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AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

 Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos de hoje, precisamos ter uma 

conversa séria. Trata-se do respeito aos nossos esforços na produção deste curso, a que temos 

dedicado todas as nossas energias nos últimos meses. 

 Saiba que nosso objetivo é sempre oferecer o melhor produto possível e que 

realmente faça a diferença na sua caminhada rumo à aprovação. Mas, para que nós 

consigamos atingir essa meta, sua ajuda é imprescindível. 

 Então, sempre que algum amigo ou conhecido falar “será que você passa para mim 

aquele material do RevisãoPGE que você tem?”, lembre desta nossa conversa. Mais: lembre-

se que os nossos cursos são tutelados pela legislação civil (como a Lei 9.610/98 e o Código 

Civil) e pela legislação penal (especialmente pelo art. 184 do Código Penal). 

 Para que não reste dúvida: este curso se destina ao uso exclusivo do aluno que o 

adquirir em nosso site, e sua aquisição não autoriza sua reprodução. Ok? 

 Sabemos que falar isso parece pouco amigável, mas só estamos tendo este “papo reto” 

porque queremos de você justamente um ato de amizade: não participar, de forma alguma, 

da pirataria deste curso. Se isso acontecer, o fornecimento das aulas a você será interrompido 

e nenhum valor pago será restituído, sem prejuízo, evidentemente, de toda a 

responsabilização cabível nos âmbitos civil e penal. 

 Bem, o recado era esse. Agora podemos voltar às boas e meter a cara nos livros! Ops... 

nos PDFs! 

 Bons estudos! 
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COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA 

 

 A competência em razão da pessoa também é chamada de competência em razão 

da função. Embora tenha cariz constitucional, está prevista no art. 69, VII, do Código 

de Processo Penal. 

 

CPP, “Art. 69 -  Determinará a competência jurisdicional: 

VII - a prerrogativa de função. ”  

 

 Tem natureza de competência absoluta. 

 Objetiva proteger o exercício de determinados cargos.   

 Nas palavras do Professor Márcio Cavalcante, nos comentários à Ação Penal 962 do 

informativo 920 do STF, o foro por prerrogativa de função existe por se entender 

que, em virtude de determinadas pessoas ocuparem cargos ou funções importantes 

e de destaque, somente podem ter um julgamento imparcial e livre de pressões se 

forem julgadas por órgãos colegiados que componham a cúpula do Poder Judiciário. 

 

Competência por prerrogativa de foro 

 
Autoridade Tribunal competente 

para crime comum 
Tribunal competente para crime 

de responsabilidade 

Presidente da República STF (art. 102, I, b) SF (art. 52, I) 

Vice-Presidente da República STF (art. 102, I, b) SF (art. 52, I) 

Deputados Federais e Senadores da 
República 

STF (art. 102, I, b) Casa legislativa a qual pertença 

Ministro do STF STF (art. 102, I, b) SF (art. 52, II) 

Procurador-Geral da República STF (art. 102, I, b) SF (art. 52, II) 

Membro do CNJ e CNMP O mesmo do cargo que 
ocupa orginalmente 

SF (art. 52, II) 

Ministro de Estado,  
Comandante das Armas 

STF (art. 102, I, c) STF (art. 102, I, c) 
OBS: Se o crime for conexo com 

Presidente da República:  
SF (art. 52, I) 

Advogado-Geral da União STF (art. 102, I, b) SF (art. 52, II) 

Ministros do STJ, TSE, STM, TST, TCU STF (art. 102, I, c) STF (art. 102, I, c) 
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Chefe de missão diplomática de 
caráter permanente 

STF (art. 102, I, c) STF (art. 102, I, c) 

Governador de Estado STJ (art. 105, I, a) Tribunal Especial previsto no 
art. 78 da lei 1.079/50 

Vice-Governador de Estado Não há regra prevista 
na CF. As Constituições 
Estaduais podem trazer 

previsão 

Não há regra prevista na CF. As 
Constituições Estaduais podem 

trazer previsão 

Membros do TJ, TRF, TRE, TRT 
(desembargadores) 

STJ (art. 105, I, a) STJ (art. 105, I, a) 

Membros do TCE, TCM 
(Conselheiros) 

STJ (art. 105, I, a) STJ (art. 105, I, a) 

Membros do Ministério Público da 
União que oficiam perante tribunais  

STJ (art. 105, I, a) STJ (art. 105, I, a) 

Deputados Estaduais Depende da 
Constituição Estadual. 
Em regra, é o TJ. Mas 

se o crime for federal é 
TRF e se for eleitoral é 

TRE 

Assembleia Legislativa 

Juízes Federais (inclusive os da 
justiça militar) e juízes do Trabalho 

TRF (art. 108, I, a) 
Mas se o crime for 

eleitoral é o TRE 

TRF (art. 108, I, a) 
 

Promotores do MPU (atuam em 1ª 
instância no MPF, MPT, MPM) 

TRF (art. 108, I, a) 
Mas se o crime for 

eleitoral é o TRE 

TRF (art. 108, I, a) 
 

Juízes Estaduais (inclusive os da 
justiça militar 

TJ (art. 96, III) 
Mas se o crime for 

eleitoral é o TRE 

TJ (art. 96, III) 
 

Procurador-Geral de Justiça TJ (art. 96, III) 
Mas se o crime for 

eleitoral é o TRE 

Legislativo Estadual (art. 128, § 
4º). 

