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DIREITO CONSTITUCIONAL
1. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
LEGITIMIDADE ATIVA DO AMICUS CURIAE
O AMICUS CURIAE PODE OU NÃO PLEITEAR MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL EM UMA
ADPF?
1. (DJUS) Para o STF, como o amicus curiae não possui legitimidade para propor ação
em controle concentrado de constitucionalidade (ex.: ADI, ADPF), do mesmo modo
também não pode pleitear medida cautelar incidental visando a ampliação do
pedido inicial que já foi anteriormente apreciado pelo Tribunal. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
970/STF

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) propôs ação de descumprimento de preceito
fundamental (ADPF) com o fim de obter o reconhecimento do estado de coisa
inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, para que se determinem
providências tendentes a sanar lesões a preceitos fundamentais decorrentes de ações
omissivas e comissivas do Poder Público. O STF, após análise de todos os pedidos da
inicial, reconheceu o estado de coisa inconstitucional. Ocorre que, devido à relevância
do tema, vários terceiros interessados integraram a lide na condição de amicus curiae,
entre eles o Instituto de Defesa do Direito de Defesa Tomaz Bastos, que ante o quadro
da pandemia causado pelo COVID-19, aditou o pedido da ADPF, através de medida
cautelar incidental para que fossem tomadas providencias processuais no sentido de se
evitar a disseminação do vírus dentro dos estabelecimentos prisionais, considerando-se
as orientações expedidas pelo Ministério da Saúde. Para o STF, nesse caso, o amicus
curiae não pode pleitear medida cautelar incidental, pois não possui legitimidade para
propor a ADPF. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STF, como o amicus curiae NÃO POSSUI legitimidade para
propor ação em controle concentrado de constitucionalidade (ex.: ADI, ADPF), do
mesmo modo também NÃO PODE pleitear medida cautelar incidental visando a
ampliação do pedido inicial que já foi anteriormente apreciado pelo Tribunal. O art. 138
do Código de Processo Civil1 trouxe a figura do amicus curiae como terceiro interessado
que, em razão da relevância e complexidade do tema, contribui tecnicamente fornecendo
subsídios necessários a instrução do feito. Contudo, essa participação não altera a
competência nem autoriza a interposição de recursos, com exceção da oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou recurso da decisão que julgar INCIDENTE DE DEMANDAS
REPETITIVAS. Ademais, caberá ao juiz ou relator, quando solicitar ou decidir sobre a

1

CPC/15, art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a
repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda
manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com
representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. § 1º A intervenção de que trata o caput não implica
alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a
hipótese do § 3º. § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus
curiae. § 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.
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admissão de intervenção, fixar os poderes do amicus curiae. Nesse passo, embora o
processo de fiscalização normativa abstrata seja relevante, o terceiro não pode dispor de
faculdades processuais inerentes às partes da ação. O amicus curiae recebe o processo no
estágio em que se encontrar, não sendo cabível implementar a tutela provisória
incidental, exclusiva dos polos da ação. Ademais, embora a CAUSA DE PEDIR no controle
concentrado seja ABERTA, o julgamento do STF fica adstrito aos limites dos pedidos
lançados na inicial. Dessa forma, não se admite a ampliação do pedido inicial através de
cautelar incidental, se estes já foram analisados anteriormente, tampouco o amicus curiae
é parte legitima ao presente pleito. Por fim, importante lembrar que podem propor as
ações em controle concentrado de constitucionalidade no STF (ADI, ADC, ADPF e ADO) 2,
os legitimados do art. 103 da CF/88: “(...): I - o Presidente da República; II - a Mesa do
Senado Federal; III - a Mesa da Câmara dos Deputados; IV - a Mesa de Assembléia
Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V - o Governador de Estado ou do
Distrito Federal; VI - o Procurador-Geral da República; VII - o Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil; VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional”.
STF. Plenário. ADPF 347 TPI-Ref/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes,
julgamento em 18.3.2020. (INFO/STF 970).

2. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
REVISÃO DISCIPLINAR
A REVISÃO DISCIPLINAR PODE OU NÃO AGRAVAR A PENA APLICADA EM DECISÃO
DEFINITIVA DO TRIBUNAL?
2. (DJUS) Para o STF, pode o CNJ agravar a pena aplicada em decisão definitiva do
Tribunal quando da Revisão Disciplinar, se comprovada a desproporcionalidade
entre a gravidade da infração disciplinar praticada e a pena imposta pelo Tribunal.
C/E?
INFO
970/STF

Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):
Em razão da pena de censura aplicada pelo Tribunal de Justiça à juíza Rosinha,
decorrente de processo administrativo disciplinar (PAD), o qual apurou que a
magistrada condicionava o resultado de medida cautelar em processo de sua
responsabilidade a favorecimento pessoal, o Ministério Público, ao tomar conhecimento
da decisão definitiva, requereu ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ a instauração de
Revisão Disciplinar por considerar que a pena aplicada foi desproporcional a gravidade
da infração disciplinar praticada. O CNJ, ao julgar a revisão, aplicou a pena de
disponibilidade com vencimentos proporcionais, por considerar que a pena
anteriormente aplicada foi contrária ao disposto na Lei e às provas constantes nos
autos, que demonstravam maior gravidade da conduta. Para o STF, nessa situação, é

2

ADI (ação direta de inconstitucionalidade), ADC (ação declaratória de constitucionalidade), ADPF (arguição de
descumprimento de preceito fundamental) e ADO (ação direta de inconstitucionalidade por omissão).
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possível a alteração da penalidade pelo CNJ, nos termos do permissivo legal do art. 44
da Lei Complementar 35/1979, pois o descumprimento dos deveres funcionais pode
justificar a aplicação de pena mais grave, diante da acentuada reprovabilidade do
comportamento funcional. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STF, pode o CNJ agravar a pena aplicada em decisão definitiva
do Tribunal quando da Revisão Disciplinar, se comprovada a desproporcionalidade entre
a gravidade da infração disciplinar praticada e a pena imposta pelo Tribunal. Isso
porque, tanto a Constituição Federal (art. 103-B, § 4º, V3) quanto o Regimento Interno do
CNJ (art. 824) preveem a possibilidade de revisão disciplinar ser de ofício ou por
provocação de terceiro, em processos que foram julgados há menos de 01 ano em face
dos juízes, do mesmo modo que a revisão disciplinar poderá ser requerida por qualquer
pessoa interessada, inclusive pelo Ministério Público. Da revisão disciplinar, nos termos do
art. 88 do Regimento Interno5, pode decorrer a instauração de processo administrativo
disciplinar, alteração da classificação da infração, absolvição ou condenação, bem como a
MODIFICAÇÃO DA PENA ou anulação do processo. Frise-se que a revisão disciplinar no
CNJ não possui a natureza jurídica de recurso, tampouco se trata de revisão administrativa
ordinária ou instrumento exclusivo da defesa. Nesse passo, conforme disposto no art. 83,
I, do Regimento Interno do CNJ6, a revisão disciplinar será admitida quando a decisão for
contrária a texto expresso da lei ou à evidência dos autos. Nessa esteira, havendo
desproporcionalidade entre a pena aplicada em processo disciplinar pelo Tribunal de
Justiça e a previsão da lei ou diante da evidência dos autos, não há óbice a que o CNJ, uma
vez instado a proceder com a revisão disciplinar altere a penalidade anteriormente
aplicada, ainda que seja para agravá-la. Essa alteração é assegurada pelo art. 44 da Lei
Complementar 35/1979 (LOMAN)7, que dispõe sobre a pena de censura e seu cabimento,
abrindo campo para aplicação de pena diversa quando a infração disciplinar cometida
justificar punição mais grave. Dessa forma, o CNJ poderá agravar a pena aplicada em razão
da desproporcionalidade entre a gravidade da infração e a elevada reprovabilidade da
conduta funcional praticada.
STF. 2º Turma. MS 30364/PA, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 17.3.2020. (INFO/STF 970).

3

CF/88, art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1
(uma) recondução, sendo: [...] § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do
cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da
Magistratura: [...] V– rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados
há menos de um ano.
4
Regimento Interno CNJ, art. 82. Poderão ser revistos, de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, os processos
disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano do pedido de revisão.
5
Regimento Interno CNJ, art. 88. Julgado procedente o pedido de revisão, o Plenário do CNJ poderá determinar a instauração de
processo administrativo disciplinar, alterar a classificação da infração, absolver ou condenar o juiz ou membro de Tribunal,
modificar a pena ou anular o processo.
6
Regimento Interno CNJ, art. 83 [...] I - quando a decisão for contrária a texto expresso da lei, à evidência dos autos ou a ato
normativo do CNJ [...].
7
LC 35/79 - LOMAN, art. 44. A pena de censura será aplicada reservadamente, por escrito, no caso de reiterada negligência no
cumprimento dos deveres do cargo, ou no de procedimento incorreto, se a infração não justificar punição mais grave.
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DIREITO ADMINISTRATIVO
3. SERVIDORES PÚBLICOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD)
PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NÃO ESTÁVEL NA COMISSÃO PROCESSANTE DO PAD E
NULIDADE
3. (DJUS) Para o STF, a participação de servidor não estável na comissão de inquérito
de processo administrativo disciplinar (PAD), por desrespeitar o art. 149 da Lei
8.112/90, torna o processo nulo, independente da demonstração de prejuízo,
mesmo quando o servidor tiver sido substituído e os atos decisórios por ele
praticados forem desconsiderados, bem como é desproporcional a penalidade de
demissão aplicada quando há absolvição, pelo mesmo fato, na esfera criminal. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
970/STF

