roberts. Esse é um ponto chave. Essas leis acabam sendo simbólicas, 

responsivas a um ato de grande repercussão na mídia, e não propriamente versadas a resolver os 

conflitos sociais”45. 

 

O professor André Pacheco Teixeira Mendes traz dados sinalizando que o recrudescimento46 

das penas não diminui a criminalidade, vejam: 

 

(...) Não há evidência empírica de que o aumento abstrato de penas gere o 

efeito de reduzir crimes. Na realidade brasileira, há algumas evidências de 

que é o contrário, inclusive. Pelo período que eu estudei no livro [2006 a 

2014], mesmo havendo aumento de encarceramento e eventual aumento 

de penas de alguns crimes, não houve redução das taxas criminais no Brasil. 

Se pegarmos o último dado do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea) sobre taxa de homicídio no Brasil, de 2017, e fizer a linha histórica de 

1980 até 2017, vamos ver um aumento no índice. A Lei dos Crimes 

Hediondos (Lei nº 8.072/1990), que representou um dos mais severos 

endurecimentos penais da história da legislação brasileira, os sistemáticos 

aumentos das penas de tráfico de drogas, o aumento das penas de crimes 

sexuais, todos esses aumentos de pena não ensejaram redução na taxa 

desses delitos — ainda que, paralelamente, tenha havido aumento do 

encarceramento por esses crimes. Então, é importante notar esses dados 

 
45 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-jul-12/entrevista-andre-mendes-advogado-professor-fgv-direito-rio. 
Acesso em: 11/01/2021. 
46 Recrudescer significa tornar-se mais intenso; exacerbar-se, aumentar. 
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empírico e lembrar que a responsabilização concreta de atos tem mais 

chances de reduzir e gerar esse efeito de redução de crimes do que 

aumentos abstratos da pena na lei penal. 

 

Visto a missão do direito penal, vamos ingressar no estudo sobre as normas penais. 

 

3. NORMAS PENAIS INCRIMINADORAS E NÃO INCRIMINADORAS 

 

 Primeiro, devemos entender sobre as normas penais, que podem ser divididas em 

incriminadoras e não incriminadoras. 

 

NORMAS PENAIS 

INCRIMINADORAS NÃO INCRIMINADORAS 

A norma traz, efetivamente, um núcleo do tipo e 

sua sanção. 

 

PRECEITO PRIMÁRIO: Ex.: Art. 155 - Subtrair, 

para si ou para outrem, coisa alheia móvel. 

 

PRECEITO SECUNDÁRIO: Pena - reclusão, de um 

a quatro anos, e multa. 

A norma, aqui, não traz um crime. 

 

Ex1: excludentes de ilicitude, como a legítima 

defesa, estado de necessidade, etc. 

 

Ex2: explicam conceitos, como o art. 109 que 

traz conceito sobre prescrição. 

 

Ex3: princípios (art. 1, sobre anterioridade da 

lei). 

 

3.1 NORMA PENAL EM BRANCO 

HOMOGÊNEA (IMPRÓPRIA) HETEROGÊNEA (PRÓPRIA) 

O preceito primário é incompleto. 

 

Na homogênea, este conceito incompleto é 

complementado por OUTRA norma do MESMO 

O preceito primário é incompleto. 

 

Na heterogênea, este conceito primário é 

complementado por outra norma de status 
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status. 

 

Ela pode ser homóloga (homovitelina) e 

heteróloga (heterovitelina). 

 

HOMÓLOGA: o complemento está no mesmo 

diploma legal, por exemplo, em artigos 

diferentes, mas no mesmo diploma. 

 

HETERÓLOGA: o complemento, apesar de ser 

completado por uma norma de MESMO STATUS, 

não está no MESMO diploma, mas em diploma 

distinto. 

normativo distinto, que surge de OUTRA fonte 

de produção. 

 

Ex.: A lei de Drogas não trouxe o conceito de 

drogas, mas este foi dado pela Portaria nº 

344/1998. 

 

Pessoal, parte da doutrina passou a questionar a norma penal em branco, se ela era 

constitucional. Isso porque, para alguns, quando o conteúdo da norma é modificado por uma 

espécie normativa distinta da lei (ex.: decreto que traz o conceito de drogas), haveria ofensa à 

legalidade. 

 

 Por outro lado, a posição majoritária, tanto no STJ como no STF, é que a norma penal em 

branco prevê o núcleo essencial da conduta, não havendo qualquer ofensa à legalidade, porque o 

complemento é apenas para detalhar ou especificar o que já foi trazido na lei penal. 

 

3.2 NORMA PENAL AO REVÉS OU INVERTIDA 

É o contrário da norma penal em branco. Lembre-se que na norma penal em branco o preceito 

primário (o verbo) precisa de um complemento. 

 

Na norma penal ao revés ou invertida, é o preceito secundário (a pena) que precisa de um 

complemento ou remete a um outro comando legal. 
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Ex.: o genocídio (Lei nº 2.889/46) deve ser punido com as mesmas penas do homicídio qualificado. 

 

4. PRINCÍPIOS A SEREM UTILIZADOS NO CONFLITO APARENTE DE NORMAS PENAIS 

 
Precisamos saber, ainda, que em caso de conflito aparente de normas penais, existem 

alguns princípios para serem utilizados. Vamos entender. 

 

CONSUNÇÃO 

“A”, para matar “B” (crime fim), necessariamente terá que lesioná-lo (crime 

meio). 

 

Neste caso, em face da consunção, “A” responderá apenas pelo crime fim 

(homicídio), e não pelo de lesão (crime meio). 

SUBSIDIARIEDADE 

Alguns crimes são subsidiários em relação a outros. 

 

Ex.: importunação sexual (art. 215-A). 

 

É subsidiário porque o preceito secundário traz o seguinte: 

 

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

grave. 

ESPECIALIDADE 

A norma específica afastará a norma genérica. 

 

Ex.: o crime de infanticídio (art. 123, CP) é especial em relação ao crime de 

homicídio (art. 121, CP), dadas as circunstâncias exigidas para a 

caracterização do primeiro delito. 

ALTERNATIVIDADE 

Há crimes chamados de “crimes de ação múltipla ou conteúdo variado”, que 

são aqueles que possuem vários núcleos do tipo. 

 

Ex.: o crime do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico) tem inúmeros verbos. Se o 

agente se encaixar em pelo menos UM verbo, responderá pelo crime. Se 

efetivar mais de 5 verbos, também responderá por crime único. 
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Quero lembrar a vocês que as bancas gostam de trazer os conceitos de crime progressivo e 

progressão criminosa como sinônimos (para confundir o candidato), por isso trataremos disso 

agora. 

 

5. CRIME PROGRESSIVO E PROGRESSÃO CRIMINOSA 

 

 No crime progressivo, o agente, com o objetivo de praticar um resultado MAIS GRAVE, 

pratica outro de natureza bem mais leve, por exemplo: quem comete o crime de homicídio comete 

indubitavelmente o crime de lesão corporal. Perceba que o dolo (vontade) do agente é uma só: 

matar alguém. Em razão da consunção, que vimos acima, ele responderá por homicídio e não por 

homicídio e lesão corporal. Assim, o crime progressivo é a passagem inevitável pelo crime meio. O 

dolo do agente não muda. 

 

Por outro lado, na progressão criminosa o agente quer inicialmente um resultado (ex.: ele 

quer apenas lesionar), mas durante a execução acaba MUDANDO o dolo, quando decide, por 

exemplo, matar. Perceba que a progressão criminosa é, em síntese, a mudança intencional no 

cometimento de uma infração penal mais grave. 

 

Esse tema foi objeto de pergunta na PROVA ORAL da DP-DF, em 2019, banca CEBRASPE. A 

resposta esperada pela banca foi a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

Em resumo: 
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CRIME PROGRESSIVO PROGRESSÃO CRIMINOSA 

Quer o crime mais grave, mas antes precisa 

passar pelo menos grave. 

 

Não há mudança no dolo. 

Quer o crime menos grave, mas durante a 

execução deseja praticar o crime mais grave. 

 

Há mudança no dolo (dolo cumulativo). 

 

6. INTERPRETAÇÃO DA LEI PENAL 

 

Feitas as presentes observações, vamos ingressar no tema interpretação da lei penal, pois é 

um assunto que cai bastante em nossas provas de Defensoria. Então, sem arrodeios, vamos lá! 

 

 Primeiro de tudo, é saber diferenciar interpretação extensiva, interpretação analógica e 

analogia. 

 

 Para isso, nada melhor que uma tabela linda. 

 

INTERPRETAÇÃO 
EXTENSIVA 

INTERPRETAÇÃO  
ANALÓGICA 

ANALOGIA 

A lei existe. A lei existe. Não existe lei. 

Aqui, amplia-se o conceito do 

que a lei dizia. 

 

 

 

Ex.: Nucci afirma que “quando 

se cuida das causas de 

suspeição do juiz (art. 254, 

CPP), deve-se incluir também o 

jurado, que não deixa de ser 

um magistrado, embora leigo. 

Onde se menciona no Código 

Aqui também se amplia um 

conceito legal quando este é 

encerrado de maneira 

genérica. 

 

Para Nucci, “a interpretação 

analógica é um processo de 

interpretação, usando a 

semelhança indicada pela 

própria lei. É o que se vê, por 

exemplo, no caso do art. 254 

do Código de Processo Penal, 

Analogia é forma de 

integração, e não de 

interpretação, como as demais 

vistas. É por isso que não há lei, 

pois o magistrado se utilizará 

da analogia para suprir uma 

lacuna. 

 

Analogia in bonam partem: 

analogia benéfica ao acusado. 

O principal exemplo é a 

remição, que a jurisprudência 
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de Processo Penal a palavra 

réu, para o fim de obter 

liberdade provisória, é natural 

incluir-se indiciado.” 

 

O CPP permite a interpretação 

extensiva no Direito Processual 

Penal. A correte majoritária 

também entende que cabe 

interpretação extensiva no 

direito penal, proibidas apenas 

se ficar evidenciado que não 

era a intenção do legislador. 

cuidando das razões de 

suspeição do juiz, ao usar na lei 

a expressão “estiver 

respondendo a processo por 

fato análogo”. 

 

Outro exemplo é o art. 121, § 

2º, IV, do CP: “à traição, de 

emboscada, ou mediante 

dissimulação ou outro recurso 

que dificulte ou torne 

impossível a defesa do 

ofendido”. 47 

tem permitido diversos tipos e 

modalidades (por estudo, canto 

em coral, estudo de música, 

esporte, etc.). 

 

Analogia in malam partem: 

analogia maléfica e prejudicial 

ao acaso. É proibida, em razão 

do princípio da reserva legal. 

 

Por fim, vamos abordar os princípios gerais do Direito Penal, expressos no ponto desta 

etapa. 

 

7. PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL 

 

7.1 PRINCÍPIO DA 
CONFIANÇA 

Conforme explica o professor Juarez Cirino, “segundo este princípio, 

todo aquele que atende adequadamente ao cuidado objetivamente 

exigido, pode confiar que os demais coparticipantes da mesma 

atividade também operem cuidadosamente. A consequência da 

aplicação deste pensamento no direito penal será a de excluir a 

responsabilidade dos agentes em relação a fatos que se estendam para 

além do dever concreto que lhes é imposto nas circunstâncias e nas 

condições existentes no momento de realizar a atividade. Como seria 

absolutamente impossível exigir-se de cada pessoa uma atenção 

extraordinária que pudesse ir além daquela que lhe era atribuível 

 
47 Direito penal esquematizado®: parte geral/André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves. – 7. ed. – São Paulo: 
Saraiva Educação, 2018. (Coleção esquematizado®/coordenador Pedro Lenza), p. 171. 
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segundo juízo concreto de adequação, este princípio vigora como 

limitador do dever de cuidado, precisamente no âmbito da atividade 

concreta”.48 

 

Esse princípio também é trabalhado por Günther Jakobs, na sua 

definição de imputação objetiva. O autor sustenta “que, na vida em 

sociedade, as pessoas não podem ser obrigadas a sempre desconfiar 

dos outros, supondo constantemente que as demais pessoas não 

cumprirão seu papel social. Justamente por isso, haverá exclusão da 

responsabilidade penal quando alguém agir confiando que outrem 

cumprirá o seu papel”.49 

7.2 LEGALIDADE 

Para que uma infração penal (crime ou contravenção) exista, é preciso 

haver lei. 

