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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Possibilidade de apreciação do recurso extraordinário com repercussão geral mesmo que,
no caso concreto, tenha havido prejudicialidade do tema discutido
Importante!!!
Determinado indivíduo ingressou com pedido de registro para concorrer às eleições de
Prefeito sem estar filiado a partido político (candidatura avulsa).
O pedido foi indeferido em todas as instâncias e a questão chegou até o STF por meio de
recurso extraordinário. Ocorre que, quando o STF foi apreciar o tema, já haviam sido
realizadas as eleições municipais. Diante disso, suscitou-se que o recurso estava prejudicado.
O STF reconheceu que, na prática, realmente havia uma prejudicialidade do recurso tendo em
vista que as eleições se encerraram. No entanto, o Tribunal decidiu superar a prejudicialidade
e atribuir repercussão geral à questão constitucional discutida dos autos. Isso significa que o
STF admitiu o processamento do recurso e em uma data futura irá examinar o mérito do
pedido, ou seja, se podem ou não existir candidaturas avulsas no Brasil.
Entendeu-se que o mérito do recurso deveria ser apreciado tendo em vista sua relevância
social e política.
STF. Plenário. ARE 1054490 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 5/10/2017 (Info 880).
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Candidaturas avulsas
Candidatura avulsa é aquela apresentada por um indivíduo que não é filiado a partido político ou que,
mesmo sendo filiado, o partido não o escolhe como sendo candidato oficial da agremiação.
Ex1: João não é filiado a partido político, mas deseja ser candidato a Presidente da República. Se o
ordenamento jurídico permitisse, ele poderia apresentar uma “candidatura avulsa”, ou seja, sem que
tenha partido político o apoiando.
Ex2: Pedro é filiado ao Partido da Esperança. Na convenção partidária, a agremiação escolhe Carlos
como sendo o candidato do partido à Presidência da República. Pedro não se conforma e lança sua
“candidatura avulsa” ao cargo de Presidente.
As candidaturas avulsas são permitidas no Brasil?
NÃO. Ao contrário de outros países, o Brasil não admite a existência de candidaturas avulsas. Isso
porque a Constituição Federal exige, como um dos requisitos de elegibilidade, a filiação partidária:
Art. 14 (...)
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(...)
V - a filiação partidária;
No mesmo sentido é o Código Eleitoral:
Art. 87. Somente podem concorrer às eleições candidatos registrados por partidos.
Imagine agora a seguinte situação:
Em 2016, Rodrigo e Rafael fizeram requerimento ao juiz eleitoral pedindo o registro de suas candidaturas
autônomas aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município do Rio de Janeiro, sem filiação partidária.
Em outras palavras, eles pediram para concorrer às eleições mesmo sem estarem filiados a partidos
políticos.
O juiz julgou o pedido improcedente argumentando que “no atual sistema brasileiro, a filiação partidária
é um dos requisitos de elegibilidade, nos termos do art. 14, 3º, V, da Constituição Federal”.
Os requerentes recorreram, então, ao TRE que, no entanto, manteve a sentença.
Ainda inconformados, os autores interpuseram recurso especial ao TSE, também desprovido.
Por fim, contra o acórdão do TSE, os requerentes ingressaram com recurso extraordinário ao STF.
Os recorrentes sustentam a tese de que o art. 14, § 3º, V, da CF/88 deve ser reinterpretado agora à luz da
Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), que estabelece como direito
de todos os cidadãos “votar e ser eleitos em eleições periódicas autênticas, realizadas por sufrágio
universal e igual e por voto secreto que garanta a livre expressão da vontade dos eleitores”.
Assim, argumentam que as candidaturas avulsas são permitidas pelo Pacto de San Jose da Costa Rica.
O recurso chegou ao STF somente em 2017, ou seja, após as eleições municipais terem sido realizadas.
Dessa forma, pode-se dizer que o pedido dos autores contido no recurso (deferimento do registro da
candidatura) perdeu sua utilidade. Isso porque ainda que o recurso fosse julgado provido, a eleição já teria
se passado e os autores não concorreram. Logo, mesmo que eles tenham sucesso no RE, tal decisão não
irá melhorar a sua situação no caso concreto.
Diante disso, o STF debateu a seguinte questão preliminar: deverá ser reconhecida a prejudicialidade
(“perda do objeto”) deste RE, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito?
