


 

Faça parte do nosso canal do Telegram da Área Policial  
Inscreva-se aqui! 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso do DEPEN está batendo na porta! Nesse momento, muitos concurseiros 

se sentem ansiosos, com medo e até inseguros. Porém, não se desespere! Nós estamos aqui 

para te ajudar! 

Pensando em te deixar afiado(a) para o seu exame, convocamos o nosso time de professores 

para a Revisão de Véspera DEPEN. Serão 12 HORAS de transmissão GRATUITA em nosso canal 

do Youtube, com as últimas dicas imperdíveis para a sua prova.  

A nossa intenção é que você faça a prova com o conteúdo fresquinho na cabeça e garanta a 

sua aprovação! 

Este e-book nada mais é do que o material de aula que os nossos professores utilizarão 

durante a Revisão, compilado para você. Deste modo, você conseguirá acompanhar o que será 

exibido na tela, fazer anotações, destacar os pontos importantes etc.  

Caso ainda não tenha visto, nossa Revisão de Véspera DEPEN seguirá a seguinte 

programação: 

Horário Disciplina Responsável 

07:00 – 07:30 Abertura 
Thállius Moraes e Paulo 

Bilynskyj 

07:30 – 09:00 Português e Discursivas Janaína Arruda 

09:00 – 10:00 Execução Penal Antônio Pequeno 

10:00 – 11:00 
Direito Administrativo e Ética no 

Serviço Público 
Thállius Moraes 

11:00 – 12:00 Raciocínio Lógico Jhoni Zini 

12:00 – 12:30 Departamento Penitenciário Nacional Tiago Zanolla 

12:30 – 13:00 
Direitos Humanos e Participação 

Social 
Ricardo Torques 

13:00 – 14:00 Legislação Penal Marcos Girão 

14:00 – 15:00 Informática Rani Passos 

15:00 – 16:00 Direito Processual Penal Priscila Silveira 

16:00 – 17:00 Direito Penal Antônio Pequeno 

17:00 – 18:00 Direito Constitucional Adriane Fauth 

18:00 – 19:00 Redação Rodolfo Gracioli 

Agora, vamos estudar? BOA REVISÃO A TODOS! 

 

https://t.me/joinchat/z_SytnzBVvliYTQx
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Interpretação e Compreensão
Textual

Profa. Janaina Arruda
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A expectativa de vida vem crescendo em todo o mundo. Isso faz com que o cuidado com a saúde
seja estendido por muitos mais anos, pois não adianta viver (4) se não tivermos qualidade de vida.
Dessa forma, aqueles cuidados que, nos meados do século passado, só eram tomados nas primeiras
décadas de vida deverão se estender (7) por muito mais tempo.

Esses cuidados demandam determinação e um custo financeiro maior ou menor, em função do
“desgaste da (10) idade” junto à correção de eventuais patologias preexistentes. Infelizmente, quem
não tiver condições de
gastar dinheiro com a saúde não conseguirá, de forma ideal, (13) repor as necessidades
medicamentosas de que a idade precisa, principalmente se existirem doenças que devem ser
controladas paralelamente.

José R. G. da Silva Sá. Internet: <www.saude.com.br> (com adaptações).

Interpretação e Compreensão Textual

Com relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.

01. Infere-se do texto que homens e mulheres só alcançarão a longevidade com qualidade de vida
se gastarem mais com a saúde na velhice.

Interpretação e Compreensão Textual

GABARITO: CERTO
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02. Quanto à tipologia textual, esse texto caracteriza-se como descritivo, porque expõe as
características das ações de quem tem expectativa de vida ampliada.

Interpretação e Compreensão Textual

GABARITO: ERRADO

03. Por meio do emprego da forma verbal “tivermos” (R.4), o autor insere-se
no texto, buscando compartilhar suas ideias com o leitor.

Interpretação e Compreensão Textual

GABARITO: CERTO
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Ouvir a voz da rua, por meio da literatura, constitui um bom começo para a
apreensão dos espaços de interação das pessoas destinatárias do texto literário com
o direito e com o (4) seu fenômeno de expressão mais notável, que é a lei. A leitura
do texto literário que narra a perplexidade das pessoas em relação à lei pode
interferir positivamente na compreensão (7) do problema da adesão aos centros de
tutela que nela se estabelecem.

A dialética própria do conhecimento aplica-se (10) especialmente ao direito
como grande cena da cultura humana e lugar de residência ou de visibilidade do
conflito. O texto literário pode mudar o leitor, pode confrontar suas crenças e (13)
fazê-lo pensar. Ele pode, também, fazer o apostolado das
necessidades. Esse, porém, não é um processo automático e não prescinde de uma
mobilização por aqueles que detêm as (16) ferramentas operacionais de geração do
direito — legisladores, professores, teóricos e agentes máximos da informação pelo
argumento, como os juízes, os advogados, os promotores etc. (19) — para chamar a
atenção do leitor acerca do conteúdo proposto no texto literário.

Interpretação e Compreensão Textual

O texto literário pode mudar o leitor, dar-lhe voz, (22) chamar-lhe a
atenção para algo não percebido espontaneamente, preencher-lhe as lacunas
com o alívio de ouvir o que queria que fosse dito. Esse texto pode abrir uma
(25) vereda para a expansão do conhecimento por meio das promessas e
perguntas que faz.

Mônica Sette Lopes. A imagem do direito e da justiça no Machado de
Assis cronista. Internet: <www.amatra3.com.br> (com adaptações).

Interpretação e Compreensão Textual
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04. Infere-se do texto que o texto literário é um dos agentes capazes de
garantir que o cidadão comum tome conhecimento de seus direitos
estabelecidos em lei.

Interpretação e Compreensão Textual

GABARITO: ERRADO

05. Depreende-se da leitura do texto que, de modo geral, os inconformados
com o sistema judicial utilizam os escritos literários como meio de expressão.

Interpretação e Compreensão Textual

GABARITO: ERRADO
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06. No texto, caracteriza-se a dialética como “grande cena da cultura humana e
lugar de residência ou de visibilidade do conflito” (R.10-11).

Interpretação e Compreensão Textual

GABARITO: ERRADO

07. O debate de diferentes aspectos pertinentes a determinados fatos
regulados pela lei promovido pelos agentes que detêm as ferramentas
operacionais de geração do direito é importante para que o texto literário
possa levar o leitor a questionar seu modo de pensar e até a mudar seu ponto
de vista a respeito dos assuntos nele abordados.

Interpretação e Compreensão Textual

GABARITO: CERTO
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GRAMÁTICA

Profa. Janaina Arruda

O Farmácia Popular do Brasil é um programa do governo federal que busca ampliar o
acesso da população aos medicamentos considerados essenciais.

08. Mantém-se o sentido original do texto se o trecho “aos medicamentos”
(R.3) for substituído por a medicamentos.

GRAMÁTICA

GABARITO: CERTO
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O programa atende a toda a população e é dirigido, sobretudo, às pessoas que
não têm condições de pagar caro por seu medicamento e, por isso, muitas vezes
interrompem o tratamento.

09. O sinal indicativo de crase em “às pessoas” (R.4) não pode ser dispensado
porque decorre de exigência do verbo ao qual se liga e do emprego do artigo
antes de “pessoas”.

GRAMÁTICA

GABARITO: CERTO

Oferece medicamentos que tratam das doenças com maior incidência no país e
disponibiliza, também, preservativos masculinos, cuja utilização é importante para a
prevenção das doenças sexualmente transmissíveis.

10. O trecho “que tratam das doenças” (R.7) permanece coerente e
gramaticalmente correto se for reescrito do seguinte modo: que se trata das
doenças.

GRAMÁTICA

GABARITO: ERRADO
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Hipertensão, diabetes, úlcera gástrica, depressão, asma, infecções e verminoses
são exemplos de doenças para as quais são encontrados 13 medicamentos.

11. Estaria correto o emprego da vírgula logo após “infecções e verminoses”
(R.11), que são elementos de uma enumeração.

GRAMÁTICA

GABARITO: ERRADO

Foram eleitos os medicamentos mais eficazes e seguros, indicados para tratar
tais doenças.

12. Seria correta a substituição de “Foram eleitos” (R.18) por Elegeu-se.

GRAMÁTICA

GABARITO: ERRADO
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O elenco de medicamentos do programa Farmácia Popular do Brasil foi definido
mediante critérios epidemiológicos, considerando-se as principais doenças que
atingem a população brasileira e cujos tratamentos geram maior impacto no
orçamento familiar. Foram eleitos os medicamentos mais eficazes e seguros,
indicados para tratar tais doenças.

13. O termo “tais” (R.20) refere-se coesivamente a “as principais doenças que
atingem a população brasileira” (R.16-17).

GRAMÁTICA

GABARITO: CERTO

A dialética própria do conhecimento aplica-se especialmente ao direito como
grande cena da cultura humana e lugar de residência ou de visibilidade do conflito.

14. A palavra “cena” (R.10) foi empregada no texto com o sentido de arte.

GRAMÁTICA

GABARITO: ERRADO
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E o cumprimento das cláusulas contratuais tornou-se algo também duvidoso.

15. Em “tornou-se” (R.26), o pronome “se” indica voz passiva.

GRAMÁTICA

GABARITO: ERRADO

Desde então, não existe garantia de que novos investimentos serão realizados
lá para manter o suprimento previsto.

16. O emprego da preposição “de” em “existe garantia de que novos
investimentos” (R.24) é exigido pela regência de “existe”.

GRAMÁTICA

GABARITO: ERRADO



 

12

Desde então, não existe garantia de que novos investimentos serão realizados
lá para manter o suprimento previsto.

17. A expressão “Desde então” (R.23) introduz uma informação de caráter
temporal.

GRAMÁTICA

GABARITO: CERTO

Ainda assim, a Bolívia resolveu, por questões políticas internas, depois da
eleição do presidente Evo Morales, mudar as regras no meio do jogo.

18. O segmento “mudar as regras no meio do jogo” (R.23) tem natureza
denotativa e deve ser compreendido de maneira literal.

GRAMÁTICA

GABARITO: ERRADO
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No Amazonas ficará pronto o gasoduto que ligará Coari a Manaus, que cria
uma demanda permanente e expressiva para o gás extraído dos poços de Urucu.

19. O emprego de vírgula logo após “Manaus” (R.5) justifica-se por isolar a
subsequente oração subordinada de caráter explicativo.

GRAMÁTICA

GABARITO: CERTO

Esses indivíduos, desde a mais tenra infância, são pressionados e oprimidos pela
sociedade, vivem nas favelas, nos morros, nas regiões mais pobres, em precárias
condições de vida, em meio ao esgoto, à discriminação social, à completa ausência de
informações e de escolarização.

20. A forma verbal “são” (R.3) está no plural porque concorda com “Esses
indivíduos” (R. 2 e 3).

GRAMÁTICA

GABARITO: CERTO
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21. As palavras “indivíduos” e “precárias” recebem acento gráfico com base em
justificativas gramaticais diferentes.

GRAMÁTICA

GABARITO: ERRADO

MANUAL DE REDAÇÃO

Profa. Janaina Arruda
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22. De acordo com a legislação vigente, o e-mail institucional tem valor
documental e, por isso, deve ser aceito como documento original.

MANUAL DE REDAÇÃO

GABARITO: ERRADO

23. No endereçamento das comunicações dirigidas às autoridades superiores,
devem-se empregar os seguintes pronomes de tratamento: “A Vossa
Excelência o Senhor” ou “A Vossa Excelência a Senhora”.

MANUAL DE REDAÇÃO

GABARITO: ERRADO
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24. A exposição de motivos é modalidade de comunicação dirigida pelos
ministros ao Presidente da República e, em determinadas circunstâncias,
poderá ser encaminhada cópia do documento ao Congresso Nacional ou ao
Poder Judiciário.

MANUAL DE REDAÇÃO

GABARITO: CERTO

25. Entre as características da redação oficial incluem-se a objetividade, a
impessoalidade e a informatividade.

MANUAL DE REDAÇÃO

GABARITO: ERRADO
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26. O texto do documento oficial, padrão ofício, deve seguir a seguinte
padronização de estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão, sendo
facultativo o desenvolvimento nos casos em que há apenas encaminhamento
de documentos.

MANUAL DE REDAÇÃO

GABARITO: CERTO

27. O MRPR prevê somente dois fechos diferentes para as modalidades de
comunicação oficial entre autoridades da administração pública:
Respeitosamente, caso o destinatário seja autoridade de hierarquia superior à
do remetente; e Atenciosamente, caso o destinatário seja autoridade de
mesma hierarquia ou de hierarquia inferior à do remetente. Ficam excluídas
dessa norma as comunicações dirigidas a autoridades estrangeiras, que
atendem a rito e tradição próprios.

MANUAL DE REDAÇÃO

GABARITO: CERTO
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28. No padrão ofício, o cabeçalho deve estar centralizado na área determinada
pela formatação e constar em todas as páginas do documento.

MANUAL DE REDAÇÃO

GABARITO: ERRADO

29. Na grafia de datas em um documento oficial, o conteúdo deve constar
conforme exemplificado a seguir: Brasília, 02/04/ 2021.

MANUAL DE REDAÇÃO

GABARITO: ERRADO
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30. O assunto das comunicações oficiais deve apresentar de forma geral o que
será tratado no documento e seu formato deve seguir as orientações do MRPR,
conforme o exemplo a seguir:

Assunto: Realização de concurso público.

MANUAL DE REDAÇÃO

GABARITO: CERTO

REDAÇÃO

Profa. Janaina Arruda
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O QUE EVITAR EM UMA DISSERTAÇÃO:

1. uso da primeira pessoa do singular (EU);
2. linguagem coloquial, gírias ou qualquer construção que não corresponda à
norma culta da língua portuguesa;
3. rasuras ou rabiscos que comprometam a apresentação do texto;
4. ideias que representem senso comum, pouco aprofundadas ou sem
conexão com o texto;
5. uso de palavras rebuscadas, arcaicas ou que comprometam a compreensão
do texto;

REDAÇÃO

6. períodos muito longos ou sequência de ideias muito curtas, o bom senso é
fundamental;
7. parágrafos desalinhados, distancia diferente do início do parágrafo com a
margem;
8. separação silábica inadequada, o que representa erro gramatical;
9. acentuação ausente, pois a falta de um acento pode ser considerada erro;
10. ultrapassar margens ou quantidade de linhas permitidas pela proposta.

REDAÇÃO
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OS CONECTORES PARA A ARTICULAÇÃO:

Prioridade, relevância: em primeiro lugar, a princípio, primeiramente, acima desses pontos,
principalmente, primordialmente, sobretudo.
Tempo: atualmente, hoje, frequentemente, constantemente, às vezes, eventualmente, por vezes,
ocasionalmente, sempre, raramente, não raro, ao mesmo tempo, simultaneamente, nesse ínterim,
enquanto, quando...
Semelhança, comparação, conformidade: de acordo com, segundo, conforme, sob o mesmo ponto de
vista, tal qual, tanto quanto, como, assim como, como se, bem como, igualmente, da mesma forma, assim
também...
Condição, hipótese: se, caso, eventualmente.
Adição, continuação: além disso, demais, ademais, outrossim, ainda mais, por outro lado, também, e,
nem, não só ... mas também, não só... como também...
Dúvida: talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá, quem sabe, é provável, não é certo, se é que.