 

É proibida a edição de medidas provisórias sobre Direito Penal (se criar 

direitos para beneficiar o réu pode, segundo o STF). 

7.3 INTERVENÇÃO 
MÍNIMA 

O Direito penal só deve atuar em situações relevantes. Dentro da 

intervenção mínima há dois princípios que dele decorrem: 

fragmentariedade e subsidiariedade. 

Fragmentariedade: o Direito Penal deve proteger apenas aqueles bens 

jurídicos mais relevantes. 

 

Subsidiariedade: apenas quando nenhuma das áreas do direito 

conseguir proteger o referido bem jurídico, é que o direito penal 

protegerá. É o que a doutrina chama de “ultima ratio”. 

7.4 OFENSIVIDADE OU 
LESIVIDADE 

Atos internos não são puníveis. Só há crime se houver efetiva lesão ao 

bem jurídico. 

 
48 Apud, Masson, Cleber. Direito Penal: parte geral (arts. 1º a 120) – vol. 1/Cleber Masson. – 13. ed. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 129. 
49 Citado por Estefam, André; Gonçalves, Victor Eduardo Rios Direito penal esquematizado® – parte geral/André 
Estefam; Victor Eduardo Rios Gonçalves. – Coleção esquematizado®/coordenador Pedro Lenza - 9. ed. – São Paulo: 
Saraiva Educação, 2020, p. 505. 
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É por isso que não se pune a cogitação, a primeira fase do iter criminis. 

7.5 ALTERIDADE 

Não se pune a agressão a si mesmo. 

 

Ex.: autolesão, suicídio, etc. 

 

Exceção: se o agente se lesionou para tentar receber um determinado 

seguro, por exemplo, estará cometendo crime. 

7.6 RESPONSABILIDADE 
SUBJETIVA 

É preciso demonstrar dolo ou culpa. Não há responsabilidade objetiva 

no direito penal. 

 

OBS.: não confundam a responsabilidade objetiva com a teoria da 

imputação objetiva, uma das teorias do nexo de causalidade. 

7.7 HUMANIDADE 
Estabelece que as penas impostas aos indivíduos devem respeitar a 

dignidade desses. 

7.8 PESSOALIDADE OU 
INTRANSCENDÊNCIA DA 

PENA 

Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação 

de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos 

termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o 

LIMITE do valor do patrimônio transferido (art. 5, XLV, CF). 

7.9 ADEQUAÇÃO SOCIAL 

Para Gustavo Junqueira 50, “no âmbito do conteúdo da incriminação, 

localiza-se o princípio da adequação social. A teoria da adequação social 

foi estruturada por Welzel, o expoente máximo, como se sabe, da teoria 

finalista da ação. Embora a perspectiva finalista tenha uma tendência a 

ser marcadamente ontológica, baseada em estruturas lógico-reais, 

Welzel admitia em certa medida a interferência de valorações sociais e 

essa interferência expressava-se sobretudo na teoria da adequação: 

aquelas condutas que estão dentro do que historicamente passou a 

compor a ordem ético-social da vida em comunidade e que portanto 

 
50 Manual de direito penal: parte geral/Gustavo Junqueira e Patrícia Vanzolini. – 5. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 
2019, p. 25. 
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são socialmente adequadas, jamais podem se subsumir a um tipo (Claus 

Roxin, Manual, p. 293). A adequação social é de certo modo uma 

espécie de pauta para os tipos penais: representa o âmbito “normal” da 

liberdade de atuação social. Por isso, ficam excluídas dos tipos penais as 

ações socialmente adequadas, ainda que formalmente típicas (Hans 

Welzel, Derecho penal alemán, p. 68). Em outras palavras, o princípio 

da adequação social afirma que o desenvolvimento de ações praticadas 

com o oportuno dever de cuidado e que estejam completamente 

inseridas nos referenciais normativos da vida comunitária, que se 

configuraram historicamente, não realiza o tipo delitivo, ainda que 

afetem bens jurídicos (Hans-Heinrich Jescheck, Tratado de derecho 

penal, p. 269).”51 

 

CAIU NA DPE-PR-FCC-2017: “O princípio da intervenção mínima no Direito Penal encontra reflexo 

nos princípios da subsidiariedade e da fragmentariedade”52. 

 

CAIU NA DPE-MA-2015-FCC: “A proscrição de penas cruéis e infamantes, a proibição de tortura e 

maus-tratos nos interrogatórios policiais e a obrigação imposta ao Estado de dotar sua 

infraestrutura carcerária de meios e recursos que impeçam a degradação e a dessocialização dos 

condenados são desdobramentos do princípio da humanidade”. 53 

 

CAIU NA DPE-PB-2014-FCC: "A terrível humilhação por que passam familiares de presos ao visitarem 

seus parentes encarcerados consiste na obrigação de ficarem nus, de agacharem diante de espelhos 

e mostrarem seus órgãos genitais para agentes públicos. A maioria que sofre esses procedimentos é 

 
51 É importante lembrar que os Tribunais Superiores não têm aplicado o princípio da adequação social para o crime de 
violação de direitos autorais (dvd’s e cd’s piratas, por exemplo), embora essa seja uma tese institucional da Defensoria 
Pública. Para o STF, Não se pode considerar socialmente tolerável uma conduta que causa sérios prejuízos à indústria 
fonográfica brasileira e aos comerciantes legalmente instituídos, bem como ao Fisco pelo não pagamento de impostos. 
Nesse sentido: STF HC 98898, julgado em 20/04/2010. CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Súmula 574-STJ. Buscador 
Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/09d37c08f7b129e96277388757530c72. Acesso 
em: 11/01/2021. 
52 CORRETO. 
53 CORRETO. 
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de mães, esposas e filhos de presos. Até mesmo idosos, crianças e bebês são submetidos ao vexame. 

É princípio de direito penal que a pena não ultrapasse a pessoa do condenado". (DIAS, José Carlos. 

"O fim das revistas vexatórias". In: Folha de São Paulo. São Paulo: 25 de julho de 2014, 1o caderno, 

seção Tendências e Debates, p. A-3). Além da ideia de dignidade humana, por esse trecho o 

inconformismo do autor, recentemente publicado na imprensa brasileira, sustenta-se mais 

diretamente também no postulado constitucional da pessoalidade”. 54 

 

CAIU NA DPE-SP-2013-FCC: “O princípio constitucional da intranscendência da pena não é capaz de 

impedir a estigmatização e práticas violadoras de direitos humanos de familiares de pessoas 

presas”. 55 

 

CAIU NA DP-DF-2013-CESPE: “A versão clássica do modelo penal garantista ideal se funda sob os 

princípios da legalidade estrita, da materialidade e lesividade dos delitos, da responsabilidade 

pessoal, do contraditório entre as partes e da presunção de inocência”56.  

 

CAIU NA DPE-TO-2013-CESPE: “Constituem funções do princípio da lesividade, proibir a 

incriminação de atitudes internas, de condutas que não excedam a do próprio autor do fato, de 

simples estados e condições existenciais e de condutas moralmente desviadas que não afetem 

qualquer bem jurídico”. 57 

 

Feitas essas observações, vamos iniciar o estudo sobre a APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 

 
8. APLICAÇÃO DA LEI PENAL 

 

 Sobre o tempo do crime, precisamos saber a existência de três teorias: atividade, resultado 

e ubiquidade. 

 

TEORIAS SOBRE A LEI PENAL NO TEMPO 

 
54 CORRETO. 
55 CORRETO. 
56 CORRETO. 
57 CORRETO. 
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ATIVIDADE RESULTADO UBIQUIDADE (MISTA) 

O crime considera-se praticado 

no momento da CONDUTA 

(ação ou omissão). Portanto, 

mesmo que o resultado tenha 

ocorrido em outro lugar, para 

fins penais, considera-se 

praticado o crime no EXATO 

MOMENTO da realização da 

conduta. 

Para a teoria do resultado, o 

crime se considera praticado 

no momento do RESULTADO. 

Por fim, para a teoria da 

ubiquidade, o crime considera-

se praticado no momento da 

conduta OU do resultado. 

 

É por isso que chamam de 

teoria mista, pois é a união da 

teoria do resultado com a 

teoria da atividade. 

 

QUAL TEORIA FOI ADOTADA? 

Com relação ao LUGAR, adota-se a teoria da 

ubiquidade. 

Com relação ao TEMPO do crime, adote-se a 

teoria da atividade. 

 

Para gravar, é só lembrar da palavra LUTA: Lugar: Ubiquidade: Tempo: Atividade. 

 

CAIU NA DP-DF-2019-CESPE: “Em razão da teoria da ubiquidade, considera-se praticado o crime no 

lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou 

deveria ter sido produzido o resultado”.58 

 

CAIU NA DPE-RS-2014-FCC: “Sobre o tempo e o lugar do crime, o Código Penal para estabelecer o 

tempo do crime, adotou, como regra, a teoria da ação, e, para estabelecer o lugar do crime, a 

teoria da ubiquidade”. 59 

 

 Sobre extra-atividade da lei penal, não confundam os conceitos de RETROATIVIDADE E 

ULTRA-ATIVIDADE. 

 

Na retroatividade, uma lei alcança fatos ocorridos antes da sua vigência. 

 
58 CORRETO. 
59 CORRETO. 
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 Na ultra-atividade, a lei, apesar de revogada, continua regulando fatos que ocorreram 

enquanto ainda estava vigente. 

 

EXTRA-ATIVIDADE 

RETROATIVIDADE ULTRA-ATIVIDADE 

A lei alcança fatos antes da sua vigência. 

Lei revogada continua regulando fatos que 

ocorreram quando esta ainda estava em vigor: 

 

Exemplos: Leis excepcionais e temporárias. 

Mesmo passada a vigência, os fatos regidos por 

aquela lei serão regulados, no futuro, pela lei 

que já foi revogada. 

 

No entanto, é importante saber que de acordo com o posicionamento do STF, inclusive 

sumulado, 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. 

 

Súmula 711/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. 

 

CAIU NA DPE-MS-2014-VUNESP: “De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a 

lei penal mais grave é aplicada ao crime continuado ou ao crime permanente se sua vigência é 

anterior à cessação da continuidade ou da permanência”. 60 

 

9. ABOLITIO CRIMINIS E LEX MITIOR OU NOVATIO LEGIS IN MELLIUS 

 

Dando continuidade, cuidado com o abolitio criminis e a lex mitior. 

 

 
 

60 CORRETO. 
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ABOLITIO CRIMINIS 
LEX MITIOR OU NOVATIO LEGIS IN MELLIUS 

(LEI MELHOR) 
A abolitio criminis é a supressão total de um 

determinado fato, que antes era considerado 

típico. 

 

Ex.: mendicância e adultério. 

 

OBS.: cuidado, a abolitio criminis é uma das 

hipóteses de extinção de punibilidade previstas 

no Código Penal. 

 

Assim, é capaz de apagar todos os efeitos 

PENAIS da condenação, como reincidência, 

maus antecedentes, etc. 

 

Por outro lado, os efeitos EXTRAPENAIS não são 

englobados, como a obrigação de indenizar. 

O surgimento de uma lex mitior faz com que o 

agente seja beneficiado. 

 

Assim como no abolitio criminis, a lex mitior tem 

retroatividade e ultra-atividade. 

 

Ex.: A lei nº 13.654/2018 suprimiu das 

majorantes do roubo a expressão “arma”, 

modificando para “arma de fogo”. Assim, “arma 

branca”, como a faca, não mais majorava o 

crime de roubo. No entanto, cuidado, pois a Lei 

nº 13.964/2019, conhecida como “Pacote 

Anticrime”, trouxe a “arma branca” com 

hipótese, novamente, de majorante ao crime de 

roubo (art. 157, § 2º, VII do Código Penal). 

 

LEMBREM-SE: A lei posterior, que de qualquer 

modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos 

anteriores, ainda que decididos por sentença 

condenatória transitada em julgado. 

 

CAIU NA DPE-MG-2009-FUMARC: “A Lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, 

aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em 

julgado”. Este dispositivo legal é uma das poucas hipóteses em que se admite a retroatividade da 

norma penal”. 61 

 

Muitos alunos ainda confundem a abolitio criminis com a continuidade normativa-típica. 

