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Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais 

- Crimes políticos: a CF/88 não define o que são, mas a doutrina 

majoritária (e o STF) entendem que são os crimes políticos estão 

tipificados na Lei n. 7170/83 (Lei de Segurança Nacional). 

- É necessário o dolo específico: além do ato em si, é preciso haver uma 

especial intenção, de caráter político, para que a conduta seja assim 

tipificada. 

 

 

 

 



Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais 

- STF: “Só há crime político quando presentes os pressupostos do artigo 

2º da Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170/82), ao qual se integram 

os do artigo 1º: a materialidade da conduta deve lesar real ou 

potencialmente ou expor a perigo de lesão a soberania nacional, de 

forma que, ainda que a conduta esteja tipificada no artigo 12 da LSN, 

é preciso que se lhe agregue a motivação política” (RC 1468).  

 

 

 

 



Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais 

- Incidente de deslocamento de competência (federalização de crimes 

contra direitos humanos): o art. 109, no inciso V-A e no §5º, CF/88 

prevê a possibilidade de o Procurador Geral da República suscitar, 

perante o Superior Tribunal de Justiça, um incidente de deslocamento 

de competência para a Justiça Federal. 

- É uma medida bastante excepcional. 

 

 

 

 



Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais 

- Pode se dar em qualquer fase do inquérito ou do processo e a 

finalidade é assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de 

tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja 

parte. 

 

 

 

 

 

 



Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais 

- Foro das causas de interesse da União: ainda que a regra seja a 

adoção do “domicílio do réu”, o art. 109, §2º, CF/88 determina que as 

ações propostas contra a União podem ser aforadas na seção 

judiciária em que o autor for domiciliado, naquela onde houver 

ocorrido o fato ou ato que deu origem à demanda, naquela onde está 

situada a coisa ou, ainda, no Distrito Federal. 

 

 

 

 



Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais 

- Quando a União for a parte autora, as causas serão aforadas na seção 

judiciária onde tiver domicílio a parte contrária (art. 109, §1º, CF/88). 

- Ações previdenciárias: muito cuidado, pois estas podem ser 

processadas na Justiça Estadual. Observe o art. 109, §3º, CF/88: 

 

 

 

 

 

 



Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais 

“Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio 

dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição 

de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede 

de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá 

permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela 

justiça estadual”. 

 

 

 

 



Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais 

- Observe, porém, que o recurso, quando for o caso, será sempre apresentado 

perante o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro 

grau. 

- Cuidado com as questões relativas a acidentes de trabalho: se envolverem o 

INSS (mesmo sendo uma autarquia federal), são julgadas pela Justiça Estadual 

(veja a exceção no art. 109, I, CF/88).  

- Se discutirem apenas a relação empregado/empregador, são julgadas pela 

Justiça do Trabalho. 

 

 