OBS: Se o crime for conexo com 
Governador do Estado é o 

Tribunal Especial 

Promotores de Justiça (atual na 1ª 
instancia do MP dos Estados) 

TJ (art. 96, III) 
Mas se o crime for 

eleitoral é o TRE 

TJ (art. 96, III) 
 

Prefeitos TJ (art. 29, X)  
Mas se o crime for 

federal é TRF e se for 
eleitoral é TRE 

Câmara dos Vereadores (art. 31) 

 

 

 

 



 

 

P
ág

in
a7

 

Prerrogativa de foro para crimes 

 

 A prerrogativa de função é estabelecida pela Constituição Federal apenas para 

crimes comuns e de responsabilidade. 

 É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, independentemente 

de quem seja o réu, ações de improbidade administrativa, ações populares, ações 

civis públicas, iniciam-se sempre no primeiro grau de jurisdição. 

 Este entendimento foi recentemente reforçado pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento da ADI 4870 realizado pelo Plenário em 14/12/2020. 

Neste caso concreto se questionava a constitucionalidade de dispositivo da 

Constituição Estadual do Espírito Santo que previa foro por prerrogativa de 

função para processos não-penais que poderiam culminar na suspensão de 

direitos políticos ou perda do cargo ou função. 

 À exceção do Mandado de Segurança (que tem expressa previsão constitucional), 

não se aplica foro por prerrogativa de função para causas cíveis.  

 

Previsão pela Constituição Estadual 

 

 Pelo princípio da simetria as Constituições Estaduais não podem estabelecer foro 

por prerrogativa de função para ações não penais. 

 Os cargos contemplados para prerrogativa de função previsto apenas nas 

Constituições Estaduais devem guardar simetria com os previstos na Constituição 

Federal. 

 Exemplo: o Vice-Governador não tem foro por prerrogativa de função pela 

Constituição Federal, mas é possível que a Constituição do Estado preveja, pois a 

Carta Magna prevê para o Vice-Presidente da República. 

 Não é possível que a Constituição Estadual preveja foro por prerrogativa de função 

para Defensor Público, Procurador do Estado e Delegado de Polícia. 
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Características do foro por prerrogativa de função 

 

 A prerrogativa de foro retira a possibilidade de observação do duplo grau de 

jurisdição. Eventualmente, a depender do foro em que se inicia a ação penal da 

autoridade ainda haverá possibilidade de manejo recursal perante o STJ e STF. 

 Não é dado à autoridade ocupante do cargo que detém a prerrogativa escolher se 

quer usá-la ou não, pois se trata de competência de natureza absoluta.  

 

Evolução do entendimento sobre a aplicação do foro 

 

 O enquadramento do foro por prerrogativa de função passou por evolução 

interpretativa e seus principais marcos são: regra da contemporaneidade; regra da 

atualidade e regra da atualidade mista. 

 

Regra da contemporaneidade 

 

 Crime cometido enquanto o agente estiver investido no cargo é processado no foro 

por prerrogativa mesmo que a ação ou a investigação seja iniciada depois deixasse 

de exercer a função. 

 Não se aplica mais este entendimento. 

 

 

Regra da atualidade 

 

 O foro por prerrogativa abrange o processo e julgamento de crimes somente 

enquanto a autoridade estiver investida no cargo. Se já responde processo penal na 

primeira instância, haverá deslocamento. Se deixar a função que lhe proporciona o 

foro, o processo voltará para a origem. 
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Regra da atualidade limitada, restrita ou mista 

 

 Para o processo ser julgado no tribunal correspondente ao foro por prerrogativa, o 

crime tem que ter sido cometido durante a investidura e tem que estar relacionado 

com o exercício da função. 

 Além disso, apenas terá foro a autoridade enquanto estiver investida no cargo. 

Mesmo que o crime tenha sido cometido nas condições descritas, se deixar de 

exercer a função, perde o foro. 

 Após publicada intimação para as partes apresentarem alegações finais, fixa-se a 

competência perante o foro, que não será mais alterada, mesmo que a autoridade 

passe a não mais exercer a função. 

 É o atual entendimento do STF. 

 Entendimento se aplica para os outros tribunais que processam e julgam 

autoridades com foro por prerrogativa de função. 

 

Prerrogativa de forno na descontinuidade dos mandatos 
políticos 

 

 Se o mandatário for reeleito para o mesmo cargo na eleição subsequente 

permanece o foro. 

 Se termina o mandato sem reeleição, ou é eleito para outro cargo, perde o foro. Se 

no próximo pleito novamente ganha para o mesmo cargo, NÃO haverá prerrogativa 

de foro.  