Não podemos cometer esse erro. 

 
61 CORRETO. 
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10. CONTINUIDADE NORMATIVA-TÍPICA 

 

ABOLITIO CRIMINIS  CONTINUIDADE NORMATIVA-TÍPICA 

O fato deixa de ser punível. 
O crime é revogado, mas permanece em outro 

comando normativo. 

Extingue-se a punibilidade. 
Não extingue a punibilidade, pois ainda 

permanece sendo crime. 

Ex.: adultério. 
Ex.: atentado violento ao pudor passou a ser 

tipificado dentro do art. 213 do Código Penal.62 

 

11. LEIS TEMPORÁRIAS E AS LEIS EXCEPCIONAIS 

 

O Código Penal traz duas importantes espécies de leis que sempre aparecem em provas, 

que são as LEIS TEMPORÁRIAS E AS LEIS EXCEPCIONAIS. 

 

LEI TEMPORÁRIA LEI EXCEPCIONAL 

Lei penal que surge com tempo determinado. 

 

Ex.: a vigência da lei penal durará de 21 de 

dezembro a 21 de janeiro. 

A lei surge para atuar em situações específicas e 

extraordinárias. 

Não tem prazo certo, ela terá a mesma duração 

do fato que originou a sua edição. 

 

Ex.: Lei “A” foi editada e sua vigência se dará até 

que determinada catástrofe se encerre, por 

exemplo. 

 
62 No informativo 660, o STJ entendeu que “a conduta prevista no revogado art. 125, XIII, da Lei nº 6.815/1980, 
subsume-se agora ao art. 299 do Código Penal”. Insta salientar, inicialmente, que a Lei nº 6.815/1980 foi 
expressamente revogada pela Lei nº 13.445/2017. No entanto, a conduta de fazer declaração falsa em processo de 
transformação de visto, de registro, de alteração de assentamentos, de naturalização, ou para a obtenção de 
passaporte para estrangeiro, laissez-passer ou, quando exigido, visto de saída, prevista no art. 125, XIII, da Lei nº 
6.815/1980, não deixou de ser crime no Brasil com a revogação da referida lei, não havendo que se falar em abolitio 
criminis, mas subsume-se agora ao art. 299 do Código Penal. Operou-se, na espécie, o princípio da continuidade 
normativa típica. AgRg no AREsp 1.422.129-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, por unanimidade, 
julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019. INF. 660.STJ. 
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Antes de finalizar o ponto, gostaria de registrar que o Supremo Tribunal Federal se 

manifestou, em grau de repercussão geral (e o STJ por intermédio da Súmula 501) sobre a 

combinação de leis no tempo. 

 

12. COMBINAÇÃO DE LEIS PENAIS NO TEMPO 

Surgindo lei nova, em parte 

mais benéfica quando 

comparada com a lei revogada, 

podemos combiná-las, lei 

revogada e revogadora, para 

favorecer o réu? 

Há divergência: 

 

1ª corrente: sustenta não ser possível a combinação de leis, pois o 

juiz estaria legislando, criando uma terceira lei (“lex tertia”). Esse 

é o posicionamento do STF e do STJ. 

 

2ª corrente: sustenta ser possível a combinação de leis penais, 

pois se o juiz pode aplicar a totalidade de uma ou outra lei para 

beneficiar o réu, pode também aplicar parte de uma e de outra 

para o mesmo fim. Esse entendimento está contido no novo 

anteprojeto do Código Penal, em que “o juiz poderá combinar leis 

penais sucessivas, no que nelas exista de mais benigno”. 

Súmula do STJ sobre 

combinação de leis no crime 

de Drogas 

Súmula 501 do STJ: “É cabível a aplicação retroativa da Lei 

11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas 

disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o 

advindo da aplicação da Lei nº 6.368/1976, sendo vedada a 

combinação de leis”. 

 

 Por fim, saiba que uma novidade importante que vai despencar nos próximos concursos é 

saber que com o Pacote Anticrime o art. 75 do Código Penal foi alterado, a fim de que o tempo de 

cumprimento máximo de pena seja de 40 anos (e não mais 30 anos). 
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CÓDIGO PENAL PACOTE ANTICRIME 

Art. 75 - O tempo de cumprimento das penas 

privativas de liberdade não pode ser superior a 

30 (trinta) anos. 

“Art. 75. O tempo de cumprimento das penas 

privativas de liberdade não pode ser superior a 

40 (quarenta) anos. 

 

§ 1º Quando o agente for condenado a penas 

privativas de liberdade cuja soma seja superior a 

40 (quarenta) anos, devem elas ser unificadas 

para atender ao limite máximo deste artigo. 

 

13. LEI PENAL NO ESPAÇO 

 

O Código Penal brasileiro traz a territorialidade (art. 5º) e a extraterritorialidade (art. 7º). 

Como sabemos, a territorialidade é a regra. Lembra Masson (2014, p. 212)63, “que 

excepcionalmente, admitem-se outros princípios para o caso de extraterritorialidade, que são os da 

personalidade, do domicílio, da defesa, da justiça universal e da representação. A matéria se 

relaciona ao Direito Penal Internacional, ramo do Direito Internacional Público que estabelece as 

regras de determinação da lei penal aplicável na hipótese de a conduta criminosa violar o sistema 

jurídico de mais de um país”. Veremos esses outros princípios ainda neste material! 

 
13.1 Territorialidade 

  

Gente, mas do que se trata o princípio da territorialidade? 

 

Simples. 

 

Nada mais é que a aplicação, e, regra, da lei brasileira aos crimes cometidos no território 

nacional. Isso está previsto no art. 5º do Código Penal: 

 

 
63 Direito penal esquematizado – Parte geral – vol. 1/Cleber Masson. – 8ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014. 
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Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e 

regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. 

 

 No entanto, há exceções, ocorrendo quando brasileiro pratica crime no exterior ou um 

estrangeiro comete delito no Brasil. Fala-se, assim, que o Código Penal adotou o princípio da 

territorialidade temperada ou mitigada. (Masson, 2014, p. 21264). 

 

Certo. Mas o que vem a ser “território”? 

 

Pode-se dizer que território é o espaço em que o Estado exerce sua soberania política. 

 

Um ponto bem importante lembrado por Cleber Masson65 é acerca da análise do art. 5.º do 

Código Penal, revelando que o território brasileiro compreende: 

 

“a) o espaço territorial delimitado pelas fronteiras, sem solução de 

continuidade, inclusive rios, lagos, mares interiores e ilhas, bem como o 

respectivo subsolo;  

 

b) o mar territorial, ou marginal, que corre ao longo da costa como parte 

integrante do território brasileiro e que tem uma faixa de doze milhas 

marítimas de largura, medidas a partir da baixa-mar do litoral continental e 

insular brasileiro, na forma definida pela Lei nº 8.617/1993. A soberania 

brasileira alcança também o leito e o subsolo do mar territorial. O conceito 

de território não obsta, contudo, o direito de passagem inocente, isto é, a 

prerrogativa de navios mercantes ou militares de qualquer Estado de 

transitarem livremente pelo mar territorial, embora sujeitos ao poder de 

polícia do Brasil;  

 

 
64 Direito penal esquematizado – Parte geral – vol. 1/Cleber Masson. – 8.ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014. 
65 P. 214/215 
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c) a plataforma continental, medindo 200 milhas marítimas a partir do 

litoral brasileiro (ou 188 milhas, deduzidas as 12 milhas do mar territorial), 

como zona econômica exclusiva, instituída pela Lei nº 8.617/1993, que 

incorporou a Convenção da ONU de 1982, sobre o direito do mar;  

 

d) o espaço aéreo, compreendido como a dimensão estatal da altitude. Em 

relação ao domínio aéreo, adotou-se a teoria da absoluta soberania do país 

subjacente, pela qual o Brasil exerce completa e exclusiva soberania sobre o 

espaço aéreo acima de seu território e mar territorial (art. 11 da Lei 

7.565/1986);  

 

e) os navios e aeronaves, de natureza particular, em alto-mar ou no espaço 

aéreo correspondente ao alto-mar;  

 

f) os navios e aeronaves, de natureza pública, onde quer que se encontrem; 

 

g) os rios e lagos internacionais, que são aqueles que atravessam mais de 

um Estado. Se forem sucessivos, ou seja, passarem por dois ou mais países, 

mas sem separá-los, considera-se o trecho que atravessa o Brasil. Caso 

sejam simultâneos ou fronteiriços, isto é, separarem os territórios de dois 

ou mais países, a delimitação da parte pertencente ao Brasil é fixada por 

tratados ou convenções internacionais entre os Estados interessados.” 

 

13.2 Território por extensão 

 

Atentem-se, ainda, para o conceito de território por extensão. É que o §1ª do art. 5º, 

contudo, considera, para efeitos penais, como extensão do território nacional as embarcações e 

aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se 

encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade 

privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar. 
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Lembrem-se, por fim, que também é aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo 

de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso 

no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar 

territorial do Brasil (§ 2º do art. 5º, CP). 

 

CAIU NA DPE-CE-2008-CESPE: Considere a seguinte situação hipotética. Peter, de nacionalidade 

norte-americana, desferiu cinco tiros em direção a John, também norte-americano, matando-o. O 

crime aconteceu no interior de uma embarcação estrangeira de propriedade privada em mar 

territorial do Brasil. Nessa situação, não se aplica a lei brasileira ao crime praticado por Peter.66 

 

 Vejam abaixo quais são os princípios que excepcionam o princípio da territorialidade (regra 

geral). 

 

13.3 PRINCÍPIO DA 
PERSONALIDADE OU DA 

NACIONALIDADE 

Segundo Cleber Masson67 (2014, p. 214), esse princípio autoriza a 

submissão à lei brasileira dos crimes praticados no estrangeiro por 

autor brasileiro (ativa) ou contra vítima brasileira (passiva). 

 

Personalidade ativa: Para o autor, o agente é punido de acordo com a 

lei brasileira, independentemente da nacionalidade do sujeito passivo e 

do bem jurídico ofendido. É previsto no art. 7.º, I, alínea “d” (“quando o 

agente for brasileiro”), e também pelo inciso II, alínea “b”, do Código 

Penal. (2014, p. 214), 

 

Personalidade passiva: nos casos em que a vítima é brasileira. O autor 

do delito que se encontrar em território brasileiro, embora seja 

estrangeiro, deverá ser julgado de acordo com a nossa lei penal. É 

adotado pelo art. 7º, § 3º, do Código Penal. (2014, p. 214). 

 
66 ERRADO. Aplica-se ao caso concreto a lei brasileira por extensão ao território nacional, consoante previsão expressa 
do art. 7º, §2º do CP. 
67 Direito penal esquematizado – Parte geral – vol. 1/Cleber Masson. – 8.ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014. 
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13.4 PRINCÍPIO DO 
DOMICÍLIO 

Segundo Masson68, “de acordo com esse princípio, o autor do crime 

deve ser julgado em consonância com a lei do país em que for 

domiciliado, pouco importando sua nacionalidade. Previsto no art. 7º, I, 

alínea “d” (“domiciliado no Brasil”), do Código Penal, no tocante ao 

crime de genocídio no qual o agente não é brasileiro, mas apenas 

domiciliado no Brasil.” 

13.5 PRINCÍPIO DA 

DEFESA, REAL OU DA 

PROTEÇÃO 

“Permite submeter à lei penal brasileira os crimes praticados no 

estrangeiro que ofendam bens jurídicos pertencentes ao Brasil, 

qualquer que seja a nacionalidade do agente e o local do delito. 

Adotado pelo Código Penal, em seu art. 7º, I, alíneas “a”, “b” e “c”, 

compreendendo os crimes contra:  

 

a) a vida ou a liberdade do Presidente da República; 

 

b) o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, 

de Território, de Município, de empresa pública, sociedade de 

economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público; e  

 

c) a administração pública, por quem está a seu serviço.”69 

13.6 PRINCÍPIO DA 

JUSTIÇA UNIVERSAL 

Para a doutrina70, este princípio é conhecido também como princípio 

da justiça cosmopolita, da competência universal, da jurisdição 

universal, da jurisdição mundial, da repressão mundial ou da 

universalidade do direito de punir, é característico da cooperação 

penal internacional, porque todos os Estados da comunidade 

internacional podem punir os autores de determinados crimes que se 

encontrem em seu território, de acordo com as convenções ou 

 
68 Direito penal esquematizado – Parte geral – vol. 1/Cleber Masson. – 8.ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 215. 
69 Direito penal esquematizado – Parte geral – vol. 1/Cleber Masson. – 8.ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 215. 
70 Direito penal esquematizado – Parte geral – vol. 1/Cleber Masson. – 8.ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 215. 