Paulo, auditor-fiscal da Receita Federal, em razão da prática de ilícito administrativo, foi
demitido do cargo. Inconformado, ajuizou ação alegando que houve vício de forma, pois
teria participado da comissão do PAD um servidor em estágio probatório, o que violaria
o caput do art. 149 da Lei 8.112/90, trazendo uma hipótese de nulidade ao processo
administrativo. Além disso, afirmou que houve desproporcionalidade da pena
administrativa aplicada, uma vez que foi absolvido na esfera criminal por falta de prova.
A Administração, em sua defesa, relatou que substituiu esse servidor, não levando em
consideração possíveis atos decisórios realizados por ele e que a pena administrativa foi
corretamente aplicada, pois a absolvição criminal de Paulo foi dada em decorrência de
falta de prova, o que não tem o condão de influenciar na seara administrativa. Nessa
situação, para o STF, assiste razão a Paulo, pois houve equívoco tanto em razão da
participação do servidor não estável na comissão de inquérito, violando o disposto no
art. 149 da Lei 8.112/90, quanto na aplicação da pena administrativa de demissão, pois
a absolvição no âmbito criminal deve ser sempre levada em consideração e influi no
julgamento administrativo. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: ERRADO. Para o STF, a participação de servidor não estável na comissão de
inquérito de processo administrativo disciplinar (PAD), desrespeita o art. 149 da Lei
8.112/908, mas NÃO torna o processo nulo, por ausência da demonstração de prejuízo,
quando o servidor tiver sido substituído e os atos decisórios por ele praticados forem
desconsiderados, bem como NÃO é desproporcional a penalidade de demissão aplicada,
em razão da absolvição pelo mesmo fato na esfera criminal, uma vez que há
independência entre a esfera administrativa e a penal. Isso porque, no que se refere à
participação do servidor não estável na comissão de inquérito, houve a sua devida
substituição por outro servidor estável, tendo sido desconsiderados pela Administração os
atos decisórios emanados por ele. Assim, não há que se falar em prejuízo somente pelo

8

Lei 8.112/1990, art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis designados
pela autoridade competente, observado o disposto no § 3º do art. 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser
ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.

CLIQUE AQUI para BAIXAR mais INFORMATIVOS do STF e do STJ

5

DJUS.com.br
INFORMATIVO do STF 970 em QUESTÕES COMENTADAS – 25/04/2020
DJUS - Prof. Douglas Silva

fato de ter havido, em algum momento, um servidor não estável na comissão de
inquérito, não podendo ser suscitada a nulidade. Já no que se refere à alegação de
desproporcionalidade da pena de demissão em razão do servidor ter sido absolvido
criminalmente, o julgamento na esfera criminal só iria influenciar no âmbito
administrativo nos casos em que a absolvição fosse por inexistência material dos fatos ou
por negativa de autoria, conforme também traz o art. 126 da Lei 8.112/909, pois a
jurisprudência do STF é firme em reconhecer a independência entre as esferas criminal e
administrativa, uma vez que a valoração é distinta em ambas. Ou seja, caso a absolvição
criminal do servidor tenha sido por falta de prova, por exemplo, não poderá influenciar no
julgamento na seara administrativa, pois não se enquadra no que dispõe o art. 126 da Lei
8.112/90. Vale mencionar ainda que a falta de prova para condenação criminal não irá
significar que, em âmbito administrativo, ela não tenha sido suficiente para formar o
convencimento condenatório disciplinar.
STF. 2º Turma. RMS 32.357/DF, rel. Min. Cármem Lúcia, julgado em 17/03/2020 (INFO/STF 970).