 

Foro por prerrogativa de função de Desembargadores 

 
 Sobre o foro por prerrogativa de função dos Desembargadores o STJ excepcionou o 

entendimento do STF: 
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 Se, mesmo não relacionado com a função, o crime for ser julgado por juiz singular 

do mesmo tribunal a que está vinculado o Desembargador, prevalecerá o foro 

por prerrogativa de função. 

  Exemplo: Desembargador do TJ pratica lesão corporal contra a esposa. Como 

este crime não está relacionado com a função, pelo entendimento do STF o juízo 

competente seria o primeiro grau de jurisdição, do mesmo tribunal. 

 Essa situação poderia gerar pressões indevidas e comprometer a parcialidade do 

julgador. Por esta razão, mesmo não relacionado com a função, o crime deveria 

ser julgado pelo STJ. 

 

Local da infração 

 

 O foro por prerrogativa de função vincula o acusado ao Tribunal previsto para 

processar e julgar o crime praticado por determinada autoridade, não devendo ser 

observado o local da consumação ou da ação.  

 Ex: Prefeito da cidade de São Paulo pratica crime na cidade de Manaus, será 

processado e julgado perante o TJSP ou TRF3.  

 O entendimento da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 

97.152 realizado em 19/06/2008, em que asseverou que a competência penal por 

prerrogativa de função exclui a regra da competência pelo local da infração.  

 

Crimes dolosos contra a vida 

 

 O art. 5ª, inciso XXXVIII, d da Constituição Federal traz previsão expressa do Tribunal 

do Júri para processar e julgar crimes dolosos contra a vida. 
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CPP, “Art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d - É reconhecida a 

instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, 

assegurados: 

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra 

a vida. 

 

 Sendo assim, temos que a Carta Política regulamenta foro por prerrogativa de função 

e o Tribunal do Júri, o que poderia deixar a dúvida sobre qual órgão seria competente 

para processar e julgar um crime doloso contra a vida cometido por autoridade com 

foro por prerrogativa de função. 

 O tema já foi muito debatido pelos tribunais superiores que chegou ao entendimento 

sedimentado em súmula vinculante. 

 

Súmula vinculante nº 45 – “A competência constitucional do 

Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de 

função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. 

” 

 

 Dessa forma, se a prorrogativa de função está prevista na Constituição Federal ela 

prevalecerá; já se a prerrogativa de função está prevista na Constituição Estadual 

prevalecerá a competência do Tribunal do Júri. 

 

Concurso de agentes 

 

 O caso concreto pode apresentar um crime cometido por um agente detentor de foro 

por prerrogativa de função e outro sem esse predicado. Nesta hipótese, há 

entendimento consolidado no verbete 704 da súmula do Supremo Tribunal Federal no 
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sentido da possibilidade da aplicação dos institutos da conexão e continência para o 

julgamento conjunto. 

Súmula 704 do STF - Não viola as garantias do juiz natural, da 

ampla defesa e do devido processo legal a atração por 

continência ou conexão do processo do corréu ao foro por 

prerrogativa de função de um dos denunciados. 

 

 A unidade do processo e do julgamento não é obrigatória, cabendo ao tribunal de 

maior hierarquia deliberar sobre a conveniência de eventual desmembramento. 

 Se cometido crime doloso contra a vida em concurso de agentes em que um deles tem 

prerrogativa de foro na CF e outro não tem prerrogativa, deverá haver 

desmembramento dos processos: a autoridade responde no foro, e o outro acusado 

responde perante o Júri. 

 Se o crime for cometido em concurso de agentes e os dois têm foro, mas em tribunais 

diferentes, o STF entende que se aplica o entendimento da súmula 704 do STF para o 

tribunal de maior graduação atrair a competência. 

 

Descoberta de autoridade com foro no curso da investigação 
ou instrução criminal 

 

 A simples menção ao nome de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de 

foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja em 

diálogos telefônicos interceptados, assim como a existência de informações, até 

então fluidas e dispersas a seu respeito não geram o deslocamento de competência 

para o tribunal superior.  

 Se contra um investigado sem foro é deferida validamente pelo juízo singular, uma 

interceptação telefônica na qual há contato telefônico com autoridade detentora 

de foro, esta gravação não é ilícita. Porém, configurado indício do cometimento de 

delito pela autoridade, deve haver remessa ao tribunal correspondente. 
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COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR 

 A competência em razão do lugar da infração tem natureza de competência relativa e 

permite modificação seja pela aplicação de institutos como conexão e continência, seja 

pela vontade das partes manifestada pela não interposição de exceção de 

incompetência. 

 No art. 69 do Código de Processo Penal há dois incisos que estabelecem a designação 

de competência em razão do local: lugar da infração e domicílio/residência do réu. 

 

CPP, “Art. 69 - Determinará a competência jurisdicional: 

I - o lugar da infração: 

II - o domicílio ou residência do réu. ” 

 

Competência pelo lugar da infração 

 
 O local para processar e julgar o crime cometido é o local onde ele se consumou. O 

art. 70 do Código de Processo Penal estabelece: 

 

CPP, “Art. 70 - A competência será, de regra, determinada pelo 

lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, 

pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. ” 

 

 Teoria do esboço do resultado: a jurisprudência dos tribunais entende que em casos 

de crime de homicídio entende possível a modificação desta competência para 

outra localidade por serem mais proveitosos à instrução.  