@CURSOEBLOGRDP 

 

 
 
 

67 #TÔCOMORDP 

tratados internacionais, pouco importando a nacionalidade do agente, 

o local do crime ou o bem jurídico atingido. 

 

Para Junqueira e Patrícia Vanzolini (2019, p. 41), “o ordenamento 

jurídico brasileiro reconhece o princípio da justiça universal em dois 

casos: 

 

a) Crimes de genocídio: ainda aqui a extraterritorialidade é 

incondicionada embora seja exigido, para a aplicação da lei brasileira, 

um requisito: que o agente seja brasileiro ou domiciliado no Brasil. 

 

b) Crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a 

reprimir: trata-se também de situação na qual o parâmetro que 

determina a aplicação da lei brasileira é a necessidade de cooperação 

internacional, mas, ao contrário da primeira, a extraterritorialidade 

aqui é condicionada à presença cumulativa das condições já 

mencionadas.” 

13.7 PRINCÍPIO DA 
REPRESENTAÇÃO 

Esse princípio, como lembra a doutrina71, “é também denominado 

princípio do pavilhão, da bandeira, subsidiário ou da substituição, e 

deve ser aplicada a lei penal brasileira aos crimes cometidos em 

aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade 

privada, quando estiverem em território estrangeiro e aí não sejam 

julgados. É adotado pelo art. 7º, II, “c”, do Código Penal”. 

 

CAIU NA DPE-MA-CESPE-2011: Os crimes praticados no estrangeiro, em 

embarcações brasileiras mercantes, ficam sujeitos à lei brasileira, 

 
71 Direito penal esquematizado – Parte geral – vol. 1/Cleber Masson. – 8.ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 216. 
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desde que, entre outras condições, não sejam julgados no 

estrangeiro.72 

 

 Lembrem-se que esses casos de extraterritorialidade estão no art. 7º do Código Penal, 

podendo ser CONDICIONADA e INCONDICIONADA. 

 

 Antes de comentar cada uma delas, trago o texto do art. 7º do Código Penal na íntegra, 

tendo em vista ser um artigo que tem alta probabilidade de cair, cujo conhecimento da letra da lei é 

indispensável para a resolução de questões objetivas e até de fases mais avançadas. 

 

Extraterritorialidade 

Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro: 

I - os crimes: (extraterritorialidade incondicionada) 

 

a) contra a vida ou a liberdade73 do Presidente da República; 

 

b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de 

Estado, de Território, de Município, de empresa pública, sociedade de 

economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público; 

 

c) contra a administração pública, por quem está a seu serviço; 

 

d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil; 

 

II - os crimes: (extraterritorialidade condicionada) 

 

a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir; 

 
72 CERTO. Art. 7º, CP: Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro: II - os crimes: c) praticados em 
aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não 
sejam julgados. 
73 Aqui, por exemplo, não entra o crime de latrocínio, tendo em vista que este se trata de roubo qualificado pela morte 
(crime contra o patrimônio e não contra a vida). Cuidado com pegadinhas. 
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b) praticados por brasileiro; 

 

c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de 

propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam 

julgados. 

 

§ 1º - Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda 

que absolvido ou condenado no estrangeiro. (extraterritorialidade 

incondicionada) 

 

§ 2º - Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do 

concurso das seguintes condições: (extraterritorialidade condicionada) 

 

a) entrar o agente no território nacional; 

  

b) ser o fato punível também no país em que foi praticado; 

 

c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a 

extradição; 

 

d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a 

pena; 

 

e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não 

estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. 

 

§ 3º - A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro 

contra brasileiro fora do Brasil, se, reunidas as condições previstas no 

parágrafo anterior 
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a) não foi pedida ou foi negada a extradição; 

 

b) houve requisição do Ministro da Justiça. 

 

 Em resumo, para Gustavo Junqueira e Patrícia Vanzolini (2019, p. 40)74, pode-se explicar as 

diferenças entre extraterritorialidade incondicionada e condicionada da seguinte forma. 

 

EXTRATERRITORIALIDADE  

INCONDICIONADA: 

EXTRATERRITORIALIDADE 

CONDICIONADA: 

“A aplicação da lei brasileira ao crime cometido 

no estrangeiro independe de qualquer 

condição. Na verdade, vai ainda mais longe o 

Código Penal, estabelecendo que, nessas 

hipóteses, aplica-se a lei brasileira ainda que o 

agente já tenha sido absolvido ou condenado no 

estrangeiro pelo mesmo fato. 

 

Trata-se, portanto, de exceção expressa ao 

princípio do non bis in idem (no sentido da 

proibição da dupla acusação pelo mesmo fato), 

que é, no entanto, mitigado pela previsão de 

compensação de penas previstas no art. 8º. 

 

CAIU NA DPE-MA-2011-CESPE: Ficam sujeitos à 

lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, 

os crimes contra a vida do presidente da 

“Nos casos arrolados como extraterritorialidade 

condicionada, a aplicação da lei brasileira é na 

verdade subsidiária e fica condicionada ao 

implemento, cumulativo, de determinadas 

condições. 

 

São elas: 

 

– entrar o agente em território nacional 

brasileiro;  

 

– ser o fato punível também no país em que foi 

praticado; 

 

– não ter sido o agente absolvido ou, se 

condenado, não ter cumprido pena no país em 

que o crime foi praticado; 

 
74 Manual de direito penal: parte geral/Gustavo Junqueira e Patrícia Vanzolini. – 5. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 
2019. 
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República, exceto se o agente tiver sido 

condenado no estrangeiro75. 

 

CAIU NA DPE-MA-2011-CESPE: Ficam sujeitos à 

lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, 

os crimes contra a administração pública 

praticados por quem esteja ao seu serviço, 

exceto se o agente for absolvido no 

estrangeiro.76 

  

– não ter sido o agente perdoado no país em 

que o crime foi praticado; 

 

– não estar extinta a punibilidade nem no Brasil 

nem no país em que o crime foi praticado; 

 

 – estar o crime incluído entre aqueles pelos 

quais a lei brasileira autoriza a extradição.” 

 

Um ponto importante, e bem lembrando pela doutrina77 é que “mesmo que presentes 

todas as condições acima (no caso da extraterritorialidade condicionada), não é em todos os casos 

que o Brasil poderá julgar o crime acontecido fora de seu território. Como se viu, a regra é a 

territorialidade, ou seja, que cada Estado soberano julgue apenas os crimes ocorridos nos limites do 

seu território”. 

 

A extraterritorialidade, como é excepcional, fica adstrita às hipóteses arroladas pelo 

legislador (no art. 7º do CP), que podem ser traduzidas através esse quadro comparativo elaborado 

por Gustavo Junqueira e Patrícia Vanzolini (2019, p. 40/41)78 

 

EXTRATERRITORIALIDADE INCONDICIONADA EXTRATERRITORIALIDADE CONDICIONADA 

Aplicação da lei brasileira a crimes cometidos 

fora do território nacional, 

independentemente de qualquer condição. 

Aplicação da lei brasileira a crimes cometidos fora 

do território nacional, desde que presentes, 

cumulativamente, as condições supraenunciadas. 

 
75 ERRADO. Art. 7º, CP- Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro: I - os crimes: a) contra a vida 
ou a liberdade do Presidente da República § 1º - Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda 
que absolvido ou condenado no estrangeiro. 
76 ERRADO. Art. 7º, CP - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro: I - os crimes: c) contra a 
administração pública, por quem está a seu serviço; § 1º - Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei 
brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. 
77 Manual de direito penal: parte geral/Gustavo Junqueira e Patrícia Vanzolini. – 5. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 
2019, p. 40. 
78 Manual de direito penal: parte geral/Gustavo Junqueira e Patrícia Vanzolini. – 5. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 
2019. 
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Hipóteses: 

– Crimes contra a vida ou liberdade do 

Presidente da República. 

– Crimes contra o patrimônio ou a fé pública 

da União, Distrito Federal, Estado, Município, 

empresa pública, sociedade de economia 

mista, fundação pública.  

– Crimes contra a Administração Pública, 

praticados por quem está a seu serviço.  

– Crimes de genocídio, quando o agente for 

brasileiro ou domiciliado no Brasil. 

Hipóteses: 

– Crimes que por tratado ou convenção o Brasil se 

obrigou a reprimir. 

– Crimes praticados em aeronaves ou 

embarcações privadas brasileiras, quando no 

estrangeiro e aí não sejam julgados.  

– Crimes praticados por brasileiro.  

– Crimes praticados contra brasileiro. 

 

13.8 Imunidade Diplomática 

 

 No que se refere às imunidades diplomáticas, é preciso saber que são estabelecidas em 

Convenção Internacional promulgada no Brasil em 1965 (Convenção de Viena sobre Relações 

Diplomáticas), vejam: 

 

Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas Assinada em Viena, a 18 de abril de 1961. 

Aprovada pelo Decreto legislativo nº 103, de 1964. Ratificada a 23 de fevereiro de 1965. Entrou em 

vigor para o Brasil a 24 de abril de 1965. Promulgada pelo Decreto nº 56.435, de 8 de junho de 

1965. Publicada no Diário Oficial de 11 de junho de 1965. 

(...)  

Art. 31. 

1. O agente diplomático gozará da imunidade de jurisdição penal do Estado acreditado. Gozará 

também da imunidade de jurisdição civil e administrativa, a não ser que se trate de:  

(...)  

 

2. O agente diplomático não é obrigado a prestar depoimento como testemunha. (...) 
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4. A imunidade de jurisdição de um agente diplomático no Estado acreditado não o isenta da 

jurisdição do Estado acreditante.  

 

Art. 32. 1. O Estado acreditante pode renunciar à imunidade de jurisdição dos seus agentes 

diplomáticos e das pessoas que gozam de imunidade nos termos do art. 37. 2. A renúncia será 

sempre expressa.  

(...) Art. 37.  

 

1. Os membros da família de um agente diplomático que com ele vivam gozarão dos privilégios e 

imunidades mencionados nos artigos 29 e 36, desde que não sejam nacionais do Estado acreditado.  

 

2. Os membros do pessoal administrativo e técnico da Missão, assim como os membros de suas 

famílias que com eles vivam, desde que não sejam nacionais do Estado acreditado nem nele 

tenham residência permanente, gozarão dos privilégios e imunidades mencionados nos artigos 29 a 

35, com a ressalva de que a imunidade de jurisdição civil e administrativa do Estado acreditado, 

mencionada no parágrafo 1º do art. 31, não se estenderá aos atos por eles praticados fora do 

exercício de suas funções; gozarão também dos privilégios mencionados no parágrafo 1º do art. 36, 

no que respeita aos objetos importados para a primeira instalação.  

 

3. Os membros do pessoal de serviço da Missão, que não sejam nacionais do Estado acreditado 

nem nele tenham residência permanente, gozarão de imunidades quanto aos atos praticados no 

exercício de suas funções, de isenção de impostos e taxas sobre os salários que perceberem pelos 

seus serviços e da isenção prevista no art. 33.  

 

4. Os criados particulares dos membros da Missão, que não sejam nacionais do Estado acreditado 

nem nele tenham residência permanente, estão isentos de impostos e taxas sobre os salários que 

perceberem pelos seus serviços. Nos demais casos, só gozarão de privilégios e imunidades na 

medida reconhecida pelo referido Estado. Todavia, o Estado acreditado deverá exercer a sua 

jurisdição sobre tais pessoas de modo a não interferir demasiadamente com o desempenho das 

funções da Missão. 
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QUESTÕES PARA FIXAR 
Questão 01 
 
Uma das características do populismo penal é acreditar que o recrudescimento de penas diminuirá 
a criminalidade. 
 
 
 
Questão 02 
 
A norma que explica o conceito de prescrição (art. 109, CP) é um exemplo de norma penal não 
incriminadora.  
 
 
 
Questão 03 
 
O crime de importunação sexual não é subsidiário. 
 