4. AGENTES POLÍTICOS
AUXÍLIO-MORADIA E PRAZO PARA CONCESSÃO
PORTARIA DO PGR PODE CRIAR PRAZO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-MORADIA?
4. (DJUS) Para o STF, portaria do Procurador-Geral da República (PGR) pode criar
limitação temporal para o pagamento de auxílio-moradia. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
970/STF

O Procuradoria-Geral da República elaborou uma Portaria que elencava cidades
brasileiras que se enquadrariam nas condições necessárias para concessão do auxíliomoradia para os membros do MPU que lá trabalhassem. Ocorre que, além de
estabelecer as referidas cidades, a Portaria do PGR criou uma limitação temporal para o
respectivo pagamento, o que ocasionou revolta nos servidores. Assim, os membros
ajuizaram ação alegando que a referida Portaria teria inovado na ordem jurídica, pois
seria indevida a criação de um prazo para concessão do auxílio, o que resultou na perca
de valores retroativos a que teriam direito. Nessa situação, para o STF, não assiste razão
aos membros do MPU, pois é permitido ao PGR editar Portaria estabelecendo limitação
temporal, não ofendendo o princípio da razoabilidade. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STF, portaria do Procurador-Geral da República (PGR) pode
criar limitação temporal para o pagamento de auxílio-moradia. Isso porque, o art. 227,
VIII, da LC 75/9310 não veda que o regulamento estabeleça outras restrições. Dessa forma,
o estabelecimento de limitação temporal não ofende o princípio da legalidade. Muito pelo

9

Lei 8.112/90, art. 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a
existência do fato ou sua autoria.
10
LC 75/1993, art. 227. Os membros do Ministério Público da União farão jus, ainda, às seguintes vantagens: (...) VIII – auxíliomoradia, em caso de lotação em local cujas condições de moradia sejam particularmente difíceis ou onerosas, assim definido em
ato do Procurador-Geral da República;
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contrário, entender dessa forma resultaria em violação ao regime do subsídio, em parcela
única, conforme a EC 19/98. Ademais, essa restrição está de acordo com o princípio da
razoabilidade, pois o auxílio-moradia tem natureza provisória e precária, não devendo se
perpetuar no tempo, de forma que o recebimento desse benefício sem alguma limitação
temporal iria configurar verdadeira parcela remuneratória. Além disso, o pagamento
desse auxílio por prazo certo é atuação discricionária do PGR, sendo uma forma de
incentivar o provimento inicial e imediato de vagas nesses locais de difícil acesso,
indenizando as despesas com moradia dos membros do MPU que trabalhassem e
residissem nessas cidades.
STF. 2º Turma. MS 26.415/DF, rel. orig. Min. Teori Zavascki, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em
17/03/2020 (INFO/STF 970).

DIREITO PROCESSUAL PENAL
5. NULIDADES
SUSTENTAÇÃO ORAL SUCINTA E AUSÊNCIA DE DEFESA
DEFENDER O RÉU NO JÚRI EM APENAS 3 MINUTOS GERA NULIDADE?
5. (DJUS) Para o STF e STJ, há ausência de defesa, hipótese de nulidade absoluta,
quando a sustentação oral possui curta duração (apenas 3 minutos), não
dependendo da demonstração de efetivo prejuízo. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):
INFO
970/STF
INFO
627/STJ
SÚMULA
523/STF

Rebeca foi denunciada pelo Ministério Público pela prática do crime de homicídio
qualificado pelo emprego de asfixia (art. 121, § 2º, inciso III, do CP). Durante a
sustentação oral, realizada por quase uma hora e trinta minutos, o MP requereu ao
Conselho de Sentença a absolvição da ré. Ato contínuo, a defesa técnica nomeada pela
ré requereu igualmente a absolvição, em manifestação que durou três minutos. Não
obstante, Rebeca veio a ser condenada pelos jurados. Nessa situação, para o STF e STJ,
houve ausência de defesa e por isso o julgamento é absolutamente nulo, sendo
desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: ERRADO. Para o STF e STJ, NÃO HÁ ausência de defesa, NÃO CABENDO cogitar
nulidade absoluta, quando a sustentação oral possui curta duração (apenas 3 minutos),
sendo NECESSÁRIA a demonstração de efetivo prejuízo. Isso porque, não se pode
classificar como insatisfatória a atuação do advogado que exerceu a defesa de acordo com
a estratégia que considerou melhor no caso, visto que a sustentação oral mais sucinta
pode funcionar em seu benefício. Em outras palavras, não é porque a sustentação oral da
defesa foi realizada em poucos minutos, de forma sucinta, que ela será considerada
inexistente ou insuficiente, ao ponto de gerar a nulidade absoluta do julgamento. Cumpre
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destacar que apenas a ABSOLUTA FALTA de defesa é capaz de gerar a nulidade absoluta
da ação, nos termos do art. 564, III, alínea “l”, do CPP11. Do contrário, a alegação de
nulidade deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo, configurando uma
possível nulidade relativa. Em suma, a mera sustentação oral sucinta, em poucos minutos,
não acarreta a ausência ou insuficiência de defesa, descabendo cogitar nulidade absoluta.
A falta de apresentação de tese no julgamento do Tribunal do Júri gera nulidade absoluta
e a deficiência de tal tese é causa de nulidade relativa, caso demonstrado o efetivo
prejuízo. Insta salientar que o STJ possui entendimento semelhante, no sentido de que a
sustentação oral realizada em pouquíssimo tempo no Tribunal do Júri NÃO caracteriza,
por si só, deficiência de defesa técnica. O fato de ter havido sustentação oral em plenário
por tempo reduzido não significa, necessariamente, que houve violação da plenitude da
defesa, tampouco que o réu ficou sem defesa, sendo imprescindível a prova do efetivo
prejuízo, que não pode ser reconhecida apenas porque a sustentação oral foi sucinta e o
julgamento culminou em resultado contrário aos interesses do réu. Por fim, lembre-se
que vigora no processo penal brasileiro o princípio “PAS DE NULLITÉ SENS GRIEF” (não há
nulidade sem prejuízo), expressado no artigo 563 do CPP12: “Nenhum ato será declarado
nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Ademais,
nesse contexto, a Súmula 523 do STF reza que “no processo penal, a falta da defesa
constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo
para o réu”.
STF. 2ª Turma. HC 164535 AgR/RJ, rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 17/03/2020 (INFO/STF 970).
STJ. 6ª Turma. HC 365.008/PB, rel. orig. Min. Sebastião Reis Júnior, rel. p/ ac. Min Rogério Schietti Cruz, julgado em
17/04/2018 (INFO/STJ 627).