 Isso porque o crime pode ter sido praticado em uma comarca e a morte 

efetivamente ter ocorrido em outra. Muitas vezes é mais eficiente a produção das 

provas no local onde foram realizados todos os atos de execução. 
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Crimes à distância 

 

 Se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a 

competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o 

último ato de execução. Para essa hipótese o Código de Processo Penal prevê no 

art. 70: 

CPP, “Art. 70, § 1º - Se, iniciada a execução no território 

nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será 

determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, 

o último ato de execução. 

§ 2º - Quando o último ato de execução for praticado fora do 

território nacional, será competente o juiz do lugar em que o 

crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia 

produzir seu resultado. 

 

 Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será 

competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido 

ou devia produzir seu resultado. 

 

Residência do réu 

 
 O Código de Processo Penal, no art. 72 que, no caso de ser desconhecido o local da 

infração, o foro competente para processar e julgar a ação é o do domicílio ou 

residência do réu. A doutrina denomina esta hipótese como foro supletivo ou foro 

subsidiário. 

CPP, “Art. 72 - Não sendo conhecido o lugar da infração, a 

competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu.” 
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 Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente 

o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. 

 Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de 

domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. 

 Se o acusado comete crime em outro país o juízo competente para processar e 

julgar é o da capital do estão onde, por último, residiu o acusado. E, no caso de 

nunca ter residido no Brasil, o foro competente será Brasília. 

 O art. 72, parágrafo 2º do Código de Processo Penal traz solução para quando o réu 

não possui residência ou e desconhecido o seu paradeiro: 

CP, “Art. 72, § 2º - Se o réu não tiver residência certa ou for 

ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro 

tomar conhecimento do fato. ” 

 

 A residência ou domicílio do réu também pode fixar a competência para processar 

ação penal privada, se essa for a vontade do querelante. É o que determina o art. 73 

do Código de Processo Penal. 

 

CPP, “Art. 73 - Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante 

poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, 

ainda quando conhecido o lugar da infração. ” 

 

 Os crimes cometidos no estrangeiro são aqueles nos quais a conduta e o resultado 

ocorrem em outro país. A lei brasileira incide em diversos crimes cometidos no 

estrangeiro caso se amoldem aos requisitos trazidos pelo art. 7º do Código Penal. 

 

CP, “Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos 

no estrangeiro: 

I - os crimes: 

a) contra a vida ou a liberdade 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 
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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: 

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

reprimir; 

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. ” 

 

 Nos crimes cometidos no estrangeiro o foro competente para processar e julgar a ação 

penal está previsto no art. 88 do Código de Processo Penal. Assim o foro competente 

será a capital do estado onde por último residiu o acusado. Porém, se ele nunca tiver 

residido no Brasil, o foro competente é Brasília. 

 

CPP, “Art. 88 - No processo por crimes praticados fora do 

território brasileiro, será competente o juízo da Capital do 

Estado onde houver por último residido o acusado. Se este 

nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da 

Capital da República. ” 

 

Crimes cometidos a bordo de embarcações e aeronaves 

 

 Os crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações devem ser processados 

e julgados no local do último porto ou aeroporto no caso de ter deixado o país ou 

no primeiro no caso de estar entrando no território nacional. 
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CPP, “Art. 89 - Os crimes cometidos em qualquer embarcação 

nas águas territoriais da República, ou nos rios e lagos 

fronteiriços, bem como a bordo de embarcações nacionais, 

em alto-mar, serão processados e julgados pela justiça do 

primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação, após o 

crime, ou, quando se afastar do País, pela do último em que 

houver tocado. 

Art. 90 - Os crimes praticados a bordo de aeronave nacional, 

dentro do espaço aéreo correspondente ao território 

brasileiro, ou ao alto-mar, ou a bordo de aeronave estrangeira, 

dentro do espaço aéreo correspondente ao território 

nacional, serão processados e julgados pela justiça da comarca 

em cujo território se verificar o pouso após o crime, ou pela da 

comarca de onde houver partido a aeronave. 

 

Entendimentos jurisprudenciais relevantes 

 

 No estelionato que dá mediante obtenção da vantagem indevida auferida mediante 

depósito em favor de conta bancária de terceiro, a competência territorial é do juízo 

em que se situa a conta favorecida. 

 A competência para o crime de estelionato foi amplamente debatida. A 3ª 

Seção do Superior Tribunal de Justiça, no CC 167.025 julgado em 11/12/2019 

pacificou o entendimento de que no estelionato que dá mediante obtenção 

da vantagem indevida, auferida mediante depósito em favor de conta 

bancária de terceiro, a competência territorial é do juízo em que se situa a 

conta favorecida. 