 
 
Questão 04 
 
No crime progressivo, o agente, com o objetivo de praticar um resultado mais grave, pratica outro 
de natureza bem mais leve. 
 
 
 
Questão 05 
 
A interpretação analógica é um processo de interpretação, usando a semelhança indicada pela 
própria lei, assim como a analogia. 
 
 
 
Questão 06 
 
A fragmentariedade significa que o direito penal deve proteger os bens jurídicos mais relevantes, 
conceito idêntico ao da subsidiariedade. 
 
 
 
 
 
 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 
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Questão 07 
 
O princípio da ofensividade/lesividade apregoa que atos internos não são puníveis. Só há crime se 
houver efetiva lesão ao bem jurídico. 
 
 
 
Questão 08 
 
Com relação ao lugar, o Código Penal adota a teoria da atividade. 
 
 
 
Questão 09 
 
Segundo o 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. 
 
 
 
Questão 10 
 
A abolitio criminis é a supressão total de um determinado fato, que antes era considerado típico, 
sendo o crime de atentado violento ao pudor um exemplo clássico citado pela doutrina. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 
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GABARITO 

1.C 2.C 3.E 4.C 5.E 

6.E 7.C 8.E 9.C 10.E 

 

QUESTÕES PARA FIXAR - COMENTÁRIOS 
Questão 01 
 
Uma das características do populismo penal é acreditar que o recrudescimento de penas diminuirá 
a criminalidade. 
 
Gab: C. Como vimos nos estudos realizados por André Pacheco Teixeira, mesmo havendo aumento 
de encarceramento e eventual aumento de penas de alguns crimes, não houve redução das taxas 
criminais no Brasil (período de 2006 a 2014). De fato, o populismo penal traz a ideia de que quanto 
maior a pena, menor a criminalidade. 
 
Questão 02 
 
A norma que explica o conceito de prescrição (art. 109) é um exemplo de norma penal não 
incriminadora.  
 
Gab: C. Trata-se de norma que não traz nenhum conteúdo formalmente penal, apenas explicando 
conceitos, como também é o caso do art. 23, em que se explica excludentes de ilicitude. 
 
Questão 03 
 
O crime de importunação sexual não é subsidiário. 
 
Gab. E. Ao contrário, o crime de importunação sexual (art. 215-A), é subsidiário, basta visualizar o 
preceito secundário: 
 

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

Questão 04 
 
No crime progressivo, o agente, com o objetivo de praticar um resultado mais grave, pratica outro 
de natureza bem mais leve. 
 
Gab: C. Trata-se do exato conceito de crime progressivo. Por exemplo: quem comete o crime de 
homicídio comete indubitavelmente o crime de lesão corporal. Perceba que o dolo (vontade) do 
agente é uma só: matar alguém. Em razão da consunção, que vimos acima, ele responderá por 
homicídio e não por homicídio e lesão corporal. Assim, o crime progressivo é a passagem inevitável 
pelo crime meio. O dolo do agente não muda. 
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Questão 05 
 
A interpretação analógica é um processo de interpretação, usando a semelhança indicada pela 
própria lei, assim como a analogia. 
 
Gab: E. A analogia não é um processo de interpretação, mas de integração. A lei não existe e o 
magistrado se utiliza de mecanismos para suprir uma lacuna. 
 
Questão 06 
 
A fragmentariedade significa que o direito penal deve proteger os bens jurídicos mais relevantes, 
conceito idêntico ao da subsidiariedade. 
 
Gab: E. Fragmentariedade, de fato, significa que o Direito Penal deve proteger apenas aqueles bens 
jurídicos mais relevantes. A subsidiariedade, por outro lado, significa que apenas quando nenhuma 
das áreas do direito conseguir proteger o referido bem jurídico, é que o direito penal agirá. Ambos 
são desdobramentos da intervenção mínima. 
 
Questão 07 
 
O princípio da ofensividade/lesividade apregoa que atos internos não são puníveis. Só há crime se 
houver efetiva lesão ao bem jurídico. 
 
Gab: C. Trata-se do exato conceito do princípio da lesividade/ofensividade. 
 
Questão 08 
 
Com relação ao lugar, o Código Penal adota a teoria da atividade. 
 
Gab. E. Para a teoria da atividade, o crime considera-se praticado no momento da CONDUTA (ação 
ou omissão). Portanto, mesmo que o resultado seja em outro lugar, para fins penais, considera-se 
praticado o crime no EXATO MOMENTO da realização da conduta. Para a teoria da ubiquidade, o 
crime considera-se praticado no momento da conduta OU do resultado. 
 
Quanto ao LUGAR, adota-se a teoria da ubiquidade. 
 
Questão 09 
 
Segundo o 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. 
 
Gab: C. Súmula 711/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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Questão 10 
 
A abolitio criminis é a supressão total de um determinado fato, que antes era considerado típico, 
sendo o crime de atentado violento ao pudor um exemplo clássico citado pela doutrina. 
 
Gab. E. A parte final está errada. Visto que, como vimos, atentado violento ao pudor passou a ser 
tipificado dentro do art. 213 do Código Penal, tratando-se, portanto, do instituto da continuidade 
normativa-típica. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
Atos administrativos. 

 

 Dando continuidade à etapa 01 da Meta 01, entramos na matéria lindíssima como a noite 

de Paris e afiada como a espada de um Samurai: Direito Administrativo. #MATÉRIALINDA 

 

Começaremos com “atos administrativos”, tema absolutamente importante para nossa 

prova! Portanto, respirem, tomem um copo de água e vamos com tudo! 

 

1. ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

Nem todo ato praticado pela administração é ato administrativo. “Atos da administração” 

(Gestão) é gênero do qual “Atos administrativos” (Império) é uma das espécies. 

 

Os atos administrativos configuram a manifestação da vontade estatal em todas as situações 

as quais a administração pública precise se manifestar; é o próprio agir do administrador. Um 

comando ou posicionamento emitido verbalmente é um ato administrativo, quando traduz a 

vontade do agente público no exercício de função administrativa. 

 

CAIU NA DP-DF-2019: Comando ou posicionamento emitido oralmente por agente público, no 

exercício de função administrativa e manifestando sua vontade, não pode ser considerado ato 

administrativo.79 

 

2. Espécies de atos da administração 

 

• Atos privados: sem prerrogativas de direito público; 

 

 
79 ERRADO. 
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• Atos políticos: praticados no exercício função política, ex.: declaração de guerra. Esses atos 

gozam de discricionariedade ampla, portanto, não estão sujeitos ao controle judicial 

genérico/ abstrato; 

 

• Atos materiais/fatos administrativos (abarca os fatos da natureza e os atos materiais 

praticados pela administração): são mera execução da atividade pública; 

 

• Atos administrativos: são aqueles praticados pela administração no exercício da função 

administrativa, sob o regime de direito público e que ensejam a manifestação de vontade da 

administração pública. 

 

3. Classificação dos Atos Administrativos 

 

• Atos Discricionários: a administração pública tem margem de escolha, dentro dos limites da 

Lei, com base nos critérios de oportunidade e conveniência – mérito administrativo; o 

judiciário apenas controla os limites de mérito, definidos na Lei. 

 

• Atos Vinculados: todos os elementos do ato administrativo estão previstos na lei, não há 

margem para discricionariedade; 

 

• Atos Gerais: não se individualizam as pessoas que serão atingidas pelo ato; 

 

• Atos Individuais: individualizam as pessoas que serão atingidas pelo ato; 

 

• Atos de império (ius imperi): a administração atua com todas as prerrogativas e garantias de 

direito público; 

 

• Atos de gestão (ius gestiones): a administração atua no exercício de direito privado, em 

condição de igualdade com o particular; 
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• Atos de expediente: dão andamento aos expedientes da administração pública; visam dar 

execução à atividade da administração, ex.: despacho saneador num processo 

administrativo; 

 

• Atos restritivos: impõem obrigação e aplicam penalidades. Restringem liberdades; 

 

• Atos ampliativos: atos por meio dos quais a administração concede vantagens; 

 

• Atos simples: estão perfeitos e acabados com uma única manifestação de vontade (seja de 

uma pessoa ou um órgão), ex. nomeação de um analista do TRT; 

 

• Atos complexos: estão perfeitos e acabados com a soma de duas vontades absolutamente 

independentes; ex.: a nomeação de um procurador da fazenda nacional – é feita com uma 

portaria assinada pelo AGU e pelo Ministério da Fazenda. Da mesma maneira a 

aposentadoria, que somente se aperfeiçoa com o exame de sua legalidade e consequente 

registro no tribunal de contas competente. 

 

CAIU NA DPE-AC-2017-CESPE: Acerca do ato administrativo de concessão de aposentadoria, 

assinale a opção correta de acordo com o entendimento do STF80. 

A) Em nome da segurança jurídica, a não observância do prazo de cinco anos para o exame de 

legalidade do ato inicial concessivo de aposentadoria resulta na convalidação de eventual nulidade 

existente.  

B) Trata-se de ato administrativo simples, cujos efeitos se produzem a partir da sua concessão pelo 

órgão de origem do servidor, sujeitando-se a controle a posteriori pelo tribunal de contas 

competente. 

 
80 GAB: C. O ato de aposentadoria consubstancia ato administrativo complexo, aperfeiçoando-se somente com o 
registro perante o Tribunal de Contas. Entretanto, é importante asseverar que a questão encontra-se desatualizada, 
considerando que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão realizada em 19/02/2020 , decidiu que o 
prazo para revisão da legalidade do ato da aposentadoria pelos tribunais de contas é de cinco anos, contados da data 
de chegada do ato de concessão do direito ao respectivo tribunal de contas. Por maioria de votos, o Supremo negou 
provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 636553, com repercussão geral reconhecida. O colegiado definiu a seguinte 
tese de repercussão geral (Tema 445): “Os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento 
da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à 
respectiva Corte de Contas, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima”. 
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C) Trata-se de ato administrativo complexo, que somente se aperfeiçoa com o exame de sua 

legalidade e consequente registro no tribunal de contas competente. 

D) O exame de legalidade da concessão de aposentadoria, por ser este um ato administrativo 

concessivo de direitos ao destinatário, submete-se ao prazo decadencial de cinco anos, contado a 

partir da sua concessão, salvo comprovada má-fé. 

E) Em razão do devido processo legal, o exame de legalidade e registro do referido ato junto ao 

tribunal de contas necessita, impreterivelmente, da observância do contraditório e da ampla defesa 

do servidor público interessado. 
 

 

• Atos compostos: há duas vontades, uma delas é principal e a outra é acessória, dependente 

da primeira. A segunda vontade ratifica a primeira, se esta foi praticada de forma regular. 

 

CAIU NA DPE-PE-2018-CESPE: Decisão proferida por órgão colegiado é exemplo de ato 

administrativo complexo.81 

 
OBS 1.: A jurisprudência do STF entende que a aprovação é ato administrativo independente, por 

esta razão, o ato administrativo que depende de aprovação é ato administrativo complexo. Ex.: 

aposentadoria – manifestação do órgão + aprovação do Tribunal de Contas. A não aprovação 

implica no não perfazimento do ato complexo e não na revogação de um ato ampliativo, por este 

motivo não se faz necessário o contraditório e a ampla defesa. Súmula Vinculante nº 3 do STF. 

 
 

CUIDADO COM O RE 636553/RS (Tema 445) 
 

Para entender o que foi decidido no RE 636553/RS – STF, precisamos compreender o que 

diz a Súmula Vinculante nº 3. 

 

Bem! A súmula vinculante nº 3 estabelece que nos processos perante o Tribunal de Contas 

da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar 

anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação 

da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. 

 
81 ERRADO. É um ato simples, que decorre da manifestação de um único órgão, mesmo sendo colegiado. 
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Márcio Cavalcante82 lembra que a jurisprudência do STF, antes do RE 636553/RS (Tema 

445), havia construído uma exceção à SV 3: se o Tribunal de Contas tivesse demorado mais do que 

5 anos para analisar a concessão inicial da aposentadoria, ele teria que permitir contraditório e 

ampla defesa ao interessado. Essa exceção deixou de existir com o julgamento do RE 636553/RS. O 

STF passou a dizer que, se o Tribunal de Contas demorar mais que 5 anos para julgar a 

aposentadoria, reforma ou pensão, o ato é considerado definitivamente registrado. 