REDAÇÃO

Certeza, ênfase: certamente, decerto, por certo, inquestionavelmente, sem dúvida, inegavelmente, com
certeza.
Ilustração, esclarecimento: por exemplo, para ilustrar, para exemplificar, isto é, quer dizer, em outras
palavras, ou por outra, a saber, ou seja, aliás.
Propósito, intenção, finalidade: com o fim de, a fim de, com o propósito de, com a finalidade de, com o
intuito de, para que, a fim de que, para.
Resumo, recapitulação, conclusão: em suma, em síntese, em conclusão, enfim, em resumo, portanto,
assim, dessa forma, dessa maneira, desse modo, logo, dessa forma, dessa maneira, assim sendo.
Explicação: por consequência, por conseguinte, como resultado, por isso, por causa de, em virtude de,
assim, de fato, com efeito, tão (tanto, tamanho)... que, porque, porquanto, pois, já que, uma vez que,
visto que,...
Contraste, oposição, restrição: pelo contrário, em contraste com, salvo, exceto, menos, mas, contudo,
todavia, entretanto, no entanto, embora, apesar de, apesar de que, ainda que, mesmo que, posto que,
conquanto...

REDAÇÃO
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Contraposição: É possível que... no entanto... É certo que... entretanto... É provável que ... porém...
Organização de ideias: Em primeiro lugar ..., em segundo ..., por último ...; por um lado ..., por outro ...;
primeiramente, ...,em seguida, ..., finalmente, ................................................................................................
Enumeração: É preciso considerar que ...; Também não se deve esquecer de que ...; Não se pode deixar
de lembrar de que...
Reafirmação/Retomada: Compreende-se, então, que ... É bom acrescentar ainda que ... É interessante
reiterar ...

CONECTIVOS CONCLUSIVOS:
Assim; Assim sendo; Portanto; Mediante os fatos expostos; Dessa forma; Diante do que foi dito; Resumindo;
Em suma; Em vista disso, pode-se asseverar que; Finalmente; Nesse sentido; Com esses dados, observa-se
que; Considerando as informações apresentadas, entende-se que; A partir do que foi discutido.

REDAÇÃO

Esqueleto de redação

Ao se abordar_________________________________________, é
importante analisar __________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________
A fim de se entender/discutir/conseguir/alcançar _______________
____________, deve-se _______________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________.

REDAÇÃO
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Além disso, há ___________________________________________
__. Nesse sentido, destaca(m)-se _______________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________.
Em paralelo a isso, ainda é possível verificar _______________
__________________________________________________________
____________________. Logo, ________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________.
Assim, percebe-se que ____________________________________
_ tem uma relevância considerável, pois influencia a vida em diversos âmbitos sociais .
Portanto, __________________________________________________
__________________________________________________________

REDAÇÃO

EXECUÇÃO PENAL

Prof. Antonio Pequeno
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EXAME CRIMINOLÓGICO

Prof. Antonio Pequeno

Considere a seguinte situação hipotética.

Ran foi condenado à pena privativa de liberdade de seis anos, em regime fechado, pela prática do crime de
estupro, com violência real. Tendo cumprido dois anos da pena aplicada, requereu a progressão de regime,
tendo sido expedido, pelo diretor do presídio, atestado comprovando seu bom comportamento carcerário. O
pedido foi deferido pelo juiz.
Nessa situação, o juiz agiu incorretamente, tendo em vista que, tratando-se de delito praticado com violência
contra a pessoa, torna-se imprescindível a realização de exame criminológico.

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN
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IDENTIFICAÇÃO DE PERFIL GENÉTICO

Art. 9º-A. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime
contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido,
obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA (ácido desoxirribonucleico),
por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. (Redação dada
pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 1o A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a
ser expedido pelo Poder Executivo. (Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012)

§ 1º-A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos,
observando as melhores práticas da genética forense. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN

§ 2o A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito
instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. (Incluído pela Lei nº 12.654, de
2012)

§ 3º Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis
genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa
ser contraditado pela defesa. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 4º O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo que não tiver sido submetido à identificação do
perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional deverá ser submetido ao procedimento
durante o cumprimento da pena. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN
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§ 5º A amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir a
identificação pelo perfil genético, não estando autorizadas as práticas de fenotipagem genética ou de busca
familiar. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 6º Uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput deste artigo
deverá ser correta e imediatamente descartada, de maneira a impedir a sua utilização para qualquer outro
fim. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 7º A coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizadas por perito
oficial. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN

MODALIDADE NOVA DE FALTA GRAVE

§ 8º Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil
genético. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN
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De acordo com a Lei de Execução Penal — Lei n 7.210/1984 —, julgue o item subsequente.

Recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético é falta de natureza média.

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN

TRABALHO DO PRESO

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN
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Com relação a assistência educacional e a assistência do trabalho do preso, fatores fundamentais para o
reingresso do apenado na sociedade, julgue o item seguinte.
O trabalho remunerado é obrigatório ao preso e deve vincular-se a sua capacidade e aptidão,
ressalvada essa obrigatoriedade para o segregado provisório, para quem o trabalho será facultativo e
limitado ao interior do estabelecimento prisional em que se encontre recolhido.

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN

FALTA DISCIPLINAR

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN
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SANÇÃO DISCIPLINAR

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN

REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN
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Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da
ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem
prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: (Redação dada
pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - duração máxima de até 2 (dois) anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma
espécie; (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

II - recolhimento em cela individual; (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

III - visitas quinzenais, de 2 (duas) pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir
o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado
judicialmente, com duração de 2 (duas) horas; (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
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IV - direito do preso à saída da cela por 2 (duas) horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 (quatro)
presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso; (Redação dada pela Lei nº
13.964, de 2019)

V - entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para
impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário; (Incluído
pela Lei nº 13.964, de 2019)

VI - fiscalização do conteúdo da correspondência; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VII - participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a
participação do defensor no mesmo ambiente do preso. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
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HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RDD

1)Crime doloso mais subversão da ordem ou disciplina da ordem interna.

Atenção: sem prejuízo da sanção disciplinar, o preso responderá penalmente pelo crime doloso praticado

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da
ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao
regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003)
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2) ART.52,§ 1º, I - que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da
sociedade; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

ART.52, § 1º: O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados,
nacionais ou estrangeiros: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
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3) ART.52,§ 1º, II - sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer
título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de
falta grave. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO RDD

§ 4º Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado
sucessivamente, por períodos de 1 (um) ano, existindo indícios de que o preso: (Incluído pela Lei nº 13.964,
de 2019)

REQUISITOS
I - continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da
sociedade; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

II - mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados
também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do
grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. (Incluído
pela Lei nº 13.964, de 2019).
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CUMPRIMENTO DO RDD O ESTABELECIMENTO FEDERAL

ART..52- § 3º Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação
criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 (dois) ou mais Estados da Federação, o
regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional
federal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

ART.52, § 5º Na hipótese prevista no § 3º deste artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com
alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do
preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou de grupos
rivais. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
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RDD JUDICIALIZAÇÃO

"Art. 54. As sanções dos incisos I a IV do art. 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do
estabelecimento e a do inciso V, por prévio e fundamentado despacho do juiz competente.

IMPORTANTE: O RDD SÓ PODE SER DETERMINADO PELO JUIZ.
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Julgue o item abaixo de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A falta disciplinar grave impede a concessão do livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito
subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do
Código Penal - CP.

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN

Julgue o item abaixo de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A prática de falta grave no curso da execução penal constitui fundamento idôneo para negar a progressão de
regime, ante a ausência de preenchimento do requisito subjetivo.
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Enquanto cumpria pena no regime fechado, J. O. R. tentou fugir da penitenciária em que estava; no entanto,
não obteve êxito na sua fuga em virtude da rápida e eficiente ação dos agentes prisionais do local. Quanto a
essa situação hipotética J. O. R. cometeu falta grave, entretanto, a sanção que lhe será aplicada sofrerá
obrigatória redução em grau em virtude da fuga ter sido tentada.
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Dentre as características do regime disciplinar diferenciado temos as visitas quinzenais, de 2 (duas) pessoas
por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos,
por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 (duas) horas;
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Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela
Lei nº 13.964, de 2019)
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à
pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou
grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com
violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa
ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
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VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o
livramento condicional; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a
prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com
resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
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§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária,
comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. (Redação
dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de
manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de
livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas
vigentes. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
, de 2019)

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN

§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os
requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)
I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de
2018)
II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)
III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; (Incluído pela Lei nº 13.769,
de 2018)
IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do
estabelecimento; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)
V - não ter integrado organização criminosa.
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§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º
deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas
previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo
para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do
requisito objetivo terá como base a pena remanescente. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o
cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. (Incluído pela Lei nº 13.964, de
2019) (Vigência)
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** PROGRESSÃO “PER SALTUM” (POR SALTO)

Súmula n. 491 do STJ - É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional.
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Julgue o item subsequente, com relação às disposições da Lei de Execução Penal (LEP).

A determinação do regime de cumprimento de condenado por mais de um crime em processos distintos deve
ser feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observadas, quando for o caso, a detração ou a
remição.
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Das Autorizações de Saída
SUBSEÇÃO I

Da Permissão de Saída

Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e os presos provisórios
poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes
fatos:

I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão;

II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14).,

Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o
preso.

Art. 121. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída.
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Da Saída Temporária

Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída
temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

I - visita à família;

II - freqüência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na
Comarca do Juízo da Execução;

III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.
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§ 1º A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo
condenado, quando assim determinar o juiz da execução. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 2º Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena
por praticar crime hediondo com resultado morte. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a
administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:
I - comportamento adequado;
II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se
reincidente;
III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
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Art. 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 (sete) dias, podendo ser renovada por mais
4 (quatro) vezes durante o ano.
Parágrafo único. Quando se tratar de freqüência a curso profissionalizante, de instrução de 2º grau ou
superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes.
§ 1o Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que
entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado: (Incluído
pela Lei nº 12.258, de 2010)

I - fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o
gozo do benefício; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)
II - recolhimento à residência visitada, no período noturno; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)
III - proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres. (Incluído pela Lei nº
12.258, de 2010)
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§ 2o Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante, de instrução de ensino médio ou superior, o
tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes. (Renumerado do
parágrafo único pela Lei nº 12.258, de 2010)
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§ 3o Nos demais casos, as autorizações de saída somente poderão ser concedidas com prazo mínimo de 45
(quarenta e cinco) dias de intervalo entre uma e outra. (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

Art. 125. O benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime
doloso, for punido por falta grave, desatender as condições impostas na autorização ou revelar baixo grau de
aproveitamento do curso.

Parágrafo único. A recuperação do direito à saída temporária dependerá da absolvição no processo penal, do
cancelamento da punição disciplinar ou da demonstração do merecimento do condenado.
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Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto podem obter autorização para saída
temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, em casos de falecimento ou doença grave de cônjuge,
companheiro, ascendente, descendente ou irmão ou para necessidade de tratamento médico.
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REMIÇÃO

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN

PORTARIA 157/2019 – VISITA SOCIAL
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PORTARIA 65/2019 - FTIP

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN

Do Departamento Penitenciário Nacional

Art. 71. O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão executivo da
Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária.
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Art. 72. São atribuições do Departamento Penitenciário Nacional:
I - acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o Território Nacional;
II - inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais;
III - assistir tecnicamente as Unidades Federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos
nesta Lei;
IV - colaborar com as Unidades Federativas mediante convênios, na implantação de estabelecimentos e
serviços penais;
V - colaborar com as Unidades Federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e
de ensino profissionalizante do condenado e do internado.
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VI – estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o cadastro nacional das vagas existentes
em estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela
justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos a regime disciplinar. (Incluído
pela Lei nº 10.792, de 2003)

VII - acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial de que trata o § 3º
do art. 112 desta Lei, monitorando sua integração social e a ocorrência de reincidência, específica ou não,
mediante a realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais. (Incluído pela Lei nº
13.769, de 2018)
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Parágrafo único. Incumbem também ao Departamento a coordenação e supervisão dos estabelecimentos
penais e de internamento federais.

§ 1º Incumbem também ao Departamento a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de
internamento federais. (Redação dada pela Lei nº 13.769, de 2018)

§ 2º Os resultados obtidos por meio do monitoramento e das avaliações periódicas previstas no inciso VII
do caput deste artigo serão utilizados para, em função da efetividade da progressão especial para a
ressocialização das mulheres de que trata o § 3º do art. 112 desta Lei, avaliar eventual desnecessidade do
regime fechado de cumprimento de pena para essas mulheres nos casos de crimes cometidos sem violência
ou grave ameaça. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)
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Direito Administrativo

Prof. Thállius Moraes
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1) (CESPE) Caracteriza hipótese de dispensa de licitação a necessidade de
contratação de serviços técnicos, de natureza singular, com profissionais ou empresas
de notória especialização, para restauração de obra de arte, com valor histórico, de
determinado museu municipal.

2) (CESPE) Após processo licitatório na modalidade de concorrência, determinada
empresa foi contratada para reformar imóvel pertencente à administração pública;
por enfrentar, no entanto, graves problemas financeiros, essa empresa deixou de
realizar 30% da obra licitada, o que equivale a uma monta de R$ 250.000. Por isso, a
administração pública pretende contratar outra empresa para finalizar a obra
remanescente. Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item.
Para a conclusão da obra, pode ser realizada nova licitação na modalidade de tomada
de preços.
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3) (CESPE) A administração pública divulgará o edital para a licitação de um
serviço de engenharia: o valor orçado no projeto básico é de um milhão de reais. O
regime de execução será a empreitada por preço global; a concorrência será a
modalidade de licitação; e o tipo será o de menor preço. É de quarenta e cinco dias o
prazo previsto entre a divulgação do edital e a última data para recebimento das
propostas.
Considerando essas informações, julgue o item seguinte, segundo o que determinam
a Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações.
Sempre que houver republicação do edital por motivo de alteração que afete a
formulação de propostas, será necessária a reabertura do prazo para recebimento de
propostas, devendo o prazo definitivo ser contado a partir da data da última
publicação do edital.

4) (CESPE) Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão são
modalidades de licitação, sendo vedada a combinação entre elas ou a criação de
outras modalidades.
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5) (CESPE) O objetivo da licitação é selecionar, para a administração pública, a
proposta de menor valor, em observância ao princípio da isonomia.