NÃO. O STF reconheceu que, na prática, realmente havia uma prejudicialidade do recurso tendo em vista
que as eleições se encerraram. No entanto, o Tribunal decidiu superar a prejudicialidade e atribuir
repercussão geral à questão constitucional discutida dos autos. Isso significa que o STF admitiu o
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processamento do recurso e em uma data futura irá examinar o mérito do pedido, ou seja, se podem ou
não existir candidaturas avulsas no Brasil.
Qual foi o argumento do STF para superar a prejudicialidade?
A relevância social e política do tema discutido e a interpretação teleológica do art. 998, parágrafo único,
do CPC/2015, que confere primazia à análise da questão que tenha repercussão geral em relação aos
aspectos formais do recurso.
Assim, o STF entendeu que, muito embora a situação concreta do recorrente esteja prejudicada — em
razão do esgotamento do pleito municipal de 2016 —, deve-se examinar o mérito do recurso tendo em
vista sua relevância social e política.
Ademais, o Min. Roberto Barroso argumentou que, como o pedido de registro de candidatura é feito 6
meses antes do pleito, seria muito difícil ou praticamente impossível que esta discussão chegasse ao STF
antes da realização das eleições. Dessa forma, a despeito da discussão do caso concreto estar prejudicada,
deveria ser permitido o exame do tema pelo STF.
STF. Plenário. ARE 1054490 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 5/10/2017 (Info 880).
Ampliação do parágrafo único do art. 998 do CPC
Vale ressaltar que o CPC/2015 permite que o STF analise o tema da repercussão geral mesmo que haja
desistência do recurso. Confira:
Art. 998. (...)
Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral
já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais
repetitivos.
No caso agora, temos uma espécie de ampliação deste parágrafo único para também admitir a análise da
questão mesmo que o tema concreto discutido no recurso extraordinário tenha “perdido o objeto”
(perdido o interesse recursal).

DIREITO PENAL
TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO
O superior hierárquico não pode ser punido com base na
teoria do domínio do fato se não tiver sido demonstrado o dolo
A teoria do domínio do fato não permite que a mera posição de um agente na escala
hierárquica sirva para demonstrar ou reforçar o dolo da conduta.
Do mesmo modo, também não permite a condenação de um agente com base em conjecturas.
Assim, não é porque houve irregularidade em uma licitação estadual que o Governador tenha
que ser condenado criminalmente por isso.
STF. 2ª Turma. AP 975/AL, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 3/10/2017 (Info 880).
A situação concreta, com adaptações, foi a seguinte:
João assumiu o cargo de Governador do Estado e deu sequência a uma obra pública de macrodrenagem
que já estava sendo executada desde o seu antecessor.
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O Ministério Público denunciou o Governador anterior e também João pela prática de peculato-desvio
(art. 312 do CP).
O MP argumentou que João, ao assumir o cargo de Governador, deu sequência às irregularidades da obra e
que ele estava ciente das graves infrações administrativas e penais que a envolviam. Isso porque tais
irregularidades seriam notórias. Assim, pela teoria do domínio do fato, ele também deveria ser condenado.
Por outro lado, a defesa de João sustentou que a responsabilidade penal é pessoal, não podendo o réu ser
responsabilizado por atos de terceiros, no caso, o antigo Governador e seus Secretários de Estado,
responsáveis pelo processo licitatório da obra.
A tese da defesa foi acolhida pelo STF?
SIM. O STF afirmou que não havia provas suficientes da autoria delitiva. Apesar de reconhecer a existência
da materialidade do crime, uma vez que ficou demostrada a existência de desvios e superfaturamento, o
STF considerou que não foi demonstrada a autoria dos fatos atribuída a João.
Ao contrário do que afirma o MP, as irregularidades apontadas na denúncia não possuem o caráter de
notoriedade. As inconsistências verificadas no planejamento e execução do projeto exigiriam, para
conhecimento leitura de documentos assinados na gestão anterior e a análise de pareceres técnicos.
Não são, por isso, fatos públicos e notórios ao ponto de se dizer que João soubesse obrigatoriamente das
irregularidades.
Quanto ao argumento do MP de que o réu detinha ou deveria deter conhecimento dos fatos, o Ministro
afirmou que não se adequa ao caso a teoria do domínio do fato, já que “só tem o domínio do fato quem
tem o conhecimento dele”.
A mera invocação da condição do chefe do Executivo estadual, sem a descrição de determinado
comportamento típico que o vincule concreta e subjetivamente à pratica criminosa, não constitui fator
suficiente para permitir uma condenação criminal.
Em suma:
A teoria do domínio do fato não permite que a mera posição de um agente na escala hierárquica sirva
para demonstrar ou reforçar o dolo da conduta.
Do mesmo modo, também não permite a condenação de um agente com base em conjecturas.