 No estelionato ser praticado por meio de saque ou compensação de cheque 

clonado, falsificado ou adulterado é o do local onde a vítima possui conta bancária.  
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Súmula 48 STJ – Compete ao juízo do local da obtenção da 

vantagem ilícita processar e julgar crime de estelionato 

cometido mediante falsificação de cheque. 

 

 Compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato 

mediante cheque sem provisão de fundos. 

 

Súmula 521 STF – O foro competente para o processo e 

julgamento dos crimes de estelionato, sob modalidade de 

emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos, é o do local 

da recusa do pagamento pelo sacado. 

Súmula 244 STJ – compete ao foro do local da recusa processar 

e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão 

de fundos. 

 

 Nos furtos mediante fraude é julgado e processado no local do desapossamento e, 

portanto, da ocorrência do prejuízo. No caso de fraude para subtrair dinheiro pela 

internet o foro competente é da conta bancária da vítima. 

 Esse foi o entendimento fixado no CC 67.343 julgado pela 3ª Seção do 

Superior Tribunal de Justiça em 28/03/2007 que determinou que nos furtos 

mediante fraude é julgado e processado no local do desapossamento e, 

portanto, da ocorrência do prejuízo. O caso analisava o do agente que, por 

fraude, subtraiu dinheiro pela internet da conta bancária da vítima. 

 O foro competente para processar e julgar crimes de pedofilia praticados na 

internet é o local da publicação ilícita, sendo irrelevante o local em que se encontra 

sediado o responsável pelo provedor de acesso ao ambiente virtual. 
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 O foro competente para o crime de calúnia por meio da internet é do local onde 

está hospedado o provedor. 

COMPETÊNCIA DE JUÍZO 
 

Distribuição 

 

 A distribuição é o critério que estabelece qual o juízo competente para atuar no 

processo quando no foro houver mais de um igualmente competente. Está prevista 

nos art. 69, inciso IV e art. 75, ambos do Código de Processo Penal. 

 

CPP, “Art. 69 - Determinará a competência jurisdicional: 

IV - a distribuição. ” 

 

CPP, “Art. 75 - A precedência da distribuição fixará a 

competência quando, na mesma circunscrição judiciária, 

houver mais de um juiz igualmente competente. 

Parágrafo único - A distribuição realizada para o efeito da 

concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou 

de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá 

a da ação penal. ” 

 

 A distribuição do processo ocorre por sorteio ou outro processo aleatório, de forma 

a não ser possível a escolha do juiz em homenagem ao princípio do juiz natural. 

 A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição 

judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. 

 a distribuição para requerimento ao magistrado de diligências no curso das 

investigações, antes mesmo do início da ação penal, prevenirá o juízo da ação. 
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Prevenção 

 

 A prevenção é critério utilizado para definir a competência de um juízo quando 

dentro da competência territorial puder se vislumbrar mais de um magistrado com 

competência para atuar. 

 

CPP, “Art. 69 - Determinará a competência jurisdicional: 

VI - a prevenção. ” 

 

 Já o art. 83 do Código de Processo Penal estabelece: 

 

CPP, “Art. 83 - Verificar-se-á a competência por prevenção toda 

vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente 

competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver 

antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou 

de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento 

da denúncia ou da queixa.” 

 

 A prática de ato pelo magistrado, mesmo antes da ação penal, é utilizada para 

prevenir o juízo, de forma a vinculá-lo à causa. 

  O Código de Processo Penal também prevê a prevenção como um critério de 

fixação de competência de juízo a ser aplicado na hipótese de outro não solucionar 

a questão. Alguns exemplos estão dispostos no próprio capítulo de competências, 

sendo o primeiro deles é o art. 70, parágrafo 3ª. 

CPP, “Art. 70, § 3º - Quando incerto o limite territorial entre 

duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter 

sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou 

mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. ” 
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 Nas situações em que não esteja bem definido o limite territorial entre as comarcas 

ou quando não se puder precisar o local exato da consumação por ter ocorrido bem 

na divisa, define-se a competência pela prevenção. 

 A competência para processar e julgar crimes permanentes e continuados é 

estabelecida pelo critério da prevenção. 

 A ocorrência de crimes permanentes ou infrações continuadas pode deixar em 

dúvida sobre o local da consumação da infração para fins de fixação da competência 

territorial. 

 Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção. 

 Quando não for possível a identificação dos locais de embarque ou de chegada, a 

competência nos casos de crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves é 

firmada pelo critério da prevenção. É o que estabelece o art. 91 do Código de 

Processo Penal: 

CPP, “Art. 91 - Quando incerta e não se determinar de acordo 

com as normas estabelecidas nos art. 89 e 90, a competência se 

firmará pela prevenção. ” 

 

Varas especializadas 

 

 Uma vez estabelecida a competência territorial, é possível que a lei de organização 

judiciária crie varas especializadas que, atrairão a competência para processar e 

julgar processos de temas específicos. 

 Assim, é possível a criação de varas especializadas para processar e julgar crimes de 

lavagem de dinheiro, crime organizado, tráfico de drogas, entre outros. 