6) (Thállius) No pregão eletrônico, caso o licitante que apresentou a proposta
vencedora seja inabilitado, cabe ao pregoeiro examinar as propostas subsequentes,
na ordem de classificação, até apuração de uma que atenda ao edital.
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7) (Thállius) Quando um órgão da União for adquirir um bem de natureza comum,
é obrigatório o uso do pregão, na sua forma eletrônica. Tal modalidade licitatória,
contudo, é vedada para contratação de obras.

8) (Thállius) Essa modalidade licitatória não é admissível para a contratação de
obras ou de serviços de engenharia, sendo utilizada exclusivamente para a aquisição
de bens de natureza comum.
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9) (CESPE) É impedido de atuar em processo administrativo o servidor que tenha
amizade íntima com algum dos interessados no processo.

10) (CESPE) Caso o administrado não atenda a intimação em processo
administrativo, incidirá o ônus de reconhecimento da verdade dos fatos alegados.
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11) (CESPE) Inconformada com a aplicação de uma multa, uma sociedade privada
contratada pelo poder público ingressou com pedido administrativo de anulação da
penalidade. No curso do processo, o representante legal da sociedade foi chamado a
prestar esclarecimentos, mas deixou de comparecer. A decisão final manteve a multa,
razão por que a sociedade interpôs recurso administrativo. Com relação a essa
situação hipotética, julgue o item que se segue, considerando as disposições legais
acerca de processo administrativo.
O não atendimento à intimação para comparecimento pelo representante legal da
sociedade importou em renúncia ao direito da sociedade.

12) (CESPE) Inconformada com a aplicação de uma multa, uma sociedade privada
contratada pelo poder público ingressou com pedido administrativo de anulação da
penalidade. No curso do processo, o representante legal da sociedade foi chamado a
prestar esclarecimentos, mas deixou de comparecer. A decisão final manteve a multa,
razão por que a sociedade interpôs recurso administrativo. Com relação a essa
situação hipotética, julgue o item que se segue, considerando as disposições legais
acerca de processo administrativo.
Caso a lei seja silente, para que o recurso administrativo interposto seja admitido,
será necessário o depósito prévio do valor da multa imposta.
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13) (CESPE) Inconformada com a aplicação de uma multa, uma sociedade privada
contratada pelo poder público ingressou com pedido administrativo de anulação da
penalidade. No curso do processo, o representante legal da sociedade foi chamado a
prestar esclarecimentos, mas deixou de comparecer. A decisão final manteve a multa,
razão por que a sociedade interpôs recurso administrativo. Com relação a essa
situação hipotética, julgue o item que se segue, considerando as disposições legais
acerca de processo administrativo.
A autoridade legalmente competente para julgar o recurso administrativo não pode
delegar essa atribuição a terceiro.

14) (CESPE) A desistência do interessado em relação a processo administrativo
iniciado por ele próprio implica arquivamento dos autos, não podendo a
administração pública dar prosseguimento ao processo.
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15) (CESPE) Celebrado o acordo de leniência, fica suspenso o prazo prescricional
dos atos ilícitos previstos na referida lei.

16) (CESPE) A celebração do acordo de leniência exime a pessoa jurídica da
obrigação de reparar integralmente dano causado.
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17) (CESPE) A proposta de acordo de leniência rejeitada não implica
reconhecimento da prática do ato ilícito investigado.

18) (CESPE) A responsabilidade civil das pessoas jurídicas é subjetiva; depende,
portanto, da análise de dolo ou culpa na prática da conduta lesiva.
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19) (CESPE) Conforme jurisprudência do STJ, a instauração de processo
administrativo disciplinar com base unicamente em denúncia anônima é viável, desde
que tenha sido realizado previamente procedimento investigatório.

20) (CESPE) É cabível penalidade de suspensão ao servidor que reincidir em faltas
punidas com advertência.
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21) (CESPE) A ação disciplinar contra servidor que cometa ato ilícito punível com
suspensão prescreverá em dois anos contados da data em que o fato se tornou
conhecido; todavia, se tal ato ilícito também configurar crime, então se aplicará o
prazo prescricional da lei penal para a ação disciplinar.

22) (CESPE) Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes
vantagens: indenizações, gratificações e adicionais, incorporando-se as duas últimas
ao vencimento ou provento, nas condições indicadas em lei.
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23) (CESPE) A investidura em cargo público ocorre com a nomeação devidamente
publicada em diário oficial.

24) (CESPE) Apesar de as instâncias administrativa e penal serem independentes
entre si, a eventual responsabilidade administrativa do servidor será afastada se, na
esfera criminal, ele for beneficiado por absolvição que negue a existência do fato ou a
sua autoria.
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25) (CESPE) Após ser empossado, o servidor que não entrar em exercício no prazo
legal será exonerado.

26) (CESPE) O poder de polícia é indelegável.
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27) (CESPE) Decorre do poder disciplinar a prerrogativa da administração pública
de punir internamente as infrações funcionais de seus servidores e as infrações
administrativas cometidas por particulares com quem o ente público tenha algum
vínculo.

28) (CESPE) O excesso de poder é a modalidade de abuso de poder nas situações
em que o agente busca alcançar fim diverso daquele que a lei lhe permitiu.
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29) (CESPE) A demissão de servidor público configura sanção aplicada em
decorrência do poder de polícia administrativa, uma vez que se caracteriza como
atividade de controle repressiva e concreta com fundamento na supremacia do
interesse público.

30) (CESPE) A administração pública exerce o poder disciplinar ao aplicar sanções,
por exemplo, a um motorista particular que dirige seu veículo em velocidade acima
da máxima permitida.
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31) (CESPE) Conforme a teoria do risco administrativo, uma empresa estatal dotada
de personalidade jurídica de direito privado que exerça atividade econômica
responderá objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, resguardado o direito de regresso contra o causador do dano.

32) (CESPE) A culpa recíproca da vítima é causa excludente da responsabilidade do
Estado.
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33) (CESPE) O Estado não é civilmente responsável por danos causados por seus
agentes se existente causa excludente de ilicitude penal.

34) (CESPE) A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo é subjetiva e
baseada na teoria do risco administrativo, devendo o particular, que foi a vítima,
comprovar a culpa ou o dolo do agente público.
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35) (CESPE) A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua
custódia é objetiva, conforme a teoria do risco administrativo, em caso de
inobservância do seu dever constitucional específico de proteção.

Raciocínio Lógico
LÓGICA PROPOSICIONAL
CONJUNTOS
PROBABILIDADE
PRÍNCIPIOS DE CONTAGEM

Prof. JHONI ZINI
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NEGAÇÃO – LEIS DE MORGAN

 CONECTIVO E: nega tudo / troca por “ou”

CONECTIVO OU: nega tudo / troca por “e”

 CONECTIVO SE..., ENTÃO: troca por “e” / repete a segunda.

NEGAÇÕES E LEIS DE MORGAN
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Julgue o item, acerca da seguinte proposição:

P: “A nomeação do novo servidor público ocorre para reposição de vacância em área
essencial, ou o candidato aprovado não será nomeado”.

A negação da proposição P está corretamente expressa por: “Ou a nomeação do novo
servidor público ocorre para reposição de vacância em áreas não essenciais, ou o candidato
aprovado será nomeado”.

CEBRASPE - Policial Federal/2018

Considerando a proposição
P: “Se João se esforçar o bastante, então João conseguirá o que desejar”,

julgue o item a seguir.

A negação da proposição P pode ser corretamente expressa por

“João não se esforçou o bastante, mas, mesmo assim, conseguiu o que desejava”.

CEBRASPE - (MPOG)/2015
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EQUIVALÊNCIAS LÓGICAS

EQUIVALÊNCIAS

SE____________, ENTÃO ____________

SE ____________, ENTÃO____________

SE____________, ENTÃO_____________

_______________ OU ______________
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EQUIVALÊNCIAS

A proposição P é logicamente equivalente à seguinte proposição:

P: “Se o servidor gosta do que faz, então o cidadão-cliente fica satisfeito”,

“Se o cidadão-cliente não fica satisfeito, então o servidor não gosta do que faz”.

CEBRASPE - (SEFAZ DF)/2020

A proposição P é logicamente equivalente à seguinte proposição:

P: “Se o servidor gosta do que faz, então o cidadão-cliente fica satisfeito”,

“Se o cidadão-cliente não fica satisfeito, então o servidor não gosta do que faz”.
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CEBRASPE - (TCE-RN)/2015

A proposição P é logicamente equivalente à proposição ABAIXO:

P: “Se o comprador não escritura o imóvel, então ele não o registra”

“O comprador escritura o imóvel, ou não o registra”.

TABELA VERDADE
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𝑁 = 2

NÚMERO DE LINHAS DA TABELA VERDADE

P1: Se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas.

P2: Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízos.

P3: A fiscalização foi deficiente. C: Os mutuários tiveram prejuízos.

Considerando um argumento formado pelas proposições precedentes, em que C é a
conclusão, e P1 a P3 são as premissas, julgue o item a seguir.

A tabela verdade da proposição condicional associada ao argumento tem menos de dez
linhas.

CEBRASPE - Polícia Federal/2021



 

72

A quantidade de linhas da tabela−verdade da proposição composta P → Q ˅ R, em que P, Q
e R são proposições simples e independentes entre si, que apresentam o valor lógico F é
superior a 2.

CEBRASPE (CESPE) - (IBGE)/2021

PROBABILIDADE
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 𝑃 𝐴 ∩ 𝐵 = 𝑃 𝐴 . 𝑃 𝐵

 𝑃 𝐴 𝐵⁄ = 𝑃 𝐴

 𝑃 𝐵 𝐴⁄ = 𝑃 𝐵

EVENTOS INDEPENDENTES

Considerando que um estudo a respeito da saúde mental em meio prisional tenha mostrado
que, se A = “o preso apresenta perturbação antissocial da personalidade” e B = “o preso
apresenta depressão”, então P(A) = 0,6 e P(B) = 0,5, julgue o item a partir dessas
informações.

Se houver independência entre os eventos A e B, então P(A∩B)=0.

CEBRASPE – DEPEN /2015
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Em um espaço de probabilidades, as probabilidades de ocorrerem os eventos
independentes A e B são, respectivamente, P(A) = 0,3 e P(B) = 0,5. Nesse caso,

P(B/A)=0,2.

CEBRASPE - (TJ AM)/2019

Em um espaço de probabilidades, as probabilidades de ocorrerem os eventos
independentes A e B são, respectivamente, P(A) = 0,3 e P(B) = 0,5. Nesse caso,
P(A∪B) é superior a 0,7.

CEBRASPE - (TJ AM)/2019
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CONJUNTOS

 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑆𝐸𝐶ÇÃ𝑂 = 𝑆𝑂𝑀𝐴 𝑇𝑈𝐷𝑂 − 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

CÁLCULO DA INTERSECÇÃO
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Situação hipotética: A ANVISA realizará inspeções em estabelecimentos comerciais que são
classificados como Bar ou Restaurante e naqueles que são considerados ao mesmo tempo
Bar e Restaurante. Sabe−se que, ao todo, são 96 estabelecimentos a serem visitados, dos
quais 49 são classificados como Bar e 60 são classificados como Restaurante.
Assertiva: Nessa situação, há mais de 15 estabelecimentos que são classificados como Bar e
como Restaurante ao mesmo tempo.

CEBRASPE - ANVISA/2016

Em um aeroporto, 30 passageiros que desembarcaram de determinado voo e que estiveram
nos países A, B ou C, nos quais ocorre uma epidemia infecciosa, foram selecionados para ser
examinados. Constatou-se que exatamente 25 dos passageiros selecionados estiveram em A
ou em B, nenhum desses 25 passageiros esteve em C e 6 desses 25 passageiros estiveram
em A e em B.
Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

Se 11 passageiros estiveram em B, então mais de 15 estiveram em A.

CEBRASPE - POLÍCIA FEDERAL/2018



 

77

PRINCÍPIOS DE CONTAGEM

ARRANJO
POPULAÇÃO AMOSTRA

.

.

.

FUNÇÕES DIFERENTES

FUNÇÃO 1

FUNÇÃO 2
FUNÇÃO 3

. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
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Caso o chefe de um órgão de inteligência tenha de escolher 3 agentes entre os 7 disponíveis
para viagens - um deles para coordenar a equipe, um para redigir o relatório de missão e um
para fazer os levantamentos de informações -, o número de maneiras de que esse chefe
dispõe para fazer suas escolhas é inferior a 200.

ABIN 2010

Em um processo de coleta de fragmentos papilares para posterior identificação de
criminosos, uma equipe de 15 papiloscopistas deverá se revezar nos horários de 8 h às 9 h e
de 9 h às 10 h.
Com relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir.
Se dois papiloscopistas forem escolhidos, um para atender no primeiro horário e outro no
segundo horário, então a quantidade, distinta, de duplas que podem ser formadas para
fazer esses atendimentos é superior a 300.

CEBRASPE - POLICIAL FEDERAL/2018
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COMBINAÇÃO
POPULAÇÃO AMOSTRA

.

.

.

. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .

Em um processo de coleta de fragmentos papilares para posterior identificação de
criminosos, uma equipe de 15 papiloscopistas deverá se revezar nos horários de 8 h às 9 h e
de 9 h às 10 h.
Com relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir.
Considere que uma dupla de papiloscopistas deve ser escolhida para atender no horário das
8 h. Nessa situação, a quantidade, distinta, de duplas que podem ser formadas para fazer
esse atendimento é inferior a 110.

CEBRASPE - POLICIAL FEDERAL/2018
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Considere que, para realizar um conjunto de visitas domiciliares, tenha sido selecionada, de
um grupo de 10 APM, uma equipe composta por um supervisor, um coordenador e quatro
coletores de informações. Se todos os APM do grupo forem igualmente hábeis para o
desempenho de qualquer uma dessas funções, a equipe poderá ser formada de mais de
6.00 maneiras distintas.

CEBRASPE (CESPE) - (IBGE)/2021

Departamento Penitenciário
Federal

Prof. Tiago Zanolla
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SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL

MINISTÉRIO DA

JUSTIÇA

DEPARTAMENTO

PENITENCIÁRIO NACIONAL

DIRETORIA DO SISTEMA

PENITENCIÁRIO NACIONAL

PENITENCIÁRIA

FEDERAL EM

CATANDUVAS-PR

PENITENCIÁRIA

FEDERAL EM

M OSSORÓ-RN

PENITENCIÁRIA

FEDERAL EM CAMPO

GRANDE - MS

PENITENCIÁRIA

FEDERAL EM PORTO

VELHO - RO

PENITENCIÁRIA

FEDERAL EM

BRASÍLIA - DF

SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL

COMPETE AO DEPEN - a supervisão, coordenação e administração dos estabelecimentos
penais federais.

COMPETÊNCIA DO DEPEN
ACERCA DOS ESTABELECIMENTOS

PENAIS FEDERAIS

ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO

SUPERVISÃO
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SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL
FINALIDADE DOS ESTABELECIMENTOS PENAIS FEDERAIS - promover a execução
administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos.