Assim, não é porque houve irregularidade em uma licitação estadual que o Governador tenha que ser
condenado criminalmente por isso.
STF. 2ª Turma. AP 975/AL, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 3/10/2017 (Info 880).
Sobre o tema, confira outro precedente semelhante:
Não há óbice para que a denúncia invoque a teoria do domínio do fato para dar suporte à imputação
penal, sendo necessário, contudo, que, além disso, ela aponte indícios convergentes no sentido de que o
Presidente da empresa não só teve conhecimento do crime de evasão de divisas, como dirigiu
finalisticamente a atuação dos demais acusados.
Assim, não basta que o acusado se encontre em posição hierarquicamente superior. Isso porque o próprio
estatuto da empresa prevê que haja divisão de responsabilidades e, em grandes corporações, empresas
ou bancos há controles e auditorias exatamente porque nem mesmo os sócios têm como saber tudo o
que se passa.
STF. 2ª Turma. HC 127397/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 6/12/2016 (Info 850).
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DIREITO PROCESSUAL PENAL
NULIDADES
Situação na qual não houve violação ao Princípio do Promotor Natural
Importante!!!
Não viola o Princípio do Promotor Natural se o Promotor de Justiça que atua na vara criminal
comum oferece denúncia contra o acusado na vara do Tribunal do Júri e o Promotor que
funciona neste juízo especializado segue com a ação penal, participando dos atos do processo
até a pronúncia.
No caso concreto, em um primeiro momento, entendeu-se que a conduta não seria crime
doloso contra a vida, razão pela qual os autos foram remetidos ao Promotor da vara comum.
No entanto, mais para frente comprovou-se que, na verdade, tratava-se sim de crime doloso.
Com isso, o Promotor que estava no exercício ofereceu a denúncia e remeteu a ação
imediatamente ao Promotor do Júri, que poderia, a qualquer momento, não ratificá-la.
Configurou-se uma ratificação implícita da denúncia.
Não houve designação arbitrária ou quebra de autonomia.
STF. 1ª Turma. HC 114093/PR, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes,
julgado em 3/10/2017 (Info 880).
Imagine a seguinte situação adaptada:
João, médico, prescreveu remédio para obesidade, não autorizado pela ANVISA para a sua paciente que
veio a falecer em virtude de efeitos colaterais decorrentes do medicamento.
Foi instaurado inquérito policial para apurar os fatos.
Ao final da investigação, Dr. Carlos, Promotor de Justiça da Vara Privativa do Tribunal do Júri, entendeu
que não se tratava de crime doloso contra a vida e ofereceu promoção pedindo a remessa dos autos a
uma das varas criminais do Município.
Após promover diligências, inquirir testemunhas e juntar novas provas, Dr. Vitor, Promotor que atua na
6ª Vara Criminal comum concluiu que houve sim crime doloso contra a vida e ofereceu denúncia por
homicídio doloso contra João, requerendo o retorno dos autos para o Juízo da Vara Privativa do Júri, que
teria competência para analisar a ação penal.
O Juiz da Vara do Tribunal do Júri recebeu a denúncia oferecida por Dr. Vitor.
Houve instrução processual e, ao final desta fase, o Promotor que atua no Júri (Dr. Carlos) pediu a
pronúncia de João, o que foi acolhido pelo Juiz da Vara do Tribunal do Júri.
Diante disso, a defesa do réu impetrou habeas corpus alegando que houve nulidade da sentença de
pronúncia. Isso porque a denúncia por homicídio doloso recebida foi oferecida por Promotor de Justiça
que não está vinculado ao Tribunal do Júri, tendo havido, portanto, violação ao princípio do “Promotor
Natural”.
O pedido da defesa foi acolhido pelo STF?
NÃO. Não houve neste caso violação ao “Princípio do Promotor Natural”.
O STF admite a existência do Princípio do Promotor Natural?
SIM. Segundo o STF, o postulado do Promotor Natural “consagra uma garantia de ordem jurídica,
destinada tanto a proteger o membro do Ministério Público, na medida em que lhe assegura o exercício
pleno e independente do seu ofício, quanto a tutelar a própria coletividade, a quem se reconhece o direito
de ver atuando, em quaisquer causas, apenas o Promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios
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abstratos e pré-determinados, estabelecidos em lei” (STF. 2ª Turma. HC 103038, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJ 27/10/2011).