 

Assim, o STF fixou a seguinte tese: 

 

Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os 

Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento 

da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou 

pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. STF. 

Plenário. RE 636553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/2/2020 

(repercussão geral – Tema 445) (Info 967). 

 

 Com uma didática incrível, o professor Márcio traz uma tabela que mostra o antes e o 

depois do 636553/RS. 

 

Antes do RE 636553/RS (Tema 445) Depois do RE 636553/RS (Tema 445) 

Não havia prazo para o Tribunal de Contas 

apreciar a legalidade do ato de concessão inicial 

da aposentadoria, reforma ou pensão. 

O Tribunal de Contas possui o prazo de 5 anos 

para apreciar a legalidade do ato de concessão 

inicial da aposentadoria, reforma ou pensão. 

Se o Tribunal de Contas demorasse mais de 5 

anos para apreciar a legalidade do ato, ele 

continuaria podendo examinar, mas passava a 

ser necessário garantir contraditório e ampla 

Se o Tribunal de Contas demorar mais de 5 anos 

para apreciar a legalidade, ele não poderá mais 

rever esse ato. Esgotado o prazo, considera-se 

que a aposentadoria, reforma ou pensão está 

 
82 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Súmula vinculante 3-STF. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/4ecb679fd35dcfd0f0894c399590be1a. Acesso em: 
11/01/2021. 
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defesa ao interessado. definitivamente registrada, mesmo sem ter 

havido a análise pelo Tribunal de Contas. 

Esse prazo de 5 anos era contado a partir da 

data da chegada, ao TCU, do processo 

administrativo de concessão inicial da 

aposentadoria, reforma ou pensão. 

Mesma regra. O prazo de 5 anos para que o 

Tribunal de Contas julgue a legalidade do ato de 

concessão inicial de aposentadoria, reforma ou 

pensão, é contado da chegada do processo à 

respectiva Corte de Contas. 

A SV 3 possuía uma exceção. A SV não possui mais exceção. Em nenhum caso 

será necessário contraditório ou ampla defesa. 

 

• Atos normativos: decorrem do exercício do poder normativo, são atos por meio dos quais a 

administração pública expede normas gerais e abstratas, dentro dos limites da Lei. 

 

4. Espécies de atos normativos 

 

- Regulamentos (ato) ou Decretos (forma do ato): são atos privativos do poder executivo. Podem 

ser executivos, quando expedidos para fiel execução da lei, ou autônomos, quanto expedidos para 

substituir o texto Legal (únicas hipóteses no Brasil, art. 84, VI da CF/88) - “o regulamento é 

expedido por meio de um decreto”. 

 

- Avisos/avisos ministeriais: são os atos normativos dos ministérios e secretarias municipais e 

estaduais. São atos normativos para as autoridades imediatamente inferiores ao chefe do 

executivo. PS: alguns doutrinadores entendem que aviso é ato ordinatório.83 

 

- Instruções/Instruções Normativas/IN’s: Atos normativos de outras autoridades públicas que não 

sejam o chefe do executivo e os seus imediatamente inferiores (ministros ou secretários). 

 

- Resoluções: atos normativos praticados pelos órgãos colegiados e agências reguladoras, visto que 

manifestam seu poder normativo por meio de um conselho diretivo. 

 
83 Manual de Direito administrativo/Matheus Carvalho - 4. ed. rev. ampl. e atual. - Salvador: JusPODIVM, 2017, p.287. 
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- Deliberações: trata-se de ato normativo expedido pelos órgãos colegiados, como representação 

de vontade da maioria dos agentes que o representam. 

 

5. Atos ordinatórios 

 

Os atos ordinatórios são atos internos praticados no exercício do poder hierárquico. 

Manifestam-se para organizar a estrutura interna do órgão. Não ensejam obrigações externas. 

 
5.1 Espécies de atos ordinatórios: 

 
- Portarias: são atos ordinatórios individuais, ex.: nomeação, férias, vacância. 

- Circulares: Estabelece normas internas uniformes dentro da estrutura administrativa. 

- Ordens de Serviço: ato por meio do qual se ordena o serviço do órgão. 

- Memorandos: espécie de ato de comunicação; é interno porque se dá entre agentes de um 

mesmo órgão. 

- Ofícios: espécie de ato de comunicação; usado para comunicação entre autoridades de órgãos 

diferentes ou entre uma autoridade pública e um particular. 

 

6. Atos negociais 

 

Os atos negociais são atos por meio dos quais o Estado concede ao particular alguma coisa 

pleiteada por ele. O ato negocial é ampliativo. 

 

CAIU NA DPU-2015-CESPE: Os atos administrativos negociais são também considerados atos de 

consentimento, uma vez que são editados a pedido do particular como forma de viabilizar o 

exercício de determinada atividade ou a utilização de bens públicos.84 

 

- Licença: é ato de polícia, por meio do qual se permite que o particular faça uso material de 

atividades fiscalizadas pelo Estado. É vinculada porque há critérios objetivos estabelecidos em Lei. 

 
84 CERTO. 
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- Autorização: ato administrativo discricionário e precário. Não gera direito adquirido, portanto não 

se fala em indenização. Há duas espécies de autorização no direito administrativo: - para uso de 

bens públicos (quando para uso anormal ou privativo de bens de uso comum do povo) e - 

autorização de polícia para uso material de atividades fiscalizadas pelo poder público, ex.: porte de 

arma, abertura de escola. 

 

O STJ DECIDIU: Não é possível a manutenção de quiosques e trailers instalados sobre calçadas sem 

a regular aprovação estatal. REsp 1.846.075-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, por 

unanimidade, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020, Inf.671. 

 

CAIU NA DP-DF-2013-CESPE: A autorização de uso de bem público por particular caracteriza-se 

como ato administrativo unilateral, discricionário e precário, para o atendimento de interesse 

predominantemente do próprio particular.85 

 

- Permissão: a única permissão que continua sendo ato administrativo negocial é a permissão de 

uso. Esta é ato discricionário e precário por meio do qual o Estado permite ao particular a utilização 

de um bem público de forma anormal, privativa ou especial. Difere-se da autorização de uso porque 

esta é feita no interesse do particular, ao passo que a permissão é feita no interesse público. Ex.: 

feira de artesanato na praça, banca de revista na calçada, ambas difundem cultura. 

 

OBS: a licença, a autorização e a permissão são formalizadas por meio de um alvará. 

 

- Admissão: ato por meio do qual o Estado permite que o particular usufrua de um serviço prestado 

por ele. Ex.: admissão em escola pública, internação em hospital. 

 

7. Atos enunciativos 

 

Os atos enunciativos atestam ou reconhecem situações de fato ou de direito (há quem 

entenda que são atos da administração) – não há imperatividade nos atos enunciativos. 
 

85 CERTO. 
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- Certidão: a situação já está registrada e o que se expede é o espelho desse registro, ex.: negativa 

de débitos. 

 

- Atestado: aqui a administração precisa verificar uma situação de fato para atestar depois, ex.: 

atestado médico. 

 

- Apostila/averbação: ato por meio do qual a administração pública acrescenta informações a um 

registro público. 

 

- Pareceres: por meio dos pareceres a administração pública expede opinião acerca de determinada 

situação. Em regra, são opinativos e não vinculantes, salvo disposição legal em contrário. Ainda, 

podem ser facultativos ou obrigatórios. Por fim, porque em regra opinativos, caso algum ato da 

administração siga o parecer, quem o elaborou apenas responderá se o fez dolosamente. 

 

CAIU NA DPE-PE-2018-CESPE: Parecer é exemplo de ato administrativo constitutivo.86 

 

8. Atos punitivos 

 

Esses atos punitivos, como o próprio nome aduz, aplicam penalidades. Podem decorrer do 

poder de polícia, quando estabelecem sanções decorrentes do descumprimento de normas gerias, 

ou do poder disciplinar, quando decorrentes de vínculo especial com o poder público. São atos 

restritivos. Deve ser precedido de um devido processo legal mediante respeito ao contraditório e a 

ampla defesa. 

 

9. Dos atributos do ato administrativo 

 

 Quando a administração pública pratica atos administrativos, pratica-os em nível de 

desigualdade com o particular. As garantias e prerrogativas que o Estado goza na prática dos atos 

administrativos recebem o nome de atributos do ato administrativo. 
 

86 ERRADO. Parecer é ato enunciativo. 
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• Presunção de veracidade (fé pública): todos os fatos alegados pela administração têm 

presunção juris tantum de veracidade – inversão do ônus da prova para que o particular 

apresente prova negativa; 

 

• Presunção de legitimidade: todo ato administrativo presume-se produzido de acordo com a 

lei, até que se prove o contrário (juris tantum). 

 

CAIU NA DPE-RS-2018-FCC: Os atos administrativos, quando editados, trazem em si uma presunção 

relativa de legitimidade.87 

 

• Imperatividade: Os atos que geram obrigação, atos restritivos, gozam o atributo da 

imperatividade; implica dizer que impõem obrigações unilateralmente, dentro dos limites da 

Lei. Não precisam de concordância do particular; ex.: proibição de estacionar. 

 

• Exigibilidade/Coercibilidade: possibilidade de ser valer de meios indiretos de coerção a fim 

de exigir a obrigação anteriormente imposta; ex.: multa por estacionar em local obrigatório. 

 

• Autoexecutoriedade/Executoriedade: possibilidade de se valer de meios diretos de 

execução. A autoexecutoriedade não está presente em todos os atos; para a doutrina 

majoritária esse atributo se limita às situações previstas em Lei e aos casos de urgência. A 

autoexecutoriedade adia o contraditório (contraditório diferido) porque o particular só 

apresenta suas razões depois da prática do ato e, ainda, afasta o controle jurisdicional 

prévio uma vez que a administração pratica o ato sem a necessidade de consentimento 

judicial. Ex.: reboque. 

 
IMPORTANTE: Segundo o STJ, é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e 

da imposição da penalidade de trânsito, mas não se exige que sejam acompanhadas de aviso de 

recebimento. PUIL 372-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 

11/03/2020, DJe 27/03/2020. (INF.668). 

 
87 CERTO. 
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CAIU NA DPE-RS-2018-FCC: Há atos administrativos despidos de autoexecutoriedade.88 

 
CAIU NA DPE-PE-2018-CESPE: Cobrança de multa imposta em sede de poder de polícia é exemplo 

de ato administrativo autoexecutório.89 

 
CAIU NA DPE-PA-2009-FCC: São tradicionalmente afirmados pela doutrina como atributos do ato 

administrativo:90 

A) presunção de imperatividade e de executoriedade.  

B) imperatividade e exigibilidade.  

C) executoriedade e vinculação.  

D) presunção de legalidade e vinculação.  

E) discricionariedade e executoriedade. 

 
CAIU NA DPE-RS-2014-FCC: A autoexecutoriedade é um atributo de alguns atos administrativos que 

autoriza a execução coercitiva, independente da concorrência da função jurisdicional.91 

 

OBS.: Maria D’Pietro entende que a autoexecutoriedade é gênero do qual a executoriedade e a 

coercibilidade são espécies. Este entendimento é isolado. 

 

• Tipicidade: aplicação direta do princípio da legalidade. Todo ato administrativo corresponde 

a um tipo legal previamente definido. Também criado pela Maria Di Pietro. 

 
A análise de um ato administrativo passa por três planos, conforme segue: 

 
• Perfeição: cumprimento de todas as etapas para a sua formação; 

• Validade: adequação do ato à Lei, editado conforme a Lei; 

• Eficácia: diz respeito à produção de efeitos. Normalmente o efeito é imediato, exceto se 

houver termo inicial diferido ou condição. 

 

 
88 CERTO. 
89 ERRADO. 
90 GABARITO: B. 
91 CERTO. 
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Em virtude da presunção de legitimidade dos atos administrativos, enquanto a validade de um 

ato não seja questionada é possível que um ato administrativo inválido produza efeitos. 

 

10. Dos elementos/requisitos do ato administrativo (art. 2º da Lei nº 4717/65): 

 

• Competência/sujeito competente – elemento sempre vinculado: agente público que a lei tenha 

dado competência para a prática do ato. A competência é imprescritível (não se perde pelo 

desuso), irrenunciável (não se pode abrir mão) e improrrogável (não se ganha pelo uso). 