PODE ABRIGAR - presos provisórios ou condenados, cuja inclusão se justifique no
interesse da segurança pública ou do próprio preso. Pode abrigar também presos,
provisórios ou condenados, sujeitos ao regime disciplinar diferenciado.

ALOJAMENTO - Os presos condenados não manterão contato com os presos provisórios
e serão alojados em alas separadas.

SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL

CARACTERÍSTICAS DOS

ESTABELECIMENTOS

PENAIS FEDERAIS

CAPACID AD E PARA ATÉ 208 PRESOS

DESTINAÇÃO A PRESOS PROVISÓRIOS E COND ENADOS

EM REGIME FECHADO

SEGURANÇA EXTERNA E GUARITAS DE

RESPONSABILID ADE DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS

FEDERAIS

ACOMODAÇÃO DO PRESO EM CELA INDIVID UAL

SEGURANÇA INTERNA QUE PRESERVE OS DIREITOS DO

PRESO, A ORD EM E A DISCIPLINA

EXISTÊNCIA DE LOCAIS DE TRABALHO, DE ATIVIDADES

SOCIOED UCATIVAS E CULTURAIS, DE ESPORTE, DE

PRÁTICA RELIGIOSA E DE VISITAS, DENTRO DAS

POSSIBILIDAD ES DO ESTABELECIMENTO PENAL
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ÓRGÃO INCUMBÊNCIA VISANDO

CORREGEDORIA-
GERAL

fiscalização e correição

preservar os padrões de legalidade e
moralidade dos atos de gestão dos
administradores das unidades, com vistas
à proteção e defesa dos interesses da
sociedade, valendo-se de inspeções e
investigações.

OUVIDORIA

receber, avaliar, sugerir
e encaminhar

propostas, reclamações
e denúncias

buscar a compreensão e o respeito a
necessidades, direitos e valores
inerentes à pessoa humana.

SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL

FASES DA EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA - A execução administrativa da pena tem duas
fases

FASES DA EXECUÇÃO

AD MINISTRATIVA DA PENA AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO TÉCNICA DE

CLASSIFICAÇÃO PARA O DESEN VOLVIM ENTO

DO PROCESSO DA EXECUÇÃO DA PENA

PROCEDIMENTOS DE INCLUSÃO
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SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL

Revisaço DEPEN
Prof. Tiago Zanolla

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - condenados serão classificados segundo os seus
antecedentes e personalidade. A classificação e a individualização da execução da pena
serão feita pela Comissão Técnica de Classificação.

INCLUSÃO DO PRESO
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ASSISTÊNCIA AO PRESO E AO EGRESSO

ASSISTÊNCIA AO PRESO E AO EGRESSO
ASSISTÊNCIA FORMA

MATERIAL
Prestada pelo estabelecimento penal federal por meio de programa
de atendimento às necessidades básicas do preso.

SAÚDE

Consiste no desenvolvimento de ações visando garantir a correta
aplicação de normas e diretrizes da área de saúde, será de caráter
preventivo e curativo e compreenderá os atendimentos médico,
farmacêutico, odontológico, ambulatorial e hospitalar..

PSIQUIÁTRICA E
PSICOLÓGICA

Prestada por profissionais da área, por intermédio de programas
envolvendo o preso e seus familiares e a instituição, no âmbito dos
processos de ressocialização e reintegração social.
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ASSISTÊNCIA AO PRESO E AO EGRESSO

ASSISTÊNCIA FORMA

EDUCACIONAL
Compreenderá a instrução escolar, ensino básico e fundamental,
profissionalização e desenvolvimento sociocultural.

RELIGIOSA

É assegurada a liberdade de culto e de crença, garantindo a
participação de todas as religiões interessadas, atendidas as normas
de segurança e os programas instituídos pelo Departamento
Penitenciário Federal.

EGRESSO

O egresso somente obterá a prestação assistencial no Estado ou no Distrito Federal onde
residam, comprovadamente, seus familiares.
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RECOMPENSAS E REGALIAS

REGIM E DISCIPLINAR

ORDINÁRIO

ELOGIOS

ASSISTIR A SESSÕES DE CINEM A, TEATRO, SHOWS E

OUTRAS ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS, EM ÉPOCAS

ESPECIAIS, FORA DO HORÁRIO NORM AL

REGALIAS

ASSISTIR A SESSÕES DE JOGOS ESPORTIVOS EM

ÉPOCAS ESPECIAIS, FORA DO HORÁRIO NORM AL

PRATICAR ESPORTES EM ÁREAS ESPECÍFICAS

RECEBER VISITAS EXTRAORD INÁRIAS, DEVID AM ENTE

AUTORIZAD AS

PODERÃO SER ACRESCIDAS,PELO DIRETOR DO ESTABELECIM ENTO PENAL FEDERAL, OUTRASREGALIAS

DE FORMA PROGRESSIVA, ACOMPANHANDO AS DIVERSAS FASES DE CUM PRIMENTO DA PENA.

CONCESSÃO DE ELOGIOS

Revisaço DEPEN
Prof. Tiago Zanolla

ELOGIO

FORM ALIZADA POR PORTARIA DO

DIRETOR DO ESTABELECIMENTO

PRÁTICA DE ATO DE EXCEPCIONAL

RELEVÂNCIA HUMANITÁRIA OU DO

INTERESSE DO BOM COM UM
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REGALIAS

Revisaço DEPEN
Prof. Tiago Zanolla

PRESSUPOSTOS COLABORAÇÃO COM A DISCIPLINA

BOM COM PORTAMENTO

DEDICAÇÃO AO TRABALHO

RECOMPENSAS

OBJETIVOS
DESENVOLVER OS SENTIDOS DE

RESPONSABILIDAD E

MOTIVAR A BOA COND UTA

PROM OVER O INTERESSE E A

COOPERAÇÃO

FALTAS DISCIPLINARES

Revisaço DEPEN
Prof. Tiago Zanolla

CLASSIFICAÇÃO DAS

FALTAS DISCIPLIN ARES
MÉDIAS

LEVES

GRAVES
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SANÇÕES DISCIPLINARES

ADVERTÊNCIA VERBAL
A advertência verbal é punição de caráter educativo, aplicável às
infrações de natureza leve.

REPREENSÃO
A repreensão é sanção disciplinar revestida de maior rigor no
aspecto educativo, aplicável em casos de infração de natureza
média, bem como aos reincidentes de infração de natureza leve.

REGIME DISCIPLINAR
DIFERENCIADO

A prática de fato previsto como crime doloso e que ocasione
subversão da ordem ou da disciplina internas sujeita o preso,
sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar
diferenciado.

SANÇÕES DISCIPLINARES

SUSPENSÃO OU
RESTRIÇÃO DE

DIREITOS

Às faltas graves correspondem as sanções de suspensão ou
restrição de direitos, ou isolamento.
A suspensão ou restrição de direitos e o isolamento na própria
cela ou em local adequado não poderão exceder a trinta dias,
mesmo nos casos de concurso de infrações disciplinares, sem
prejuízo da aplicação do regime disciplinar diferenciado.
O preso, antes e depois da aplicação da sanção disciplinar
consistente no isolamento, será submetido a exame médico que
ateste suas condições de saúde. O relatório médico resultante
do exame será anexado no prontuário do preso.

ISOLAMENTO



 

90

SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL
 Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada.

 O preso que concorrer para o cometimento da falta disciplinar incidirá nas sanções
cominadas à sua culpabilidade.

 E quem é que aplica?

SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL

Revisaço DEPEN
Prof. Tiago Zanolla

CLASSIFICAÇÃO

DA CONDUTA

DOS PRESOS

BOA

ÓTIMA
PRONTUÁRIO SEM ANOTAÇÕES

DESDE O INGRESSO

REGULAR
PRONTUÁRIO REGISTRA A PRÁTICA DE FALTAS MÉDIAS OU

LEVES, SEM REABILITAÇÃO

MÁ
PRONTUÁRIO REGISTRA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE, SEM

REABILITAÇÃO DE COND UTA.

UMA OU MAIS

RECOMPENSA

PRONTUÁRIO SEM ANOTAÇÕES

DESDE O INGRESSO
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SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL

Revisaço DEPEN
Prof. Tiago Zanolla

REABILITAÇÃO DA CONDUTA

REABILITAÇÃO

DA CONDUTA

06 MESES FALTAS DE NATUREZA MÉD IA

03 MESES FALTAS DE NATUREZA LEVE

12 MESES FALTAS DE NATUREZA GRAVE

24 MESES

PARA AS FALTAS DE NATUREZA GRAVE QUE

FOREM COM ETIDAS COM GRAVE VIOLÊNCIA

À PESSOA OU COM A FINALIDADE DE

INCITAMEN TO À PARTICIPAÇÃO EM

MOVIMENTO PARA SUBVERTER A ORDEM E A

DISCIPLINA QUE ENSEJAREM A APLICAÇÃO

DE REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO.

M EIOS DE

COERÇÃO

É PERMITIDO

QUANDO FOREM INEVITÁVEIS PARA PROTEGER

A VIDA HUMANA E PARA O CONTROLE DA

ORDEM E DA DISCIPLINA

DESDE QUE TENHAM SIDO ESGOTADAS TODAS

AS MEDIDAS MENOS EXTREM AS

DEVE SER A MÍNIMA NECESSÁRIA

INSTRUMENTOS

ALGEMAS, CORRENTES, FERROS E COLETES DE

FORÇA NUNCA DEVE SER APLICADA COMO

PUNIÇÃO

USO DA FORÇA

SÓ QUANDO ESTRITAMENTE NECESSÁRIAS

É PROIBIDO NAS ÁREAS INTERNASARMAS DE FOGO

PORTADAS PELOS AGENTES PENITENCIÁRIOS

FEDERAIS EXCLUSIVAMENTE EM

MOVIMENTAÇÕES EXTERNAS E NAS AÇÕES DE

GUARDA E VIGILÂNCIA

CÃES
AUXILIAR NA VIGILÂNCIA E NO CONTROLE DA

ORDEM E DA DISCIPLINA



 

92

Revisaço DEPEN
Prof. Tiago Zanolla

VISITAS

FINALIDADE

PRESERVAR E ESTREITAR AS RELAÇÕES DO

PRESO COM A SOCIEDADE, PRINCIPALMENTE

COM SUA FAMÍLIA, PARENTES E COMPANHEIROS

PARENTES, DO CÔNJUGE OU DO COMPANHEIRO

DE COMPROVADO VÍNCULO AFETIVO, DESDE

QUE DEVIDAMENTE AUTORIZADOS

VISITAS COM UNS

PODERÃO SER REALIZADAS UM A VEZ POR

SEMANA, EXCETO EM CASO DE PROXIM IDADE DE

DATAS FESTIVAS, QUAN DO O NÚMERO PODERÁ

SER MAIOR, A CRITÉRIO DO DIRETOR DO

ESTABELECIMENTO PENAL FEDERAL.

QUEM PODE VISITAR

3 HORAS

NO REGIM E DE RDD SÃO 2 HORAS

DURAÇÃO

PRESO EM PAVILHÃO

HOSPITALAR OU

ENFERMARIA

SE ESTIVER IMPOSSIBILITADO DE SE

LOCOM OVER, OU EM TRATAM ENTO

PSIQUIÁTRICO, PODERÁ RECEBER VISITA NO

PRÓPRIO LOCAL, A CRITÉRIO DA AUTORIDAD E

MÉD ICA.

SUSPENSÃO

AS VISITAS COMUNS NÃO POD ERÃO SER

SUSPENSAS, EXCETUAD OS OS CASOS PREVISTOS

EM LEI OU NESTE REGULAMENTO.

TEM POR FINALID ADE FORTALECER AS RELAÇÕES

FAMILIARES DO PRESO E SERÁ REGULAMEN TADA

PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA.

É PROIBIDA A VISITA ÍNTIM A NAS CELAS DE

CONVIVÊNCIA DOS PRESOS.

VISITA ÍNTIMA

LEI Nº 11.473/2007

Revisaço DEPEN
Prof. Tiago Zanolla

Art. 1º A União poderá firmar convênio com os Estados e o Distrito Federal para
executar atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Não há previsão legal de cooperação entre União e Municípios.

A cooperação federativa compreende operações conjuntas, transferências
de recursos e desenvolvimento de atividades de capacitação e
qualificação de profissionais, no âmbito do Ministério da Justiça e
Segurança Pública.
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LEI Nº 11.473/2007

Revisaço DEPEN
Prof. Tiago Zanolla

Atividades e serviços
imprescindíveis à preservação da
ordem pública e da incolumidade

das pessoas e do patrimônio

I - o policiamento ostensivo;

II - o cumprimento de mandados de prisão;

III - o cumprimento de alvarás de soltura;

IV - a guarda, a vigilância e a custódia de presos;

V - os serviços técnico-periciais, qualquer que seja sua modalidade;

VI - o registro e a investigação de ocorrências policiais;

VII - as atividades relacionadas à segurança dos grandes eventos.

VIII - as atividades de inteligência de segurança pública

IX - a coordenação de ações e operações integradas de segurança pública;

X - o auxílio na ocorrência de catástrofes ou desastres coletivos, inclusive para reconhecimento de vitimados; e

XI - o apoio às atividades de conservação e policiamento ambiental.

A cooperação federativa no âmbito do Ministério da Segurança
Pública também ocorrerá para fins de desenvolvimento de
atividades de apoio administrativo e de projetos na área de
segurança pública.

LEI Nº 11.671/2008 E DECRETO 6.877/2009

Revisaço DEPEN
Prof. Tiago Zanolla

A lei n. 11.671/2008 dispõe sobre a inclusão de presos em estabelecimentos penais
federais de segurança máxima e a transferência de presos de outros estabelecimentos
para aqueles obedecerão ao disposto nesta Lei.

Art. 2º A atividade jurisdicional de execução penal nos estabelecimentos penais
federais será desenvolvida pelo juízo federal da seção ou subseção judiciária em que
estiver localizado o estabelecimento penal federal de segurança máxima ao qual for
recolhido o preso.
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LEI Nº 11.671/2008 E DECRETO 6.877/2009

Revisaço DEPEN
Prof. Tiago Zanolla

Art. 4º A admissão do preso, condenado ou provisório, dependerá de decisão prévia e
fundamentada do juízo federal competente, após receber os autos de transferência
enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória.

§ 1º A execução penal da pena privativa de
liberdade, no período em que durar a
transferência, ficará a cargo do juízo federal
competente.

Revisaço DEPEN
Prof. Tiago Zanolla

Requisitos para inclusão de
preso em Estabelecimento Penal

Federal

ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização
criminosa;

ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de
origem;

estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD;

ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou
grave ameaça;

ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua
integridade física no ambiente prisional de origem; ou

estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional
de origem.
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LEI Nº 11.671/2008 E DECRETO 6.877/2009
A inclusão em estabelecimento penal federal de segurança máxima é sempre em
REGIME FECHADO e de SEGURANÇA MÁXIMA.
§ 1º A inclusão em estabelecimento penal federal de segurança máxima, no atendimento do interesse da
segurança pública, será em regime fechado de segurança máxima, [...]