 

COMPETÊNCIA FUNCIONAL 
 

 Competência pela fase do processo: determina qual o magistrado atuará nos autos 

de acordo com a fase do processo.  
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 Exemplo: durante a instrução atua o juiz criminal e na fase de execução atua 

o juiz das execuções penais. 

 Competência por objeto do juízo: cada órgão exerce competência a partir de 

determinada questão trazida no processo.  

 Exemplo: Tribunal do Júri. O Conselho de Sentença delibera sobre a existência 

do fato e a sua autoria e o juiz-presidente prolata a sentença e decide 

questões de direito que possam surgir no curso do processo. 

 Competência por grau de jurisdição: divide a competência em órgãos jurisdicionais 

inferiores e superiores. Esta competência é chamada também de competência 

funcional vertical ou hierárquica. 

 

MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA 
 

 A competência pode ser alterada por meio de conexão e continência conforme art. 

69, inciso V, do Código de Processo Penal. 

CPP, “Art. 69.  Determinará a competência jurisdicional: 

V - a conexão ou continência. ” 

 

 Objetiva imprimir eficiência e celeridade ao processo tendo em vista a possibilidade 

de realização de uma instrução probatória mais completa e evitar sentenças 

contraditórias. 

 Apenas é possível a modificação de competências relativas. 

 

CONEXÃO 
 

 A conexão é o nexo, a dependência recíproca que dois ou mais fatos delituosos 

guardam entre si, recomendando-se a reunião de todos eles em um mesmo 

processo perante o mesmo órgão jurisdicional. 

 A conexão está prevista no art. 76 do Código de Processo Penal. 
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CPP, “Art. 76 - A competência será determinada pela conexão: 

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido 

praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou 

por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o 

lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras; 

II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para 

facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou 

vantagem em relação a qualquer delas; 

III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas 

circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. ” 

 

 A doutrina classifica as hipóteses de conexão em três categorias correspondentes a 

cada inciso do artigo supramencionado: intersubjetiva, objetiva e instrumento. A 

primeira é subdividida ainda em três subespécies: por simultaneidade, por concurso e 

por reciprocidade.  
 

 

 

 CONEXÃO 

 INTERSUBJETIVA 

 
por simultaneidade; 
subjetivo-objetiva; 

intersubetiva ocasional. 

  
por concurso;  

concursal 

 por reciprocidade 

 

OBJETIVA; 

LÓGICA; 

MATERIAL 

 teleológica 

 consequencial 

 

INSTRUMENTAL; 

PROBATÓRIA; 

PROCESSUAL 
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Conexão intersubjetiva 

 
 Ocorre quando várias pessoas comentem vários crimes. 

 

Conexão intersubjetiva por simultaneidade 

 
 Vários crimes cometidos por várias pessoas, ao mesmo tempo, que se aproveitam 

das mesmas circunstâncias fáticas. 

 Esta hipótese não caracteriza concurso de agentes, pois não há liame subjetivo 

entre as pessoas que cometem os crimes.  

 Exemplo: saque dos produtos de um carregamento quando um caminhão vira na 

estrada. 

 

Conexão intersubjetiva por concurso 

 
 Várias infrações cometidas por várias pessoas em concurso de agentes, ainda que 

em tempo ou local diversos.  

 Exemplo:  um grupo de criminosos que tem como objetivo a prática de roubos 

em determinada região, mas eles se revezam na pratica do crime. 

 

Conexão intersubjetiva por reciprocidade 

 
 Vários crimes são praticados por várias pessoas umas contra as outras. 

 Exemplo: briga de grupos rivais.  

 

Conexão objetiva 

 
 A conexão objetiva, lógica ou material é aquela relacionada com a prática de outro 

crime. 
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Conexão objetiva teleológica  

 
 O agente pratica um crime, para com o intuito de facilitar a execução de um outro 

crime. 

 Exemplo: com o intuito de sequestrar o filho de um rico empresário para pedir 

resgate, mata o segurança que lhe acompanha. 

 

Conexão objetiva consequencial 

 
 Consiste na prática de um crime com o intuito de ocultar, garantir a impunidade ou 

vantagem do outro crime. 

 Exemplo: sujeito mata alguém e descobre que há uma testemunha ocular dos 

fatos. Com o intuito de não ser descoberto, mata também a testemunha. 

 

Conexão instrumental 

 
 Consiste na relação entre os conjuntos probatórios das infrações, de forma que a 

prova de um crime possa influir na prova de outro. 

 Exemplo: reunião dos processos de receptação com o do furto (crime 

antecedente da receptação). 

 

CONTINÊNCIA 
 

 A continência estabelece uma relação de continente e conteúdo entre as ações, ou 

seja, quando é possível identificar que os elementos de uma estão contidos na 

outra. 

 As hipóteses estão previstas no art. 77 do Código de Processo Penal e podem ser 

classificadas em duas categorias: continência por cumulação subjetiva e continência 

por cumulação objetiva. 
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CPP, “Art. 77 - A competência será determinada pela 

continência quando: 

I - duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração; 

II - no caso de infração cometida nas condições previstas nos 

art. 51, § 1º, 53, segunda parte, e 54 do Código Penal. ” 

 

Continência subjetiva 

 
 Concurso de pessoas: mais de uma pessoa é acusada da prática de uma única 

infração. 