Entretanto, a Lei nº 9784/99 autoriza temporariamente a delegação, para agentes de mesma 

hierarquia e de hierarquia inferior92, e a avocação de competência, neste caso, de agente cuja 

hierarquia seja inferior. 

 

OBS 1: Quem pratica o ato é quem responde por ele, ainda que o tenha feito por delegação. 

Súmula 510 do STF. 

OBS 2: A delegação não transfere competência, mas a estende/amplia; assim, o agente delegante 

se mantém competente e torna competente o agente delegado, dá-se a isto o nome de cláusula de 

reserva. 

OBS 3: Não existe delegação genérica. Deve-se dizer qual a competência e qual o prazo de sua 

duração. 

OBS 4: Avocação é tomar para si temporariamente competência de outro agente cuja hierarquia 

seja inferior. 

 

CAIU NA DPE-PR-2017-FCC: A delegação e avocação se caracterizam pela excepcionalidade e 

temporariedade, sendo certo que é proibida avocação nos casos de competência exclusiva.93 

 

OBS 5: É vedada a delegação e a avocação de competência para: - edição de atos normativos; - para 

decisão de recurso hierárquico e - nos casos de competência exclusiva. Nota: O art.84, § Único da 

 
92 Inclusive na delegação não é necessário que haja hierarquia entre a autoridade delegante e a autoridade delegada; 
situação diversa se encontra na avocação, em que necessariamente deve haver hierarquia entre a autoridade 
avocadora e a autoridade avocada. 
93 CERTO. 
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CF/88, prevê que nos casos do inciso VI a competência pode ser delegada para Ministros de Estado, 

PGR e ao AGU. 

 

CAIU NA DPE-RS-2018-FCC: O ato de delegação da competência para a prática de determinado ato 

administrativo retira da autoridade delegante a possibilidade de também praticá-lo.94 

 

• Finalidade: elemento sempre vinculado: diz o que o ato almeja/ pretende alcançar. 

Finalidade genérica: interesse público. Finalidade específica: definida na lei. 

 
OBS.: No que tange a finalidade genérica, esta é sempre discricionária, uma vez que o “interesse 

público” é um conceito jurídico indeterminado e cabe ao administrador fazer essa valoração. 

Portanto, há exceção à regra de que a finalidade é elemento sempre vinculado. 

 

• Forma: elemento sempre vinculado: meio pelo qual o ato administrativo se apresenta. 

Aplica-se a instrumentalidade das formas. 

 
OBS.: No que diz respeito a este elemento, pode haver discricionariedade sempre que a lei não 

disser expressamente qual é a forma do ato. Portanto, há exceção à regra de que a forma é 

elemento sempre vinculado. 

 

• Objeto: pode ser elemento discricionário/não vinculado: deve ser lícito, possível e 

determinado/determinável. Diz respeito aquilo que o ato dispõe. É a consequência que a 

ato enseja no mundo jurídico. É a consequência principal do ato. É possível também a 

existência de efeitos secundários e podem ser: - reflexos: quando afeta pessoa que não 

estava vinculada diretamente na prática do ato; ou – prodrômico: enseja a prática de outro 

ato. 

 

OBS.: Doutrinadores minoritários diferenciam o objeto do conteúdo. Afirmam que conteúdo é a 

disposição do ato e que o objeto é a coisa ou pessoa sobre a qual o ato recai. Ex.: desapropriação 

de uma casa: conteúdo – desapropriação, objeto – casa. 
 

94 ERRADO. O ato de delegação não retira a competência da autoridade delegante, que continua competente 
cumulativamente com a autoridade delegada. 
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• Motivo: são as razões que justificam a prática do ato; é a situação jurídica e fática que dá 

ensejo a sua prática. O motivo justifica e determina a prática do ato, mas não se confunde 

com motivação; esta implica na exposição daquele. Em algumas situações a Lei ou a CF 

dispensa a motivação, ex. art. 37, II da CF (exoneração de servidor comissionado); 

entretanto, se esta motivação for feita ela passa a integrar o ato administrativo e, estando 

viciado, torna possível a anulação deste – teoria dos motivos determinantes. 

 

CAIU NA DPE-AP-FCC-201895: Como é cediço, o controle judicial dos atos administrativos diz respeito 

a aspectos de legalidade, descabendo avaliação do mérito de atos discricionários. Considere a 

situação hipotética: em sede de ação popular, foi proferida decisão judicial anulando o ato de 

fechamento de uma unidade básica de saúde, tendo em vista que restou comprovado que os 

motivos declinados pelo Secretário da Saúde para a prática do ato − ausência de demanda da 

população local − estavam em total desconformidade com a realidade. Referida decisão afigura-se: 

A) legítima, apenas se comprovado desvio de finalidade na prática do ato, sendo descabido o 

controle judicial do motivo invocado pela autoridade prolatora.  

B) legítima, com base na teoria dos motivos determinantes, não extrapolando o âmbito do controle 

judicial.  

C) ilegítima, pois a questão diz respeito a critérios de conveniência e oportunidade, que refogem ao 

controle judicial.  

D) ilegítima, eis que o controle judicial somente é exercido em relação a atos vinculados. E legítima, 

desde que comprovado, adicionalmente ao vício de motivo, falha em aspectos relativos à 

discricionariedade técnica. 

 

CAIU NA DPE-AM-2018-FCC: Julgue o item: Suponha que um agente público da Secretaria de Estado 

da Educação, após longo período de greve dos professores da rede pública, objetivando 

desincentivar novas paralisações, tenha transferido os grevistas para ministrarem aulas no período 

noturno em outras escolas, mais distantes. Ato contínuo, promoveu o fechamento de diversas 

classes do período da manhã de estabelecimento de ensino no qual estavam lotados a maioria dos 

docentes transferidos, justificando o ato assim praticado em uma circular aos pais dos alunos na 
 

95 GABARITO: B. 
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qual afirmou ter ocorrido inesperada redução do número de docentes, decorrente da necessidade 

de transferência para outras unidades como forma de melhor atender à demanda da sociedade. 

Nesse contexto, o poder judiciário poderá anular as transferências dos docentes por desvio de 

finalidade, bem como o fechamento das salas por vício de motivo com base na teoria dos motivos 

determinantes. 96 

 
CAIU NA DPE-RN-2015-CESPE: Segundo a teoria dos motivos determinantes, mesmo que um ato 

administrativo seja discricionário, não exigindo, portanto, expressa motivação, se tal motivação for 

declinada pelo agente público, passa a vinculá-la aos termos em que foi mencionada. 97 

 
CAIU NA DPE-RS-2018-FCC: A motivação não é obrigatória em todos os atos administrativos.98 

 

OBS.: O direito brasileiro admite a motivação “aliunde” – quando se remete a motivação para a 

motivação de outro ato – art. 50, § 1º da Lei nº 9784/99. 

 

11. Extinção dos atos administrativos 

 

• Extinção natural: pelo cumprimento dos efeitos ou advento do termo final; 

• Desaparecimento da coisa ou pessoa: sob a qual o ato recai; 

• Renúncia: abdicação pelo beneficiário do ato; é modalidade de extinção específica dos atos 

ampliativos. 

• Retirada: são situações de extinção precoce. Cinco hipóteses: anulação, revogação, 

cassação, caducidade e contraposição. 

 

- Anulação: retirada de um ato administrativo em virtude de um vício originário de ilegalidade 

(nulidade absoluta/ato nulo). A anulação produz efeitos ex tunc (retroage a data de edição do ato 

para que ele não produza efeitos desde a sua origem), ressalvados os direitos adquiridos de terceiro 

de boa fé (não existe direito adquirido em ato nulo, o que existe é a manutenção de alguns de seus 

 
96 CERTO.  
97 CERTO. 
98 CERTO. 
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efeitos em virtude da teoria da aparência). A anulação pode ser feita pela administração pública em 

nome do princípio da autotutela ou pelo poder judiciário em nome do princípio da inafastabilidade. 

 
CAIU NA DPE-AM-2018-FCC: Pedro, proprietário de um pequeno comércio, teve seu 

estabelecimento interditado por autoridade da vigilância sanitária, que consignou, no auto lavrado, 

como razão determinante para interdição, a existência de alimentos com prazo de validade 

vencido. Inconformado com a medida, Pedro, comprovando sua situação de hipossuficiência, 

procurou a Defensoria Pública solicitando a adoção das medidas cabíveis para levantar a interdição 

de seu estabelecimento. Diante de tal cenário, afigura-se juridicamente cabível a anulação judicial 

do ato de interdição, caso demonstrada a inexistência ou falsidade do motivo declinado pela 

Administração para a interdição.99 

 

OBS.: O particular, usando o direito de petição, pode fazer reclamação (em defesa de direito seu) 

ou representação (em defesa de direito da coletividade) à administração pedindo anulação do ato. 

Já no judiciário pode fazer uso das ações de HD, MS, Ação Ordinária, AP e ACP. 

 

A administração pública tem prazo decadencial de 5 anos para anular os atos que gerem 

efeitos favoráveis aos particulares (atos ampliativos), salvo se o beneficiário estiver de má fé. (Art. 

54 da Lei nº 9784/99). 

 

CAIU NA DP-DF-2013-CESPE: O direito da administração de anular os atos administrativos dos quais 

decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que 

tenham sido praticados, salvo comprovada má-fé. Segundo o STF, tal entendimento aplica-se às 

hipóteses de auditorias realizadas pelo TCU em âmbito de controle de legalidade administrativa.100 

 
99 CERTO.  
100 CERTO. O disposto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 (“Art. 54. O direito da Administração de anular os atos 
administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que 
foram praticados, salvo comprovada má-fé”) aplica-se às hipóteses de auditorias realizadas pelo TCU em âmbito de 
controle de legalidade administrativa. Com base nesse entendimento, a 1ª Turma reconheceu a decadência e, por 
conseguinte, concedeu mandado de segurança para afastar a exigibilidade da devolução de certas parcelas. Tratava-se 
de writ impetrado contra ato do TCU que, em auditoria realizada no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, em 2005, 
determinara o ressarcimento de valores pagos em duplicidade a servidores no ano de 1996. Salientou-se a natureza 
simplesmente administrativa do ato. Dessa forma, a atuação do TCU estaria submetida à Lei nº 9.784/99, sob o ângulo 
da decadência e presentes relações jurídicas específicas, a envolver a Corte tomadora dos serviços e os prestadores 
destes. Consignou-se que a autoridade impetrada glosara situação jurídica já constituída no tempo. Aduziu-se que 
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OBS. 1: O entendimento majoritário neste ponto é o de que o prazo de 5 anos corre para o 

judiciário assim como corre para a administração pública. Portanto, para esta doutrina, não existe 

possibilidade de anulação dos atos ampliativos, ainda que nulos, decorrido o prazo de 5 anos. 

 

OBS. 2: O art. 54 da Lei nº 9784/99 se aplica aos atos praticados antes de sua edição, mas o prazo 

nele contido só começa a contar a partir da 1999. 

 

Em sendo o vício sanável (quando a nulidade é relativa ou de vício anulável), a 

administração pública pode anular ou convalidar o ato.  

 

Segundo Rafael Carvalho (2020, p. 534)101, a convalidação pode ser dividida em duas 

espécies:  

 

a) convalidação voluntária: decorre da manifestação da Administração 

Pública. São modalidades de convalidação voluntária: a ratificação, a 

reforma e a conversão; e  

 

b) convalidação involuntária: opera-se pelo decurso do tempo e independe 

de manifestação administrativa. Trata-se da decadência administrativa.  

 

RESUMO CONFORME A OBRA DE RAFAEL CARVALHO REZENDE102 

RATIFICAÇÃO 

A ratificação é a convalidação do ato administrativo que apresenta vícios de 

competência ou de forma (ex.: ato editado verbalmente, de forma irregular, 

pode ser posteriormente ratificado pela forma escrita; ato editado por agente 

público incompetente pode ser ratificado pela autoridade competente). 

 
conclusão em sentido diverso implicaria o estabelecimento de distinção onde a norma não o fizera, conforme o órgão a 
praticar o ato administrativo. Destacou-se, por fim, que o caso não se confundiria com aquele atinente a ato complexo, 
a exemplo da aposentadoria, no que inexistente situação aperfeiçoada. MS 31344/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 
23.4.2013. (MS-31344). 
101 Oliveira, Rafael Carvalho Rezende. Curso de direito administrativo / Rafael Carvalho Rezende Oliveira. – 8. ed. – Rio 
de Janeiro: Método, 2020, p. 534/5. 
102 Oliveira, Rafael Carvalho Rezende. Curso de direito administrativo / Rafael Carvalho Rezende Oliveira. – 8. ed. – Rio 
de Janeiro: Método, 2020, p. 534/5. 
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REFORMA 

A reforma e a conversão referem-se aos vícios em um dos objetos do ato 

administrativo. Na reforma, o agente público retira o objeto inválido do ato e 

mantém o outro objeto válido (ex.: ato que concede dois benefícios 

remuneratórios para determinado servidor que, em verdade, fazia jus a apenas 

um deles. 