E quanto a progressão de regime?

Não há progressão de regime nas penitenciárias federais. Sendo o caso, o DEPEN
providenciará a transferência para o local indicado para o cumprimento do novo regime.

PORTARIA DISPF N. 11/2015

Revisaço DEPEN
Prof. Tiago Zanolla

Assistência Material

oferta de alimentação

vestuário

roupas de cama

material de higiene
pessoal e da cela

outras porventura
necessárias

Da assistência material
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Revisaço DEPEN
Prof. Tiago Zanolla

Da Alimentação

A alimentação ao preso consiste, atendendo a critérios
nutricionais especialmente definidos para a manutenção da sua
saúde, em

Alimentação do preso

desjejum

lanche da manhã

almoço

lanche da tarde

jantar

ceia

Será fornecido ao preso, água potável em
quantidade suficiente para o seu sustento.

Cada refeição deverá ser servida no turno
previsto para o seu consumo.

Será fornecida alimentação diferenciada ao preso que apresentar restrições
alimentares, conforme prescrições médicas, relacionadas ao quadro clínico do interno,
ou por questões religiosas ou culturais.

Revisaço DEPEN
Prof. Tiago Zanolla

Do vestuário e roupas de cama e banho
QUANT ITEM REPOSIÇÃO

02 calças de brim

O vestuário e as roupas de cama deverão estar em
bom estado de conservação e serão substituídos
uma vez por semana, para fins de higienização.

02 bermudas
02 camisetas manga longa
02 camisetas manga curta
03 cuecas
02 toalhas de banho
02 lençóis
02 pares de meias
02 fronhas
01 par de tênis a cada 3 meses
01 par de sandálias a cada 3 meses
01 travesseiro O colchão e o travesseiro serão mantidos em bom

estado de higiene, sendo substituídos quando o seu
estado de conservação o exigir.

01 colchão
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Revisaço DEPEN
Prof. Tiago Zanolla

Devido às condições climáticas do local da penitenciária, o
preso necessitar de vestuário específico deverá receber:

Vestuário específico por conta das condições
climáticas

01 touca

01 par de luvas

01 casaco de lã

02 agasalhos de
moletom

02 calças de moletom

02 cobertores

Revisaço DEPEN
Prof. Tiago Zanolla

Do material de higiene pessoal

QUANT ITEM REPOSIÇÃO
01 sabonete semanalmente
01 rolo de papel higiênico semanalmente
01 copo de detergente semanalmente
01 frasco de desodorante mensalmente
01 escova de dentes a cada 60 dias
01 tubo de creme dental a cada 21 dias
01 pano de chão trimestralmente

O quantitativo e a frequência de fornecimento dos itens de higiene
pessoal poderão ser alterados de acordo com as condições de sua
utilização e disponibilidade no almoxarifado.
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Revisaço DEPEN
Prof. Tiago Zanolla

E se o preso fizer mau uso ou desperdiçar à toa?
Art. 6º. O preso será responsabilizado disciplinarmente pela má utilização dos
materiais recebidos.

E quem administra?
Art. 7º. Compete ao serviço administrativo coordenar a entrega dos materiais
constantes nos artigos 4º e 5º, seus incisos e parágrafos, bem como monitorar o uso
dos mesmos, comunicando ao diretor da penitenciária federal as irregularidades
observadas pelos demais servidores que têm contato direto com os presos, cujos
apontamentos deverão ser encaminhados à chefia desse serviço.

Direitos Humanos
Declaração Universal dos Direitos Humanos
Direitos Humanos na CF
Regras Mínimas da ONU para Tratamento de Presos
PNDH3

Prof. Ricardo Torques
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Declaração Universal dos
Direitos Humanos

 direito que a pessoa ter, caso vítima de perseguição
ilegítima, de buscar proteção em outro Estado.

 não se admite o direito de asilo em caso de:
 crimes de direito comum; e
 atos contrários aos propósitos e princípio das

Nações Unidas.

Direito de Asilo
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 Pais têm prioridade de direito na escolha do gênero
de instrução que será ministrada a seus filhos.

Direito à Educação

GRAU ELEMENTAR

gratuita

obrigatória

GRAU
FUNDAMENTAL

gratuita

GRAU TÉCNICO-
PROFISSIONAL

acessível a todos

GRAU SUPERIOR

acessível a todos

baseada no mérito

PNDH3
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 criado pelo Decreto Executivo 7.037/2009;
 visão de transversalidade;
 consideração da indivisibilidade e interdependência

dos direitos humanos;
 a partir dos eixos temáticos estruturantes, são

definidos principais desafios para efetivação dos
direitos humanos

Regras Gerais

 eixo orientador: conjunto de assuntos de Direitos
Humanos considerado fundamental para adoção de
políticas de Governo em matéria de Direitos
Humanos;

 diretrizes: linhas de atuação;
 objetivos estratégicos: pretensões específicas dentro

de cada diretriz;
 ações programáticas: ações específicas a serem

adotadas pelas diversas esferas de atuação do Estado.

Estrutura
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Eixos Orientadores
• Interação democrática entre Estado e sociedade civilEO I:

• Desenvolvimento e Direitos HumanosEO II

• Universalizar direitos em um contexto de desigualdadesEO III:

• Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à ViolênciaEO IV:

• Educação e Cultura em Direitos HumanosEO V:

• Direito à Memória e à VerdadeEO VI:

 Diretriz 11: Democratização e modernização do
sistema de segurança pública;

 Diretriz 12: Transparência e participação popular no
sistema de segurança pública e justiça criminal;

 Diretriz 13: Prevenção da violência e da criminalidade
e profissionalização da investigação de atos
criminosos;

Eixo Orientador IV: Segurança Pública, Acesso à Justiça
e Combate à Violência
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 Diretriz 14: Combate à violência institucional, com
ênfase na erradicação da tortura e na redução da
letalidade policial e carcerária;

 Diretriz 15: Garantia dos direitos das vítimas de
crimes e de proteção das pessoas ameaçadas;

Eixo Orientador IV: Segurança Pública, Acesso à Justiça
e Combate à Violência

Diretriz 16: Modernização da política de execução
penal, priorizando a aplicação de penas e medidas
alternativas à privação de liberdade e melhoria do
sistema penitenciário; e

Diretriz 17: Promoção de sistema de justiça mais
acessível, ágil e efetivo, para o conhecimento, a
garantia e a defesa de direitos;

Eixo Orientador IV: Segurança Pública, Acesso à Justiça
e Combate à Violência
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Regras Mínimas da ONU

softlaw;
estabelecer bons princípios e práticas no tratamento

de reclusos e gestão do sistema prisional;

Regras Gerais
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 A reclusão conduz à retirada da autodeterminação, sem
imposição de outro sofrimento à exceção de medidas
disciplinares.

 Objetivo da pena segundo as Regras:
 proteger a sociedade contra a criminalidade; e
 reduzir a reincidência.

 Na execução da pena o foco é minimizar diferença entre
a vida durante o período que estiver preso e a em
liberdade, notadamente no respeito aos direitos
humanos.

Princípios Básicos

 homens - mulheres
 preventivos - condenados definitivos
 prisões civis – prisões criminais
 jovens - adultos

Categorias
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 deve-se manter a ordem e disciplina com firmeza;
 depende de lei/regulamentação a criação e aplicação

de sanções disciplinares a detentos;
 deve-se utilizar de meios alternativos para resolução

de conflitos que possam surgir ao longo da execução
da pena (ex. mediação);

Restrições, Disciplina e Sanções

 princípios aplicáveis à sanções disciplinares:
 devido processo legal;
 vedação ao bis in idem; e
 proporcionalidade.

 assegura-se tempo e meios adequados para defesa
(pessoalmente ou por intermédio de advogado).

Restrições, Disciplina e Sanções
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 penas disciplinares vedadas:
 imposição de trabalho;
 tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante;
 confinamento solitário indefinido ou prolongado;
 detenção em cela escura ou constantemente iluminada;
 castigos corporais;
 redução da água/alimentação;
 castigos coletivos;
 proibição de contato com a família.

Restrições, Disciplina e Sanções

 proibido:
 correntes;
 imobilizadores de ferro;
 outros instrumentos degradantes ou penosos.

 a utilização de instrumentos de coação, se previsto
em lei/regulamento, podem ser utilizados:
 por precaução contra evasão;
 se esgotadas outras formas de dominar o recluso.

Instrumentos de Coação
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 princípios para utilização de instrumentos de coação:
 residual;
 menos invasivo possível;
 pelo tempo estritamente necessário;
 não pode ser utilizado em mulheres em trabalho

de parto.

Instrumentos de Coação

 atividade representa serviço social de grande
importância;

 garantia de segurança no exercício da função desde
que haja com boa conduta, eficácia e aptidão física;

Pessoal do Estabelecimento Prisional
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Pessoal do Estabelecimento Prisional

CURRÍCULO
MÍNIMO DOS

CURSOS PARA O
PESSOAL DO

EST. PRISIONAL:

Legislação nacional e internacional
sobre estabelecimentos prisionais

Direitos e deveres dos funcionários

Segurança pessoal e contenção de
violência

Socorro dos presos

 comportamento deve focar em manter boa influência sob
reclusos e respeito;

 na medida do possível deve incluir: psiquiatras, psicólogos,
assistentes socais, professores e instrutores técnicos;

 necessidade de constante qualificação;
 não deve haver contratação a tempo parcial (atividade de

dedicação exclusiva);
 necessidade de haver agentes de ambos os sexos para

atendimento de reclusos e reclusas.

Pessoal do Estabelecimento Prisional
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 a utilização da força é excepcional para:
 legítima defesa;
 tentativa de fuga; ou
 resistência física ativa ou passiva.

Pessoal do Estabelecimento Prisional

Lei de Execução Penal
(Conselhos)
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 localizado em Brasília;
 subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança

Pública;

Cons. Nacional de Pol. Criminal e
Penitenciária

CNPCP
corpo consultivo afeto à

política criminal e
penitenciária

órgão de execução penal
(natureza jurídica)

 composição:
 13 membros dentre professores, profissionais da

área do Direito Penal, Processual Penal,
Penitenciário e ciências correlatas.

 mandato de 2 anos renovado 1/3 em cada ano.

Cons. Nacional de Pol. Criminal e
Penitenciária
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 atribuições:
Art. 64. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no
exercício de suas atividades, em âmbito federal ou estadual, incumbe:
I - propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito,
administração da Justiça Criminal e execução das penas e das medidas de
segurança;
II - contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento,
sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária;

Cons. Nacional de Pol. Criminal e
Penitenciária

 atribuições:
III - promover a avaliação periódica do sistema criminal para a sua
adequação às necessidades do País;
IV - estimular e promover a pesquisa criminológica;
V - elaborar programa nacional penitenciário de formação e
aperfeiçoamento do servidor;
VI - estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de
estabelecimentos penais e casas de albergados;
VII - estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal;

Cons. Nacional de Pol. Criminal e
Penitenciária
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 atribuições:
VIII - inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim
informar-se, mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições,
visitas ou outros meios, acerca do desenvolvimento da execução penal nos
Estados, Territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades dela
incumbida as medidas necessárias ao seu aprimoramento;

Cons. Nacional de Pol. Criminal e
Penitenciária

 atribuições:
IX - representar ao Juiz da execução ou à autoridade administrativa para
instauração de sindicância ou procedimento administrativo, em caso de
violação das normas referentes à execução penal;
X - representar à autoridade competente para a interdição, no todo ou em
parte, de estabelecimento penal.

Cons. Nacional de Pol. Criminal e
Penitenciária
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 Elo entre poderes executivo e judiciário.
 Dupla finalidade: órgão consultivo e órgão fiscalizador.
 Composto por membros nomeados pelos governadores entre

professores e profissionais da área do direito penal, processo penal,
penitenciário e ciências correlatas

 Mandato de 4 anos

Conselhos Penitenciários

 atribuições:
Art. 70. Incumbe ao Conselho Penitenciário:
I - emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuada a hipótese
de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso;
II - inspecionar os estabelecimentos e serviços penais;
III - apresentar, no 1º (primeiro) trimestre de cada ano, ao Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, relatório dos trabalhos
efetuados no exercício anterior;
IV - supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos.

Conselhos Penitenciários
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Conselhos da Comunidade

COMPÕEM O CONSELHO DA COMUNIDADE

1 rep. de ass.
com./industrial

1 adv. indicado
pela OAB 1 DPE 1 ass. social

no mínimo

 atribuições:
Art. 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade:
I - visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes
na comarca;
II - entrevistar presos;
III - apresentar relatórios mensais ao Juiz da execução e ao Conselho
Penitenciário;
IV - diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor
assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do
estabelecimento.

Conselhos Penitenciários
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Direitos Humanos na
Constituição

Art. 109, § 5º, CF: Nas hipóteses de grave violação de direitos
humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de
assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados
internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte,
poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em
qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de
deslocamento de competência para a Justiça Federal.

IDC
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TIDH

CF e TIDH aprovados com o quórum de emenda

TIDH aprovados com quórum de normas
infraconstitucionais

Atos normativos primários

Atos normativos secundários

 Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e seu Protocolo Facultativo.

 Tratado de Marraqueche para Facilitar o Acesso a Obras
Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência Visual ou com
Outras Dificuldades para Ter Acesso ao Texto Impresso.

TIDH
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Legislação Penal Especial

Prof. Marcos Girão
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ESTATUTO DO DESARMAMENTO
(LEI N° 10.826/2003)

Prof. Marcos Girão

Estatuto do Desarmamento
Prof. Marcos Girão
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Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder,
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda
ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de USO RESTRITO, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – RECLUSÃO, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Estatuto do Desarmamento
Prof. Marcos Girão

Art. 16

Nas mesmas penas incorre quem

I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de
arma de fogo ou artefato;

II – modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la
equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito OU para fins de
dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz;

Estatuto do Desarmamento
Prof. Marcos Girão

Art. 16, §1º
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III – possuir, detiver, fabricar ou empregar ARTEFATO EXPLOSIVO OU
INCENDIÁRIO, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar; ***

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com
numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido
ou adulterado;

Estatuto do Desarmamento
Prof. Marcos Girão

Art. 16, §1º

V – vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo,
acessório, munição ou explosivo a CRIANÇA ou ADOLESCENTE; e

VI – produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de
qualquer forma, MUNIÇÃO ou EXPLOSIVO.

Estatuto do Desarmamento
Prof. Marcos Girão

Art. 16, §1º
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Estatuto do Desarmamento
Prof. Marcos Girão

Nas mesmas penas incorre quem:

III – possuir, detiver, fabricar ou empregar ARTEFATO EXPLOSIVO OU
INCENDIÁRIO, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar; ***

Art. 16, §1º

Portar granada de gás lacrimogêneo ou de
pimenta NÃO CONFIGURA CRIME do
Estatuto do Desarmamento.