 A diferença entre a conexão intersubjetiva e a continência subjetiva é que na 

primeira há prática de vários crimes por várias pessoas, não necessariamente em 

concurso. Já na continência há prática de um único crime por várias pessoas em 

concurso. 

Continência objetiva 

 
 Concurso de crimes: concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal); erro na 

execução (art. 73, segunda parte, do Código Penal) e resultado diverso do 

pretendido (art. 74, segunda parte, do Código Penal). 

 

EFEITOS DA CONEXÃO E CONTINÊNCIA 
 

 O principal efeito conexão e da continência é a reunião de ações para julgamento 

conjunto. 

Competência do Tribunal do Júri 

 
 A conexão ou continência entre um crime comum e um crime da competência do 

Tribunal do Júri serão reunidos para julgamento perante o júri popular. 



 

 

P
ág

in
a2

7
 

CPP, “Art. 78 - Na determinação da competência por conexão 

ou continência, serão observadas as seguintes regras: 

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão 

da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri.” 

 

 Conexão e continência entre crimes dolosos contra a vida e crimes da competência 

da Justiça Militar serão separados. A situação que demanda atenção é a prevista no 

art. 81, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 

CPP, “Art. 81, Parágrafo único - Reconhecida inicialmente ao júri 

a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier a 

desclassificar a infração ou impronunciar ou absolver o 

acusado, de maneira que exclua a competência do júri, 

remeterá o processo ao juízo competente 

 

 Se iniciado o julgamento perante o Tribunal do Júri e, ao final da primeira fase do 

procedimento o juiz-presidente impronunciar, absolver sumariamente ou 

desclassificar o crime inicialmente da sua competência, declinará os autos inclusive 

quanto aos crimes conexos ou continentes. 

 No caso de realização da segunda etapa do procedimento do Júri, o conselho de 

sentença entender que o crime doloso contra vida, incialmente imputado ao 

acusado, na verdade corresponde a outro de outra espécie, caberá ao juiz-presente 

sentenciar o feito, inclusive os crimes conexos. 

 Se os jurados, na quesitação, absolveram o acusado do crime doloso contra a vida, 

decidirão também sobre os crimes conexos. 

Jurisdições distintas  

 
 No concurso entre jurisdições distintas muitos cenários podem ser analisados. O 

primeiro deles é previsto no art. 78, IV do Código de Processo Penal que estabelece: 
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CPP, “Art. 78, IV - no concurso entre a jurisdição comum e a 

especial, prevalecerá esta. ” 

 

 A jurisdição comum é composta pela Justiça Federal e Estadual e a especial é composta 

pela Justiça Militar e Eleitoral. Havendo então conexão entre elas, este dispositivo 

determina que os processos devem ser reunidos na justiça especializada. 

 Ocorre que esta regra deve ser lida de forma sistemática com o art. 79, I, do Código de 

Processo Penal, de forma a concluir que se o crime com a força atrativa estiver sujeito 

à Justiça Militar deverá haver separação dos processos. 

 

CPP, “Art. 79 - A conexão e a continência importarão unidade 

de processo e julgamento, salvo: 

I - no concurso entre a jurisdição comum e a militar” 

 

 A legislação adjetiva explicita outra situação no art. 79, II, do Código de Processo Penal: 

 

CPP, “Art. 79, II - no concurso entre a jurisdição comum e a do 

juízo de menores. ” 

 

 Embora não se trate especificamente entre a jurisdição especial, tendo em vista que o 

juízo de menores compõe a justiça comum, é certo que o tratamento dado ao menor 

é especializado, tendo em vista que a proteção da crianças e adolescentes é um valor 

bastante caro a toda a sociedade. 

 Ademais menores de 18 anos não comentem crime, não sendo submetidos à processo 

penal ou sofrendo imposição de sanções. Se, contudo, participarem de condutas 

criminosas de adultos serão submetidos à Vara da Infância e Juventude, e, podem 

sofrer aplicação de medidas protetivas ou socioeducativas. 
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Jurisdição de categorias diversas 

 
 

 Se houver conexão ou continência de crimes em que um dos agentes possui foro 

por prerrogativa de função e outro não, os processos serão reunidos perante o 

tribunal de maior graduação.  

 O art. 78, inciso III, do Código de Processo Penal regulamenta a hipótese: 

 

CPP, “Art. 78, III - no concurso de jurisdições de diversas 

categorias, predominará a de maior graduação. ” 

 

 

 Dessa forma, se um prefeito cometer crime em concurso de agente com um servidor 

público da prefeitura é possível a reunião dos processos para julgamento conjunto 

perante o Tribunal de Justiça. 

 

Jurisdição de mesma categoria 

 
 Caso haja conexão ou continência de crimes sujeitos a mesma jurisdição há três 

regras que devem ser observadas para identificar qual o juízo competente: 

 Em primeiro lugar o local onde ocorreu a infração mais grave 

 Se todas as infrações forem de igual gravidade, prevalece o local onde foi 

praticado o maior número de infrações. 