CONVERSÃO 

A conversão, por sua vez, é a reforma com o acréscimo de novo objeto (ex.: ato 

que nomeia três servidores para atuarem em determinada comissão disciplinar. 

Constatado que um dos nomeados era irmão do agente que seria investigado, a 

autoridade competente exclui o integrante da comissão, substituindo-o por 

outro agente e mantém os demais nomeados). 

DECADÊNCIA 

ADMINISTRATIVA 

A decadência administrativa é a perda do direito de anular o ato administrativo 

ilegal, tendo em vista o decurso do tempo. 

 

Art. 54 da Lei 9.784/1999 dispõe: “O direito da Administração de anular os atos 

administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai 

em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada 

má-fé”. 

 

Não existe convalidação quando esta implicar em prejuízo para a administração ou para 

terceiros ou, ainda, quando o vício não for sanável. Também não existe convalidação judicial; 

apenas a administração pode convalidar seus atos. Os vícios sanáveis por meio da convalidação 

recaem sobre os elementos competência e forma (princípio da instrumentalidade). 

 

- Revogação: constitui forma de retirada de atos administrativos válidos, por motivo de mérito 

(oportunidade e conveniência). A revogação produz efeitos ex nunc, portanto, só atinge os efeitos 

futuros do ato. A revogação só pode ser feita pela própria administração - Súmula 473 do STF e é 

expressão do exercício da autotutela. 

 

Atos vinculados: no ato vinculado não existe análise de mérito, por este motivo, não há 

possibilidade de sua revogação. 
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Atos consumados: já produziu todos os efeitos que deveria, portanto é impossível a sua revogação. 

 

 - Cassação: forma de retirada por motivo de ilegalidade superveniente. Há cassação quando o 

beneficiário do ato deixa de cumprir os requisitos necessários para a validade deste. 

 

CAIU NA DPE-MT-UFMT-2016:103 É a forma de extinção do ato administrativo que ocorre quando o 

administrado deixa de cumprir condição necessária para dar continuidade à determinada situação 

jurídica: 

A) Cassação.  

B) Contraposição.  

C) Caducidade  

D) Revogação.  

E) Suspensão. 

 

- Caducidade: forma de retirada por motivo de ilegalidade superveniente. Há caducidade quando 

uma inovação legislativa faz com que o ato que era válido na origem se torne inválido. 

 

- Contraposição/Derrubada: retirada de um ato administrativo em virtude do surgimento de novo 

ato contraposto ao primeiro. 

 

 Por fim, antes de encerrar, gostaríamos de pontuar uma informação atual e relevante. 

Vejamos o que estabelece o art. 8º do ADCT: 

 

Art. 8º. É concedida ANISTIA aos que, no período de 18 de setembro de 

1946 até a data da promulgação da Constituição, foram atingidos, em 

decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, 

institucionais ou complementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto 

Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-

Lei nº 864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções, na 

inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se 
 

103 GABARITO: A. 
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estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em 

atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as 

características e peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e 

militares e observados os respectivos regimes jurídicos. (Regulamento) 

 

Acontece que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 817.338, submetido ao rito 

da repercussão geral, definiu a tese segundo a qual "no exercício do seu poder de autotutela, 

poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com 

fundamento na Portaria nº 1.104/1964104, quando comprovada a ausência de ato com motivação 

exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido 

processo legal e a não devolução das verbas já recebidas" (Tema 839/STF). 

 

Nessa esteira, sabemos que a Lei nº 9.784/1999, que regulamenta o Processo 

Administrativo Federal, estabelece em seu art. 54 o prazo decadencial de 5 (cinco) para anulação 

dos atos administrativos ilegais: 

 

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que 

decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, 

contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 

 

O STJ, em 27/03/2020, seguindo a orientação do STF, entendeu que ocorrendo violação 

direta do art. 8º do ADCT, é possível a anulação do ato de anistia pela Administração Pública, 

 
104 “A Portaria 1.104-GME foi publicada em 10 de outubro de 1964 pelo Ministério da Aeronáutica para estabelecer a 
regra de engajamento e reengajamento de praças da Força Aérea, limitando em oito anos a permanência dos cabos 
para, gradativamente, diminuir o efetivo. Na época, segundo o órgão militar, havia uma distorção na pirâmide 
hierárquica, pois o número de cabos (6.339) era praticamente o mesmo de soldados (7.661), o que gerava problemas 
administrativos e de orçamento. Os casos passaram a ser discutidos pela Comissão de Anistia que, em 2002, editou a 
Súmula Administrativa nº 2002.07.003, do Ministério da Justiça, órgão ao qual era vinculada a Comissão. O texto 
estabelecia que “a Portaria nº 1.104, de 12 de outubro de 1964, expedida pelo Senhor Ministro de Estado da 
Aeronáutica, é ato de exceção, de natureza exclusivamente política”. A partir daí os benefícios passaram a ser 
automaticamente concedidos nos casos em que a dispensa do ex-cabo tinha como fundamentado normativo a portaria 
citada. A medida acabou revogada em fevereiro de 2018, pelos próprios membros do Conselho da Comissão de 
Anistia.” Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2019/outubro/anistia-decide-que-dispensas-
fundamentadas-em-portaria-da-fab-nao-ocorreram-por-perseguicao-politica. Acesso em: 11/01/2021. 
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mesmo quando decorrido o prazo decadencial contido na Lei nº 9.784/1999, razão pela qual fixou a 

seguinte tese: 

 

“É possível a anulação do ato de anistia pela Administração Pública, 

evidenciada a violação direta do art. 8º do ADCT, mesmo quando decorrido 

o prazo decadencial contido na Lei nº 9.784/1999. MS 19.070-DF, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, 

por maioria, julgado em 12/02/2020, DJe 27/03/2020”. (INF.668). 
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QUESTÕES PARA FIXAR 
Questão 01 
 
Nos atos de império, a administração atua no exercício de direito privado, em condição de 
igualdade com o particular. 
 
 
 
Questão 02 
 
Nos atos discricionários, todos os elementos do ato administrativo estão previstos na lei, não há 
margem para discricionariedade. 
 

 

 

Questão 03 

Atos complexos são aqueles que demandam um maior esforço por parte do administrador, tendo 
em vista sua complexidade (dificuldade). 
 
 
 
Questão 04 
 
O ato composto é aquele em que há duas vontades, uma delas é principal e a outra é acessória, 
dependente da primeira. A segunda vontade ratifica a primeira, se esta foi praticada de forma 
regular. 
 
 
 
Questão 5 
 
As instruções são atos normativos praticados pelos órgãos colegiados e agências reguladoras, visto 
que manifestam seu poder normativo por meio de um conselho diretivo. 
 
 
 
Questão 06 

A imperatividade é um dos atributos dos atos administrativos, ao lado da presunção de veracidade. 
 
 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 
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Questão 07 
 
A motivação aliunde está caracterizada quando se remete a motivação para a motivação de outro 
ato.  
 
 
 

Questão 08 

Caducidade é a forma de retirada por motivo de ilegalidade superveniente. Há caducidade quando 
uma inovação legislativa faz com que o ato que era válido na origem se torne inválido. 
 

 

 
Questão 09 
 
A administração pública tem prazo prescricional de 5 anos para anular os atos que gerem efeitos 
favoráveis aos particulares (atos ampliativos), salvo se o beneficiário estiver de má fé. 
 
 
 
Questão 10 
 
É possível revogar um ato consumado. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO 
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6.C 7.C 8.C 9.E 10.E 
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QUESTÕES PARA FIXAR - COMENTÁRIOS 
Questão 01 
 
Nos atos de império, a administração atua no exercício de direito privado, em condição de 
igualdade com o particular. 
 
Gab: E. Conceito de atos de gestão. 
 
Questão 02 
 
Nos atos discricionários, todos os elementos do ato administrativo estão previstos na lei, não há 
margem para discricionariedade. 
 

Gab. E. Conceito de atos vinculados. Nos atos discricionários a administração pública tem margem 
de escolha, dentro dos limites da Lei, com base nos critérios de oportunidade e conveniência – 
mérito administrativo; o judiciário apenas controla os limites de mérito, definidos na Lei. 
 

Questão 03 

Atos complexos são aqueles que demandam um maior esforço por parte do administrador, tendo 
em vista sua complexidade (dificuldade). 
 
Gab. E. Nada a ver! Os atos complexos estão perfeitos e acabados com a soma de duas vontades 
absolutamente independentes; ex. a nomeação de um procurador da fazenda nacional – é feita 
com uma portaria assinada pelo AGU e pelo Ministério da Fazenda. Da mesma maneira a 
aposentadoria, que somente se aperfeiçoa com o exame de sua legalidade e consequente registro 
no tribunal de contas competente. 
 
Questão 04 
 
O ato composto é aquele em que há duas vontades, uma delas é principal e a outra é acessória, 
dependente da primeira. A segunda vontade ratifica a primeira, se esta foi praticada de forma 
regular. 
 

Gab. C. Trata-se de conceito do ato composto. Como vimos, a jurisprudência do STF entende que a 
aprovação é ato administrativo independente, por esta razão, o ato administrativo que depende de 
aprovação é ato administrativo complexo. Ex.: aposentadoria – manifestação do órgão + aprovação 
do Tribunal de Contas. A não aprovação implica no não perfazimento do ato complexo e não na 
revogação de um ato ampliativo, por este motivo não se faz necessário o contraditório e a ampla 
defesa. Súmula Vinculante nº 3 do STF. 
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Questão 05 
 
As instruções são atos normativos praticados pelos órgãos colegiados e agências reguladoras, visto 
que manifestam seu poder normativo por meio de um conselho diretivo. 
 
Gab. E. Trata-se do conceito de resolução. Instruções são atos normativos de outras autoridades 
públicas que não sejam o chefe do executivo e os seus imediatamente inferiores (ministros ou 
secretários). 
 
Questão 06 

A imperatividade é um dos atributos dos atos administrativos, ao lado da presunção de veracidade. 
 

Gab. C. Os atos que geram obrigação, atos restritivos, gozam o atributo da imperatividade; implica 
dizer que impõem obrigações unilateralmente, dentro dos limites da Lei. Não precisam de 
concordância do particular; ex.: proibição de estacionar. São também atributos dos atos 
administrativos: a) presunção de veracidade; b) presunção de legitimidade; c) 
exigibilidade/coercibilidade, d) autoexecutoriedade e e) tipicidade (Di Pietro). 
 
Questão 07 
 
A motivação aliunde está caracterizada quando se remete a motivação para a motivação de outro 
ato. 
 
Gab. C. Nos termos do art. 50, § 1º da Lei nº 9.784/99. 
 
Questão 08 
Caducidade é a forma de retirada por motivo de ilegalidade superveniente. Há caducidade quando 
uma inovação legislativa faz com que o ato que era válido na origem se torne inválido. 
 
Gab. C. Trata-se do conceito de caducidade.  Diferente da contraposição (derrubada), sendo esta a 
retirada de um ato administrativo em virtude do surgimento de novo ato contraposto ao primeiro. 
Por fim, a há cassação quando o beneficiário do ato deixa de cumprir os requisitos necessários para 
a validade deste 
 
Questão 09 
 
A administração pública tem prazo prescricional de 5 anos para anular os atos que gerem efeitos 
favoráveis aos particulares (atos ampliativos), salvo se o beneficiário estiver de má fé. 
 

Gab. E. Trata-se de prazo decadencial e não prescricional. 
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Questão 10 
 
É possível revogar um ato consumado. 
 
Gab. E. Na verdade, como o ato já se consumou, é impossível sua revogação (tendo em vista que já 
foram produzidos todos os seus efeitos. 
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