Estatuto do Desarmamento
Prof. Marcos Girão
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Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito,
desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer
forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial
ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena – RECLUSÃO, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa. [Lei nº 13.964/19]

Estatuto do Desarmamento
Prof. Marcos Girão

Art. 17

Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo,
qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou
clandestino, INCLUSIVE O EXERCIDO EM RESIDÊNCIA.

Estatuto do Desarmamento
Prof. Marcos Girão

Art. 17, §1º
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Incorre na mesma pena quem VENDE ou ENTREGA arma de fogo, acessório
ou munição, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou
regulamentar, A AGENTE POLICIAL DISFARÇADO, quando presentes
elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

Estatuto do Desarmamento
Prof. Marcos Girão

Art. 17, §1º (Lei nº 13.964/19)

Estatuto do Desarmamento
Prof. Marcos Girão

Nos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é AUMENTADA DA
METADE se:

I - forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos arts.
6º, 7º e 8º desta Lei; ou

II - o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Art. 20 (Lei nº 13.964/19)
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Estatuto do Desarmamento
Prof. Marcos Girão

NÃO IMPORTA se a arma é de uso permitido, restrito ou proibido para a
consumação do delito.

Nos crimes previstos nos arts. 17 e 18, a pena é AUMENTADA
DA METADE se a arma de fogo, acessório ou munição forem de
uso PROIBIDO ou RESTRITO.

Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a qualquer
título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade
competente.

Pena – RECLUSÃO, de 8 (seis) a 16 (doze) anos, e multa. [Lei nº 13.964/19]

Estatuto do Desarmamento
Prof. Marcos Girão

Art. 18
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Incorre na mesma pena quem VENDE ou ENTREGA arma de fogo, acessório ou
munição, em OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, sem autorização ou em desacordo
com a determinação legal ou regulamentar, A AGENTE POLICIAL DISFARÇADO,
quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal
preexistente.

Estatuto do Desarmamento
Prof. Marcos Girão

Art. 18, § único (Lei nº 13.964/19)

Estatuto do Desarmamento
Prof. Marcos Girão

NÃO IMPORTA se a arma é de uso permitido, restrito ou proibido para a
consumação do delito.

Nos crimes previstos nos arts. 17 e 18, a pena é AUMENTADA
DA METADE se a arma de fogo, acessório ou munição forem de
uso PROIBIDO ou RESTRITO.
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c) Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder,
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou
ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

d) Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso
permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior
de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho,
desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa.

Corujão DEPEN 2021
Prof. Marcos Girão

CEBRASPE / PRF / 2021

01. Conduzir arma de fogo, no exercício de atividade comercial, sem
autorização, configura comércio ilegal de arma de fogo.
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02. É conduta atípica o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com
registro de cautela vencido.

Corujão Depen (Legislação Penal)
Prof. Marcos Girão

CEBRASPE / DELEGADO - PF / 2021

Lei Antidrogas
(Lei 10.826/2003)
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Lei Antidrogas
Prof. Marcos Girão

Art. 28. Quem ADQUIRIR, GUARDAR, TIVER EM DEPÓSITO, TRANSPORTAR
ou TROUXER CONSIGO, para consumo pessoal, DROGAS sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será
submetido às seguintes PENAS:

Lei Antidrogas
Prof. Marcos Girão

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso
educativo.
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Lei Antidrogas
Prof. Marcos Girão

Lei Antidrogas
Prof. Marcos Girão

De acordo com a nova lei, não há qualquer possibilidade de imposição de
pena privativa de liberdade para aquele que adquire, guarda, traz consigo,
transporta ou tem em depósito droga para consumo pessoal ou para
aquele que pratica a conduta equiparada (§ 1.º do art. 28).
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Lei Antidrogas
Prof. Marcos Girão

Mesmo que não seja mais prevista pena restritiva de liberdade para o
crime em tela, NÃO SE PODE DIZER que houve a DESCRIMINALIZAÇÃO
da conduta.

O fato continua a ter a natureza de crime, na medida em que a própria lei o inseriu no
capítulo relativo AOS CRIMES E ÀS PENAS (Capítulo III); além do que as sanções só
podem ser aplicadas por JUIZ CRIMINAL, e não por autoridade administrativa, e mediante
o devido processo legal .

Lei Antidrogas
Prof. Marcos Girão

RE 430105 QO/RJ:

(...)

6. Ocorrência, pois, de "despenalização", entendida como exclusão,
para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem
resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio
criminis (C.Penal, art. 107). (...) III. Recurso extraordinário julgado
prejudicado.
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Lei Antidrogas
Prof. Marcos Girão

Lei Antidrogas
Prof. Marcos Girão
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Lei Antidrogas
Prof. Marcos Girão

 Caso haja a recusa INJUSTIFICADA do agente em cumprir tais penas,
também chamadas de medidas educativas, PODERÁ o juiz submetê-lo,
sucessivamente a:

Lei Antidrogas
Prof. Marcos Girão
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Lei Antidrogas
Prof. Marcos Girão

Lei Antidrogas
Prof. Marcos Girão

Não é reincidente réu condenado por porte de drogas para
uso próprio.
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Lei Antidrogas
Prof. Marcos Girão

Considerar um réu reincidente por causa de um crime cuja pena sequer é prisão viola o
princípio constitucional da PROPORCIONALIDADE.

“Se a contravenção penal, punível com pena de prisão simples, não configura reincidência,
resta inequivocamente DESPROPORCIONAL a consideração, para fins de reincidência, da
posse de droga para consumo próprio, que conquanto seja crime, é punida apenas com
‘advertência sobre os efeitos das drogas’, ‘prestação de serviços à comunidade’ e ‘medida
educativa de comparecimento a programa ou curso educativo’, mormente se se considerar
que em casos tais não há qualquer possibilidade de conversão em pena privativa de
liberdade pelo descumprimento, como no caso das penas substitutivas”

Ministra Maria Thereza- REsp 1.672.654

“Disso resulta que a mera importação e/ou a simples posse da semente de
“cannabis sativa L.” NÃO SE QUALIFICAM COMO FATORES REVESTIDOS DE
TIPICIDADE PENAL, essencialmente porque, não contendo as sementes o
princípio ativo do tetrahidrocanabinol (THC), não se revelam aptas a produzir
dependência física e/ou psíquica, o que as torna inócuas, não constituindo, por
isso mesmo, elementos caracterizadores de matéria-prima para a produção de
drogas.” – Relator Ministro Celso de Melo (HCs 144161 e 142987, 2019)

Lei Antidrogas - Revisão
Prof. Marcos Girão
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CEBRASPE / DELEGADO PF / 2021

Com relação aos crimes previstos em legislação especial, julgue os itens a seguir.

03. A importação de sementes de maconha, em pequena quantidade é considerada
conduta atípica.

Organizações Criminosas
(Lei 12.850/13)
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Lei n° 12.850/13 – Organizações Criminosas
Prof. Marcos Girão

Organização criminosa é a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com
objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza,
mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a
4 anos, ou que sejam de transnacional.

A Lei 12.850/13 mudou o Código Penal (art. 288): Associação Criminosa

Lei n° 12.850/13 – Organizações Criminosas
Prof. Marcos Girão

Associação Criminosa Organização Criminosa

Outras
características

A associação deve ter
a finalidade

específica de cometer
crimes.

-Estrutura ordenada
-Divisão de tarefas, ainda

que informalmente.
-Objetivo de obter, direta ou

indiretamente, vantagem
mediante a prática de

crimes com penas máximas
superiores a 4 anos, OU que

sejam de caráter
transnacional.
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Lei n° 12.850/13 – Organizações Criminosas
Prof. Marcos Girão

 Esta lei se aplica também:

 às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional
quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter
ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;

 às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a
prática dos atos de terrorismo legalmente definidos.

Lei n° 12.850/13 – Organizações Criminosas
Prof. Marcos Girão

 Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça
a investigação de infração penal que envolva organização criminosa.

Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por
interposta pessoa, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:

Pena - RECLUSÃO, de 03 (três) a 08 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das
penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.
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Lei n° 12.850/13 – Organizações Criminosas
Prof. Marcos Girão

A pena é aumentada de 1/6 a 2/3:

 se há participação de criança ou adolescente;

 se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização
criminosa dessa condição para a prática de infração penal;

 se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em
parte, ao exterior;

Lei n° 12.850/13 – Organizações Criminosas
Prof. Marcos Girão

 se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações
criminosas independentes;

 se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da
organização.
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 As penas aumentam-se ATÉ A METADE se na atuação da organização
criminosa houver emprego de arma de fogo.

 A pena é AGRAVADA para quem exerce o comando, individual ou coletivo,
da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de
execução.

Lei n° 12.850/13 – Organizações Criminosas
Prof. Marcos Girão

Lei n° 12.850/13 – Organizações Criminosas
Prof. Marcos Girão

 No caso de funcionário público, se houver indícios suficientes de que este
integra organização criminosa, PODERÁ o JUIZ determinar seu
AFASTAMENTO CAUTELAR do cargo, emprego ou função, sem prejuízo
da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou
instrução processual.
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Lei n° 12.850/13 – Organizações Criminosas
Prof. Marcos Girão

 A CONDENAÇÃO com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público
(ALÉM DE QUEDA, COICE):

 a PERDA do cargo, função, emprego ou mandato eletivo; e

 a INTERDIÇÃO para o exercício de função ou cargo público pelo prazo
de 08 ANOS subsequentes ao cumprimento da pena.

Lei n° 12.850/13 – Organizações Criminosas
Prof. Marcos Girão

As lideranças de organizações criminosas armadas OU que tenham armas à
disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos
penais de SEGURANÇA MÁXIMA.

Art. 1º, §8º
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Lei n° 12.850/13 – Organizações Criminosas
Prof. Marcos Girão

O condenado expressamente em sentença por integrar organização
criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não
poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento
condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios
que indiquem a manutenção do vínculo associativo.

Art. 1º, §9º

Lei n° 12.850/13 – Organizações Criminosas
Prof. Marcos Girão

Em QUALQUER FASE DA PERSECUÇÃO PENAL, serão permitidos, sem prejuízo
de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova:

 colaboração premiada;

 ação controlada;

 acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados
cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a
informações eleitorais ou comerciais;

Art. 3º
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Lei n° 12.850/13 – Organizações Criminosas
Prof. Marcos Girão

 afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos da
legislação específica;

 infiltração, por policiais, em atividade de investigação, na forma do art.
11;

 cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e
municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação
ou da instrução criminal.

Lei n° 12.850/13 – Organizações Criminosas
Prof. Marcos Girão

 captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos;

 interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da
legislação específica;

 Havendo necessidade justificada de manter sigilo sobre a capacidade
investigatória, poderá ser dispensada licitação para contratação de
serviços técnicos especializados, aquisição ou locação de
equipamentos destinados à polícia judiciária para o rastreamento e
obtenção das provas acima previstas.
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Lei n° 12.850/13 – Organizações Criminosas
Prof. Marcos Girão

Será admitida a ação de agentes de polícia INFILTRADOS VIRTUAIS, obedecidos
os requisitos aqui estudados, NA INTERNET, com o fim de investigar os crimes
previstos nesta Lei e a eles conexos, praticados por organizações criminosas,
desde que demonstrada sua necessidade e indicados o alcance das tarefas dos
policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os
dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas.

Art. 10 -A

Lei n° 12.850/13 – Organizações Criminosas
Prof. Marcos Girão

Na hipótese de representação do DELEGADO DE POLÍCIA, O JUIZ COMPETENTE,
antes de decidir, ouvirá o ministério público.

Art. 10 –A, §2º
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Lei n° 12.850/13 – Organizações Criminosas
Prof. Marcos Girão

Será admitida a infiltração via internet se houver INDÍCIOS de infração penal de
que trata o art. 1º desta Lei (crime de organização criminosa)

E
se as provas NÃO PUDEREM ser produzidas por outros meios disponíveis.

Art. 10 –A, §3º

Lei n° 12.850/13 – Organizações Criminosas
Prof. Marcos Girão

A infiltração será autorizada pelo PRAZO DE ATÉ 06 (SEIS) MESES, sem prejuízo
de eventuais renovações, mediante ordem judicial fundamentada e desde que o
total não exceda a 720 dias e seja comprovada sua necessidade.

Art. 10 –A, §4º
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Lei n° 12.850/13 – Organizações Criminosas
Prof. Marcos Girão

É NULA A PROVA OBTIDA sem a observância das regras aqui estudadas
sobre a infiltração de agentes pela internet.

Art. 10 –A, §4º

Lei n° 12.850/13 – Organizações Criminosas
Prof. Marcos Girão

Art. 10-C

 NÃO COMETE CRIME o policial que oculta a sua identidade para, por meio
da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos
no art. 1º desta Lei.

 O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da
investigação responderá pelos excessos praticados.
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Corujão DEPEN 2021
Prof. Marcos Girão

CEBRASPE / PRF - CFP / 2019

Acerca do crime de organização criminosa, julgue os itens a seguir, tendo como
referência a Lei n.º 12.850/2013.

04. Considera-se organização criminosa a associação composta por, pelo
menos, três participantes que tenham por objetivo obter, direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de
infrações penais.

05. Uma organização criminosa tem como característica elementar a estrutura
ordenada e a divisão de tarefas.

CEBRASPE / PRF - CFP / 2019



 

14 8

06. A associação de pessoas com o fim de cometer infrações penais cujas penas
cominadas forem inferiores a quatro anos será reconhecida como organização
criminosa somente se pelo menos um de seus membros for servidor público.

CEBRASPE / PRF - CFP / 2019

LEI N° 9.613/ 1998
LAVAGEM DE DINHEIRO
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Art. 1°

OCULTAR ou DISSIMULAR a natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade de BENS, DIREITOS ou VALORES provenientes,
direta ou indiretamente, de INFRAÇÃO PENAL.

Pena: RECLUSÃO, de 03 a 10 anos, e multa.

Lei 9.613/98
Prof. Marcos Girão

INFRAÇÃO PENAL é um gênero que engloba duas
espécies: crime e contravenção

A LAVAGEM DE DINHEIRO é classificada como um crime DERIVADO,
ACESSÓRIO, considerando que se trata de delito que pressupõe a ocorrência
de uma infração penal antecedente.

Lei 9.613/98
Prof. Marcos Girão
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INCORRE NA MESMA PENA QUEM:

I - os converte em ativos lícitos;

II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda,
tem em depósito, movimenta ou transfere;

III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos
verdadeiros.

Lei 9.613/98
Prof. Marcos Girão

Art. 1°

IV - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores
provenientes de infração penal;

V - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de
que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes
previstos nesta Lei.