 Se as penas forem iguais e a quantidade de crimes também, fixa-se a 

competência pela prevenção. 

 Assim, dispõe o art. 78, II, do Código de Processo Penal: 

 

CPP, “Art. 78, II - no concurso de jurisdições da mesma 

categoria: 

a) preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a 

pena mais grave; 
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b) prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior 

número de infrações, se as respectivas penas forem de igual 

gravidade; 

c) firmar-se-á a competência pela prevenção, nos outros casos. 

”   

 

 Por fim, é importante relembrar que se forem conexos crimes de competência da 

Justiça Estadual e da Justiça Federal, os processos devem ser reunidos perante Justiça 

Federal, como já explicado no capítulo de competência em razão da matéria. Não é 

outro o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete 122. 

 

Súmula 122 - STJ: Compete à Justiça Federal o processo e 

julgamento unificado dos crimes conexos de competência 

federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, “a”, 

do Código de Processo Penal. 

 

SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS 
 

Separação facultativa dos processos 

 
 Será facultativa a separação dos processos quando: 

  As infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar 

diferentes. 

 Pelo excessivo número de acusados. 

 Para não prolongar a prisão provisória.  

 Por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. 

 Quando isso ocorrer, é possível que o juiz decida por desmembrar o feito, 

conforme determina o art. 80 do Código de Processo Penal. 
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CPP, “Art. 80 - Será facultativa a separação dos processos 

quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias 

de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo 

número de acusados e para não Ihes prolongar a prisão 

provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar 

conveniente a separação. ” 

 

Momento da separação dos processos 

 
 O Código de Processo Penal não prevê expressamente o momento limite em que 

pode haver o desmembramento, então aplica-se o art. 82 do CPP por analogia, a 

contrário senso. 

 Dessa forma, a doutrina entende que a separação deve ocorrer, também, em 

qualquer momento antes da sentença. 

 

CPP, “Art. 82 - Se, não obstante a conexão ou continência, forem 

instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição 

prevalente deverá avocar os processos que corram perante os 

outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. 

Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, 

para o efeito de soma ou de unificação das penas. ” 

 

 O artigo supratranscrito designa também a possibilidade de avocação dos processos 

conexos pelo juízo prevalente. Havendo discordância do juízo perante o qual corre o 

outro processo deve-se resolver por meio de conflito de competência. 

 Se a reunião pode ocorrer até a sentença, então este também deve ser entendido 

como momento limite para a separação. 
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Separação obrigatória dos processos 

 
 Há circunstâncias em que a separação dos processos se impõe, ou seja, processos que 

começaram juntos em razão da aplicação das regras de conexão e continência, por 

alguma razão, durante a marcha processual, precisam ser desmembrados por 

determinação legal. 

 A primeira hipótese está prevista no art. 79, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal: 

 

CPP, “Art. 79, § 1º - Cessará, em qualquer caso, a unidade do 

processo, se, em relação a algum corréu, sobrevier o caso 

previsto no art. 152.” 

 

 O art. 152 do Código de Processo Penal, citado pelo dispositivo, estabelece que, no 

caso de doença mental superveniente à prática do crime o processo deve ficar 

suspenso até que o acusado se restabeleça: 

 

CPP, “Art. 152 - Se se verificar que a doença mental sobreveio à 

infração o processo continuará suspenso até que o acusado se 

restabeleça, observado o § 2o do art. 149.” 

  

 

 Se o processo do enfermo está reunido para julgamento conjunto com outro réu que 

está são, deve-se realizar a separação dos processos para permitir a continuidade do 

julgamento do acusado que apresenta higidez mental. 

 O art. 79, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal traz outra obrigatoriedade de 

separação dos processos: 

 

 

CPP, “Art. 79, § 2º - A unidade do processo não importará a do 

julgamento, se houver corréu foragido que não possa ser 

julgado à revelia, ou ocorrer a hipótese do art. 461. ” 
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 Em que pese ainda constar este artigo no corpo da legislação adjetiva, a hipótese que 

ele continha não existe mais desde a reforma produzida pela lei 11.689/2008 no 

Código de Processo Penal. 

 Essa normativa revogou a possibilidade de suspensão do processo do acusado que não 

fosse intimado pessoalmente da pronúncia ou não comparecesse à sessão de 

julgamento de crime inafiançável. A legislação atual prevê possibilidade de intimação 

por edital, nestes casos. 

 Outra previsão de separação dos processos que se impõe ocorre quando em um 

processo, com mais de um acusado, um deles é citado por edital e não comparece ou 

não constitui advogado. Nesta situação, com relação a este acusado citado por edital, 

se verifica a necessidade de suspensão for força do art. 366 do Código de Processo 

Penal. 

 

CPP, “Art. 366 - Se o acusado, citado por edital, não 

comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o 

processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 

determinar a produção antecipada das provas consideradas 

urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos 

termos do disposto no art. 312. ” 

 

 

 

 

 