Em concursos públicos, as alternativas também apontam no sentido da existência deste princípio. Confira:
 (Cartório TJRR 2013 CESPE) O fundamento constitucional do princípio do promotor natural assenta-se
nas cláusulas da independência funcional e na inamovibilidade do s membros do MP. (CERTO)
 (Técnico do TST 2012 FCC) Ao discorrer sobre os princípios constitucionais que devem informar a atuação
do Ministério Público, Pedro Lenza afirma que o acusado “tem o direito e a garantia constitucional de
somente ser processado por um órgão independente do Estado, vedando-se, por consequência, a
designação arbitrária, inclusive, de promotores ‘ad hoc’ ou por encomenda” (Direito Constitucional
Esquematizado, Saraiva, 2011, p. 766). Trata-se do princípio do promotor natural. (CERTO)
 (Procurador TCE/PB 2014 CESPE) Apesar do direito de não ser processado nem sentenciado senão pela
autoridade competente, não se admite a figura do promotor natural, tendo em vista a unidade do MP.
(ERRADO)
 (Promotor MPE SC 2016 banca própria) Dentre os princípios institucionais do Ministério Público
encontram-se os da unidade e o da indivisibilidade. Esses princípios afastam, conforme
posicionamento mais recente do Supremo Tribunal Federal, a incidência do denominado princípio do
promotor natural. (ERRADO)
Dessa forma, o Princípio do Promotor Natural é admitido pelo STF.
No caso concreto não houve violação a este princípio
O “Princípio do Promotor Natural” destina-se a assegurar a imparcialidade na atuação do Ministério
Público tanto em favor da sociedade quanto do acusado. O objetivo do princípio, derivado da intepretação
do devido processo legal, é evitar indicações casuísticas ou retiradas arbitrárias de Promotores em casos
importantes de forma a orientar o resultado de determinadas ações.
Uma das finalidades do Princípio do Promotor Natural é assegurar a atuação no processo-crime do
membro do Ministério Público com competência para oferecer denúncia, sendo possível haver
atenuações, desde que de acordo com as previsões legais.
No caso dos autos, não houve designação arbitrária ou quebra de autonomia, mas apenas a observância
de regras objetivas para preservar a atuação daquele que se supunha o Promotor competente.
O Promotor do Júri poderia a qualquer momento não ter ratificado a denúncia ou suscitar conflito positivo
de atribuições para seu oferecimento, mas ele seguiu com a ação penal, de forma que ratificou
implicitamente a denúncia, atuando no processo até a sentença de pronúncia.
Em suma:
Não viola o Princípio do Promotor Natural se o Promotor de Justiça que atua na vara criminal comum
oferece denúncia contra o acusado na vara do Tribunal do Júri e o Promotor que funciona neste juízo
especializado segue com a ação penal, participando dos atos do processo até a pronúncia.
No caso concreto, em um primeiro momento, entendeu-se que a conduta não seria crime doloso contra
a vida, razão pela qual os autos foram remetidos ao Promotor da vara comum. No entanto, mais para
frente comprovou-se que, na verdade, tratava-se sim de crime doloso.
Com isso, o Promotor que estava no exercício ofereceu a denúncia e remeteu a ação imediatamente ao
Promotor do Júri, que poderia, a qualquer momento, não ratificá-la.
Configurou-se uma ratificação implícita da denúncia.
Não houve designação arbitrária ou quebra de autonomia.
STF. 1ª Turma. HC 114093/PR, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes,
julgado em 3/10/2017 (Info 880).
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EXERCÍCIOS
Julgue os itens a seguir:
1) A desistência do recurso impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida.
( )
2) (Juiz TJ/SE 2015 FCC) A teoria do domínio do fato dispensa a identificação de provas de autoria. ( )
3) (Juiz Federal TRF4 2014) Em apertada síntese, segundo a teoria do domínio do fato, o autor de um delito
é quem tem o poder de decisão sobre a realização do fato. Explica, assim, a figura do autor mediato, ou
seja, o "autor atrás de outro autor". Na prática, essa teoria se aplica nas hipóteses em que não se logra
obter elementos probatórios que vinculem, por exemplo, um superior hierárquico, que se utiliza de um
subordinado para a execução da conduta típica. ( )
4) Não viola o Princípio do Promotor Natural se o Promotor de Justiça que atua na vara criminal comum
oferece denúncia contra o acusado na vara do Tribunal do Júri e o Promotor que funciona neste juízo
especializado segue com a ação penal participando dos atos do processo até a pronúncia. ( )
5) (MP/MT 2014) A atuação de órgão ministerial desvinculada da Vara Judicial para a qual foi devidamente
designado, pautada na organização interna da instituição, adequa-se ao princípio do promotor natural. ( )
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