RESUMO
DIREITO CONSTITUCIONAL
1)

Para o STF, como o amicus curiae NÃO POSSUI legitimidade para propor ação em controle
concentrado de constitucionalidade (ex.: ADI, ADPF), do mesmo modo também NÃO PODE
pleitear medida cautelar incidental visando a ampliação do pedido inicial que já foi
anteriormente apreciado pelo Tribunal.

2)

Para o STF, pode o CNJ agravar a pena aplicada em decisão definitiva do Tribunal quando da
Revisão Disciplinar, se comprovada a desproporcionalidade entre a gravidade da infração
disciplinar praticada e a pena imposta pelo Tribunal.

3)

A revisão disciplinar no CNJ não possui a natureza jurídica de recurso, tampouco se trata de
revisão administrativa ordinária ou instrumento exclusivo da defesa.

11

CPP, art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: (...) III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: (...) l) a acusação e
a defesa, na sessão de julgamento; (...) (grifo nosso).
12
CPP, art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
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DIREITO ADMINISTRATIVO
4)

Para o STF, a participação de servidor não estável na comissão de inquérito de processo
administrativo disciplinar (PAD), desrespeita o art. 149 da Lei 8.112/9013, mas NÃO torna o
processo nulo, por ausência da demonstração de prejuízo, quando o servidor tiver sido
substituído e os atos decisórios por ele praticados forem desconsiderados, bem como NÃO é
desproporcional a penalidade de demissão aplicada, em razão da absolvição pelo mesmo
fato na esfera criminal, uma vez que há independência entre a esfera administrativa e a
penal.

5)

Para o STF, portaria do Procurador-Geral da República (PGR) pode criar limitação temporal
para o pagamento de auxílio-moradia. Isso porque, o art. 227, VIII, da LC 75/9314 não veda
que o regulamento estabeleça outras restrições.

PROCESSO PENAL
6)

Para o STF e STJ, NÃO HÁ ausência de defesa, NÃO CABENDO cogitar nulidade absoluta,
quando a sustentação oral possui curta duração (apenas 3 minutos), sendo NECESSÁRIA a
demonstração de efetivo prejuízo.

7)

Apenas a ABSOLUTA FALTA de defesa é capaz de gerar a nulidade absoluta da ação, nos
termos do art. 564, III, alínea “l”, do CPP15. Do contrário, a alegação de nulidade deve ser
acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo, configurando uma possível nulidade
relativa.

13

Lei 8.112/1990, art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis designados
pela autoridade competente, observado o disposto no § 3º do art. 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser
ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.
14
LC 75/1993, art. 227. Os membros do Ministério Público da União farão jus, ainda, às seguintes vantagens: (...) VIII – auxíliomoradia, em caso de lotação em local cujas condições de moradia sejam particularmente difíceis ou onerosas, assim definido em
ato do Procurador-Geral da República;
15
CPP, art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: (...) III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: (...) l) a acusação e
a defesa, na sessão de julgamento; (...) (grifo nosso).
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Para aprender mais RECOMENDO (julgados de 2017 a 2020):
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