Lei 9.613/98
Prof. Marcos Girão

INCORRE NA MESMA PENA QUEM:

Art. 1°§ 2º
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A TENTATIVA é punida nos termos do parágrafo único do art. 14 do
Código Penal.

Lei 9.613/98
Prof. Marcos Girão

Art. 1°§ 3º

A pena será AUMENTADA de um a dois terços, se os crimes definidos
nesta Lei forem cometidos...

Lei 9.613/98
Prof. Marcos Girão

Art. 1°§ 4º
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A pena poderá ser REDUZIDA de 1 A 2/3 e ser cumprida em regime
aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou
substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor,
coautor ou partícipe COLABORAR ESPONTANEAMENTE COM AS
AUTORIDADES, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das
infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à
localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime.

Lei 9.613/98
Prof. Marcos Girão

Art. 1°§ 5º

Para a APURAÇÃO do crime de lavagem de dinheiro, admite-se a utilização da
AÇÃO CONTROLADA e da INFILTRAÇÃO DE AGENTES.

Lei 9.613/98
Prof. Marcos Girão

Art. 1°§ 6º
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O PROCESSO e JULGAMENTO dos crimes previstos nesta lei:

I – obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes
punidos com RECLUSÃO, da competência do juiz singular;

II – independem do processo e julgamento das infrações penais
antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz
competente para os crimes previstos nesta Lei a decisão sobre a unidade de
processo e julgamento;

Lei 9.613/98
Prof. Marcos Girão

Art. 2º

III - são da competência da Justiça Federal:

a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-
financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de
suas entidades autárquicas ou empresas públicas;

b) quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal.

Lei 9.613/98
Prof. Marcos Girão

Art. 2º

O PROCESSO e JULGAMENTO dos crimes previstos nesta lei:
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A denúncia será instruída com INDÍCIOS suficientes da existência da infração
penal ANTECEDENTE, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que
desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da
infração penal antecedente.

Lei 9.613/98
Prof. Marcos Girão

Art. 2°§ 1º

“A majoritária jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a apuração do crime de lavagem de dinheiro é autônoma e independe do
processamento e da condenação em crime antecedente, sendo necessário
apenas sejam apontados os indícios suficientes da prática do delito anterior.” (HC
137.628/RJ, julgado em 26/10/2010, DJe 17/12/2010).”

Lei 9.613/98
Prof. Marcos Girão
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“(...) 5. O processo e julgamento do crime de lavagem de dinheiro é regido pelo Princípio da
Autonomia, não se exigindo, para que a denúncia que imputa ao réu o delito de lavagem
de dinheiro seja considerada apta, prova concreta da ocorrência de uma das infrações
penais exaustivamente previstas nos incisos I a VIII do art. 1º do referido diploma legal,
bastando a existência de elementos indiciários de que o capital lavado tenha origem em
algumas das condutas ali previstas.

6. A autonomia do crime de lavagem de dinheiro viabiliza inclusive a condenação,
independente da existência de processo pelo crime antecedente.

(HC 93368, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 09/08/2011)

Lei 9.613/98
Prof. Marcos Girão

Lei 9.613/98
Prof. Marcos Girão

Art. 2°§ 2º

No processo por crime de lavagem dinheiro, não se aplica o disposto no art.
366 do Código de Processo Penal, devendo o acusado que não comparecer
nem constituir advogado ser citado por edital, prosseguindo o feito até o
julgamento, com a nomeação de DEFENSOR DATIVO.
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Lei 9.613/98
Prof. Marcos Girão

Código de Processo Penal:

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.

Art. 4º

O JUIZ, DE OFÍCIO, a requerimento do Ministério Público ou mediante
representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24
horas, havendo INDÍCIOS SUFICIENTES de infração penal, poderá decretar
MEDIDAS ASSECURATÓRIAS de bens, direitos ou valores do investigado ou
acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam
INSTRUMENTO, PRODUTO ou PROVEITO dos crimes previstos nesta Lei ou
das infrações penais antecedentes.

Lei 9.613/98
Prof. Marcos Girão
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Lei 9.613/98
Prof. Marcos Girão

São efeitos da condenação:

I – a perda, em favor da União - e dos Estados, nos casos de competência da
Justiça Estadual -, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou
indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive aqueles
utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro
de boa-fé;

Art. 7º

Lei 9.613/98
Prof. Marcos Girão

II – a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e
de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das
pessoas jurídicas referidas no art. 9º, pelo DOBRO do tempo da pena privativa de
liberdade aplicada.

Art. 7º
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Os INSTRUMENTOS DO CRIME sem valor econômico cuja perda em favor da
União ou do Estado for decretada serão INUTILIZADOS OU DOADOS a museu
criminal ou a entidade pública, se houver interesse na sua conservação.

Lei 9.613/98
Prof. Marcos Girão

Art. 7º § 1º

Os instrumentos do crime SEM VALOR ECONÔMICO cuja perda em favor da
União ou do Estado for decretada serão inutilizados ou doados a museu
criminal ou a entidade pública, se houver interesse na sua conservação.

Lei 9.613/98
Prof. Marcos Girão

Art. 7º § 2º
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07. Ficarão suspensos, o processo e o curso do prazo prescricional do acusado
citado por edital que não comparecer ou constituir advogado.

CEBRASPE / DELEGADO - PF / 2021

08. É requisito específico da denúncia a existência de indícios suficientes da
ocorrência do crime antecedente cuja punibilidade não esteja extinta.

CEBRASPE / DELEGADO - PF / 2021
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LEI FEDERAL Nº 12.846/2013
(LEI ANTICORRUPÇÃO)

Esta Lei dispõe sobre a responsabilização OBJETIVA administrativa e civil de
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional
ou estrangeira.

Lei 12.846/2013
Prof. Marcos Girão

Art. 1°
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Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades empresárias e às sociedades
simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização
ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações,
associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que
tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de
fato ou de direito, ainda que temporariamente.

Lei 12.846/2013
Prof. Marcos Girão

Art. 1°

As pessoas jurídicas serão responsabilizadas OBJETIVAMENTE, nos âmbitos
administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em
seu interesse ou benefício, exclusivo ou não.

Lei 12.846/2013
Prof. Marcos Girão

Art. 2°

Desta forma, a pessoa jurídica infratora responderá pelos delitos a
ela atribuídos sem que se precise comprovar a culpa ou dolo das
pessoas físicas que agiram por meio dela, bastando a comprovação
do nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o resultado obtido.
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Lei 12.846/2013
Prof. Marcos Girão

 A responsabilização da pessoa jurídica NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE
INDIVIDUAL de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa
natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito.

 A pessoa jurídica será responsabilizada INDEPENDENTEMENTE DA
RESPONSABILIZAÇÃO INDIVIDUAL das pessoas naturais referidas no caput.

Art. 3°, caput e §1º

Lei 12.846/2013
Prof. Marcos Girão

Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos
ilícitos NA MEDIDA DA SUA CULPABILIDADE.

Art. 3°§ 2°

SUBSISTE a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração
contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária.

Art. 4°
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Nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora
será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do
dano causado, até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo
aplicáveis as demais sanções previstas nesta Lei decorrentes de atos e fatos
ocorridos ANTES da data da fusão ou incorporação, exceto no caso de
simulação ou evidente intuito de fraude, devidamente comprovados.

Lei 12.846/2013
Prof. Marcos Girão

Art. 4°§ 1°

As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do
respectivo contrato, as consorciadas serão SOLIDARIAMENTE
RESPONSÁVEIS pela prática dos atos previstos nesta Lei, restringindo-se tal
responsabilidade à OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA E REPARAÇÃO
INTEGRAL DO DANO CAUSADO.

Lei 12.846/2013
Prof. Marcos Girão

Art. 4°§ 2°
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 prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida
a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

 comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei;

 comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica
para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos
beneficiários dos atos praticados;

ATOS ILÍCITOS PRATICADOS POR PESSOAS JURÍDICAS

Lei 12.846/2013
Prof. Marcos Girão

 no tocante a licitações e contratos:

 a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer
outro expediente, o caráter competitivo de procedimento
licitatório público;

 b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de
procedimento licitatório público;

 c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

 d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

Lei 12.846/2013
Prof. Marcos Girão
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 criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para
participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

 obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de
modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a
administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório
da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

 manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
celebrados com a administração pública;

Lei 12.846/2013
Prof. Marcos Girão

 dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades
ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito
das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema
financeiro nacional.

Lei 12.846/2013
Prof. Marcos Girão
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A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar
ACORDO DE LENIÊNCIA com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos
atos previstos nesta Lei que colaborem efetivamente com as investigações e o
processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte:

 a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; E
 a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito

sob apuração.

Lei 12.846/2013
Prof. Marcos Girão

Art. 16

O acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado se preenchidos,
CUMULATIVAMENTE, os seguintes requisitos:

 a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em
cooperar para a apuração do ato ilícito;

 a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração
investigada a partir da data de propositura do acordo;

 a pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e
permanentemente com as investigações e o processo administrativo,
comparecendo, sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos
processuais, até seu encerramento.

Lei 12.846/2013
Prof. Marcos Girão

Art. 16 § 1°
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A celebração do acordo de leniência ISENTARÁ A PESSOA JURÍDICA das
sanções previstas no inciso II do art. 6º e no inciso IV do art. 19 e reduzirá
EM ATÉ 2/3 o valor da multa aplicável.

Lei 12.846/2013
Prof. Marcos Girão

Art. 16 § 2°

II - publicação extraordinária da decisão condenatória

Lei 12.846/2013
Prof. Marcos Girão

Art. 6°

(...)

IV - proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou
empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras
públicas ou controladas pelo poder público, pelo PRAZO MÍNIMO DE 01 E
MÁXIMO DE 05 ANOS.

Art. 19
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O acordo de leniência NÃO EXIME A PESSOA JURÍDICA da obrigação de
reparar integralmente o dano causado.

Lei 12.846/2013
Prof. Marcos Girão

Art. 16 § 3°

Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que
integram o mesmo grupo econômico, de fato e de direito, desde que
firmem o acordo em conjunto, respeitadas as condições nele estabelecidas.

Lei 12.846/2013
Prof. Marcos Girão

Art. 16 § 5°



 

16 9

A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a
efetivação do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do
processo administrativo.

Lei 12.846/2013
Prof. Marcos Girão

Art. 16 §§ 6° e 7º

NÃO IMPORTARÁ em reconhecimento da prática do ato ilícito
investigado a proposta de acordo de leniência REJEITADA.

Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará
impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 03 ANOS contados do
conhecimento pela administração pública do referido descumprimento.

Lei 12.846/2013
Prof. Marcos Girão

Art. 16 § 8°
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A celebração do acordo de leniência INTERROMPE o prazo prescricional dos
atos ilícitos previstos nesta Lei.

Lei 12.846/2013
Prof. Marcos Girão

Art. 16 § 9°

Corujão DEPEN 2021
Prof. Marcos Girão

CEBRASPE / TCE-RJ / 2021

09. Situação hipotética: Uma sociedade empresária participou de processo
licitatório de determinado órgão e fraudou, mediante ajuste, o seu caráter
competitivo. Assertiva: Nessa situação, haverá responsabilização da
mencionada sociedade e de seus administradores, individualmente.
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Corujão DEPEN 2021
Prof. Marcos Girão

10. O acordo de leniência poderá ser celebrado com pessoa jurídica que
cometa ato lesivo contra a administração pública, desde que da colaboração
resulte a identificação de outros envolvidos no ato de corrupção ou,
opcionalmente, a obtenção de informações que comprovem o ilícito sob
apuração.

CEBRASPE / TCE-RJ / 2021

Prof. Marcos Girão

LEI FEDERAL Nº 13.869/2019
(ABUSO DE AUTORIDADE)
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Art. 1°

Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente
público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de
exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído.

Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

As condutas descritas nesta Lei constituem CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE
quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de:

 prejudicar outrem;

 beneficiar a si mesmo;

 beneficiar a terceiro;

 por mero capricho;

 satisfação pessoal.

Art. 1°, §1º
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Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não
configura abuso de autoridade.

Art. 1°, §2º

O objetivo deste dispositivo foi o de evitar aquilo que Rui Barbosa chamou de
“crime de hermenêutica”, que ocorre quando o operador do Direito (em
especial o magistrado) é responsabilizado criminalmente pelo simples fato
de sua intepretação ter sido considerada errada pelo Tribunal revisor.

Art. 2°

Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

É SUJEITO ATIVO do crime de abuso de autoridade qualquer agente público,
servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de
Território, compreendendo, MAS NÃO SE LIMITANDO A:

I - servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas;

II - membros do Poder Legislativo;
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Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

III - membros do Poder Executivo;

IV - membros do Poder Judiciário;

V - membros do Ministério Público;

VI - membros dos tribunais ou conselhos de contas.

Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo aquele que exerce,
ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,
mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos
pelo caput deste artigo.

Art. 2°
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Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Embora sejam crimes próprios, os delitos previstos na Lei nº 13.869/2019
admitem a coautoria e a participação. Isso porque a qualidade de “agente
público”, por ser elementar do tipo, comunica-se aos demais agentes, nos
termos do art. 30 do Código Penal, desde que eles tenham conhecimento dessa
condição pessoal do autor.

Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Os crimes de abuso de autoridade previstos na Lei nº 13.869/2019 são delitos
de “dupla subjetividade passiva”.

Sujeito Passivo

principal ou imediato pessoa física ou jurídica

secundário ou mediato Estado (Poder Público)
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Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

 O sujeito passivo principal ou imediato é a pessoa física ou jurídica
diretamente atingida ou prejudicada pela conduta abusiva. Ex: o preso, no
caso do art. 13.

 O sujeito passivo secundário ou mediato é o Estado (Poder Público) que
tem a sua imagem, credibilidade e até patrimônio ofendidos quando um
agente seu pratica ato abusivo.

Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Art. 3°

Os crimes previstos nesta Lei são de AÇÃO PENAL PÚBLICA
INCONDICIONADA.
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Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo
legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer
denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer
elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência
do querelante, retomar a ação como parte principal.

Art. 3°

Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Trata de um prazo decadencial impróprio considerando que, mesmo após ele
se esgotar, o Ministério Público pode ajuizar a denúncia ou tomar outras
providências. O simples decurso do prazo de 6 meses não gera a extinção da
punibilidade.

Art. 3°

A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 06 meses, contado da
data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia.
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Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Art. 4°

São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o
juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação
dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos;

II - a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo
período de 01 a 05 anos; ***

III - a perda do cargo, do mandato ou da função pública. ***

Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Os efeitos previstos nos incisos II e III são condicionados:

 à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade; E
 devem ser declarados motivadamente na sentença (não são automáticos).

II - a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo
período de 01 a 05 anos; ***

III - a perda do cargo, do mandato ou da função pública. ***
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Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

As penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas
nesta Lei são:

I - prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas;

II - suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de 01
a 06 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens;

Art. 5°

As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou
cumulativamente.

Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

 As penas previstas nesta Lei serão aplicadas independentemente das
sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis.

 As notícias de crimes previstos nesta Lei que descreverem falta funcional
serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração.

Art. 6°
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Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se
podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas
questões tenham sido decididas no juízo criminal.

Art. 7°

Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

FAZ COISA JULGADA em âmbito cível, assim como no administrativo-disciplinar,
a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado:

 em estado de necessidade;

 em legítima defesa;

 em estrito cumprimento de dever legal; ou

 no exercício regular de direito.

Art. 8°
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CEBRASPE / PRF/ 2021

11. Qualquer agente público, ainda que não seja servidor e não perceba
remuneração, pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade.

12. A antecipação, por delegado da Polícia Federal, por meio de rede social, da
atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação,
caracteriza crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade.

CEBRASPE / DELEGADO - PF / 2021
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Direito Processual Penal

Profa. Priscila Silveira

Aplicação da Lei Processual e
Disposições Preliminares
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O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por este
Código, ressalvados:

os tratados, as convenções e regras de direito internacional;
as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros

de Estado, nos crimes conexos com os do Presidente da República, e dos
ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade
(Constituição, arts. 86, 89, § 2º, e 100);

os processos da competência da Justiça Militar;

Disposições preliminares

Art. 1º
Princípio da

territorialidade absoluta
(locus regit actum)

Art. 2º

Princípio do efeito
imediato / da aplicação
imediata / sistema de
isolamento dos atos
processuais / tempus regit
actum

Art. 3º da LICPP:
prazo já iniciadoExceções

 Normas Heterotópicas

 Normas mistas ou híbridas

Disposições preliminares
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Inquérito Policial

Inquérito Policial

Conceito e
Natureza
Jurídica

É um procedimento administrativo e investigatório
que tem por escopo fornecer elementos para o
início da ação penal.
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 Notitia criminis: Ela pode ser:
 de cognição imediata: pela autoridade policial

• de cognição mediata: por terceiros.

• de cognição coercitiva: flagrante delito.

 Denúncia anônima: diligências preliminares para verificar a verossimilhança
das alegações, antes de proceder a instauração do inquérito.

 Providências: Artigos 6º, 7º ,13, 13A, e 13-B do CPP

Instauração do Inquérito Policial

Inquérito Policial Formas de
Início

Ação Penal
Pública

Ação Penal
Privada

De ofícioDe ofício Representação da
vítima/representant
e ou Requisição do
MJ.

Requerimento de
quem tem a
qualidade de

intentá-la

Incondicionada Condicionada

Requisição do
Juiz ou MP

Requisição do
Juiz ou MP

Requerimento do
ofendido

Requerimento do
ofendido
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Inquérito Policial
Características

Escrito Dispensável

Sigiloso*

Inquisitorial

Discricionário

Oficial

OficiosoIndisponível

Inquérito Policial - Encerramento

Prazo para
Conclusão

(Art. 10, CPP)

Preso

SoltoSolto

10 dias10 dias

30 dias30 dias
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Prisão

Espécies

Prisão

PenaPena

Decorrente de uma sentença
condenatória transitada em
julgado.

Cautelar / sem
pena / processual

Cautelar / sem
pena / processual

Ocorre antes do
trânsito em julgado, na
fase investigativa ou
processual.

Espécies

FlagranteFlagrante

PreventivaPreventiva

TemporáriaTemporária
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Prisão em flagrante - Modalidades

Art.302.
Considera-se
em flagrante
delito quem:

I - está cometendo a infração penal;I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela
autoridade, pelo ofendido ou por
qualquer pessoa, em situação que
faça presumir ser autor da infração;

III - é perseguido, logo após, pela
autoridade, pelo ofendido ou por
qualquer pessoa, em situação que
faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com
instrumentos, armas, objetos ou
papéis que façam presumir ser ele
autor da infração.

IV - é encontrado, logo depois, com
instrumentos, armas, objetos ou
papéis que façam presumir ser ele
autor da infração.

Próprio/real/perfeito

impróprio / irreal /
imperfeito

presumido / ficto /
assimilado

Procedimento doa Prisão em flagrante

1º Captura 2º Condução até a
autoridade

3º Lavratura do
auto (art. 304,

CPP)

4º

Recolhimento ao
cárcere

Providências
– Art. 306

Comunicação
IMEDIATA

E24 horas

juiz competente, ao MP e à
família do preso ou à pessoa
por ele indicada.

 Encaminhar o APF ao juiz;
 Entregar nota de culpa ao

preso.
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 Audiência de custódia:

Desdobramentos:

O juiz pode entender que é:

1– Ilegal: relaxa (art. 310, I, CPP);
2– Legal: homologa o auto.
(I) Se necessária, converte em preventiva (requisitos do art. 312, CPP);
(II) Desnecessária: liberdade provisória, com ou sem fiança (art. 310, III).

Prisão Preventiva

Preventiva

Cabimento: fase investigativa e
processual (311, CPP)

Decretação (311, CPP): Somente
mediante provocação

Prazo: sem prazo

Requisitos: art. 312, CPP

Infrações: art. 313, CPP

Substituição: (317 a 318-B do CPP)

Pacote
anticrime
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Prisão Temporária

Temporária

Cabimento: fase investigativa

Decretação: requerimento do MP ou
representação do delegado.

Prazo: crime comum (5+5); hediondos e
assemelhados (30+30)

Requisitos: art. 1º da Lei

Infrações: art. 1º, III, da Lei

DIREITO PENAL

Prof. Antonio Pequeno
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01- No que se refere ao Direito Penal, julgue o item a seguir

O agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a
prática de crimes, observado os requisitos legais, será amparado com a causa justificante denominada
legítima defesa.

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN

02- Com o advento da lei 13968/2019, o tipo penal previsto no art. 122 do Código Penal teve uma ampliação,
ou seja, além de trazer o crime de induzimento, instigação e auxílio a suicídio, que já tinha previsão antes do
advento desse diploma legislativo, inovou trazendo o crime de induzimento, instigação e auxílio a
automutilação.

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN
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03- No que se refere ao Direito Penal, julgue o item a seguir

SITUAÇÃO HIPOTÉTICA: Um Agente Federal de Execução Penal, se prevalecendo da facilidade que o cargo lhe
proporciona, subtraiu uma arma de fogo dentro do paiol de um estabelecimento Penal Federal.

ASSERTIVA: Nesse caso o Agente será responsabilizado pelo o crime de furto qualificado.

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN

04 – No que se refere ao Direito Penal, julgue o item a seguir

SITUAÇÃO HIPOTÉTICA: Um Agente Federal de Execução Penal deixou de vedar ao preso o acesso a aparelho
telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

ASSERTIVA: Nesse caso o Agente será responsabilizado pelo o crime de prevaricação imprópria.

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN
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05 - No que se refere ao Direito Penal, julgue o item a seguir

SITUAÇÃO HIPOTÉTICA: Um Agente Federal de Execução Penal, responsável pela custódia de um preso em um
hospital, num momento de descuido, deixou o interno fugir.

ASSERTIVA: Nesse situação, o Agente não praticou crime algum, vez que o crime de fuga de pessoa presa ou
submetida a medida de segurança só pode ser praticado na forma dolosa

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN

06 - A entrada em vigor da nova Lei de Drogas, revogando a anterior, fez com que o crime de porte de drogas
para consumo pessoal deixasse de prever a aplicação de pena privativa de liberdade, passando a adotar as
seguintes como sanções: advertência sobre os efeitos das drogas; prestação de serviços à comunidade e
medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Nesse sentido, no que tange à pena
aplicável ao autor do citado delito, é correto afirmar que a nova lei de drogas constitui um exemplo de
“novatio legis in mellius”.

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN
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07 - Pégaso é condenado pela prática de crime previsto em lei a quinze anos de reclusão, tendo a decisão
judicial transitada em julgado. Após dois anos de cumprimento da pena, surge lei nova que deixa de
considerar como crime os fatos que levaram à condenação de Pégaso. Nesse caso, segundo os comandos
normativos do Código Penal, a lei não retroagirá pelo efeito permanente da decisão judicial.

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN

08 - Vitor, namorado de Ana, motivado por ciúmes, resolveu matar o ex-namorado dela, Bruno. Adquiriu,
ilegalmente, uma arma de fogo para executar o crime e a guardou dentro de um armário em seu quarto.
Vitor, então, mandou uma mensagem para Bruno pelo celular de Ana, fingindo ser ela e combinou de se
encontrarem no dia seguinte. Bruno, pensando estar conversando com Ana, aceitou o convite. Durante a
noite, Vitor desistiu de executar o crime. No dia seguinte, foi ao shopping e lá foi preso, pois Bruno havia
descoberto o plano e avisado à polícia.
Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item.
A polícia agiu de forma correta ao prender Vitor, que responderá por tentativa de homicídio.

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN
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14- Pratica o crime de prevaricação o agente que deixar de praticar ou retardar ato de ofício, com infração de
dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem.

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN

15- De acordo com o Código Penal, considera-se funcionário público todo aquele que exerce cargo, emprego
ou função pública, ainda que transitoriamente, sendo, porém, obrigatório o recebimento de remuneração
para o enquadramento do agente como funcionário público.

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN
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16- Para a configuração do crime de concussão, é imprescindível que o sujeito ativo esteja no exercício de
função pública, sendo vedado o reconhecimento de tal crime quando o sujeito ativo se encontra fora da
função.

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN

17- Pratica o crime de condescendência criminosa, o funcionário público que deixa, por indulgência, de
responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN
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18- Adriano, diretor de penitenciária, deixou de cumprir seu dever de vedar aos presos o acesso a aparelho
telefônico. De acordo com o Código Penal, Adriano praticou o crime de desvio de função

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN

19 - Celedônio, Procurador de Município, teve desavenças pessoais no trabalho contra Runter. Com o desejo
de vingar-se do seu desafeto, Celedônio retarda indevidamente um ato de ofício que devia praticar, com o
claro objetivo de prejudicar Runter. De acordo com as disposições do Código Penal, essa conduta de
Celedônio caracteriza o crime de prevaricação.

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN
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20 - João, policial, deixou de lavrar o auto de prisão em flagrante de Pedro, visando recebimento prometido
de dinheiro por parte do autor do crime, como forma de agradecimento. João praticou o crime de corrupção
passiva

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN

21- Julgue o item subsequente, relativo a crimes contra a administração pública.
Situação hipotética: Enquanto aguardava a audiência de custódia, um indivíduo preso em flagrante pelo delito
de tráfico internacional de drogas pediu para ir ao banheiro. Por descuido dos agentes, quebrou uma janela e,
mediante grave ameaça, conseguiu fugir.
Assertiva: Nessa situação, a evasão do preso é considerada atípica, pois ocorreu violência apenas contra a
coisa.

REVISÃO DE VÉSPERA- DEPEN
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Direito Constitucional

Prof. Adriane Fauth

@adrianefauth

Profa. Adriane Fauth

@FauthAdriane

Adriane Fauth

EDITAL DEPEN
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL:

1 Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos;
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; direitos
sociais; nacionalidade; cidadania e direitos políticos; partidos políticos;
garantias constitucionais individuais; garantias dos direitos coletivos, sociais e
políticos.

2 Poder Executivo: forma e sistema de governo; chefia de Estado e chefia de
governo.

3 Defesa do Estado e das instituições democráticas: segurança pública;
organização da segurança pública.
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SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 144. § 5º-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal
da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.

POLÍCIA PENAL
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1. (FAFIPA/2020)

Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da
unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos
penais.

Ao estabelecer a existência da polícia científica, incumbida das perícias
criminais e médico-legais e de outras atividades técnicas congêneres, o
legislador estadual pode defini-la na Constituição estadual de maneira
autônoma e independente, inclusive com peritos próprios, sem
necessariamente submetê-la às polícias existentes e previstas na CF, desde
que isso não represente nova corporação policial sem status de órgão de
segurança.

2. (CESPE/2021)
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DIREITOS INDIVIDUAIS:
GARANTIAS PRESOS

DIREITOS DOS PRESOS

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados
imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;

LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer
calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;
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DIREITOS DOS PRESOS

LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por
seu interrogatório policial;

LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;

LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a
liberdade provisória, com ou sem fiança;

DIREITOS DOS SENTENCIADOS
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza
do delito, a idade e o sexo do apenado;

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus
filhos durante o período de amamentação;
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3. (CESPE/2015)

O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, somente
havendo sigilo em caso de necessidade de proteção da segurança dos agentes
públicos envolvidos no caso

4. (CESPE/2014)

A prisão ilegal poderá ser relaxada pela autoridade judiciária apenas após a análise da
conclusão do inquérito policial encaminhado pelo delegado de polícia.
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5. (CESPE/2014)

Ao preso será assegurada a assistência de advogado, salvo nos casos em que a
autoridade policial tenha decretado o sigilo das investigações.

6. (CESPE/2014)

O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer
calado, todavia o seu silêncio poderá implicar confissão do crime.
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7. (CESPE/2014)

Os presos federais não têm direito à identificação dos responsáveis por sua
prisão.

8. (CESPE/2014)

A prisão ilegal só será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária quando
decorrente de prova ilícita.
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DIREITOS POLÍTICOS

DIREITOS POLÍTICOS DA PESSOA
PRESA

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará
nos casos de:
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;



 

20 8

9. (CESPE/2007)

O preso provisório, assim como o preso definitivo, não tem assegurados os seus
direitos políticos.

10. (VUNESP/2014 - PCSP)

O voto é facultativo para os analfabetos; os presos e os maiores de sessenta
anos.
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11. (FUNIVERSA/2015 - PCDF)

Suponha-se que Guilherme esteja preso, aguardando o julgamento de seu recurso
de apelação. Nesse caso, Guilherme não poderá votar, por faltar-lhe, por causa de
sua prisão cautelar, o pleno exercício dos direitos políticos.

ATUALIDADES PARA DISCURSIVA

Prof. Rodolfo Gracioli
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Missão

Induzir, apoiar e atuar na execução penal brasileira, promovendo a dignidade
humana, com profissionalismo e transparência, com vistas a uma sociedade
justa e democrática.
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Visão

Ser reconhecido como órgão fomentador da correta Execução Penal e da
plena garantia dos direitos fundamentais de todos os seres humanos
envolvidos no fenômeno criminoso.

Valores

Ética e transparência
Profissionalismo
Lealdade
Excelência e protagonismo
Diálogo com a sociedade
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Termos, expressões e conceitos

Humanização da pena
Alternativas Penais
Prisionização
Direitos Humanos
Cidadania
Dignidade humana
Audiência de custódia
Execução Penal
Justiça Criminal
Atenção ao egresso
Judicialização

Presos provisórios
Polícia Cidadã
Ressocialização
Crime organizado
SUSP
Descapitalização
Funpen
Inteligência penitenciária
Faccionalização
Encarceramento
Remição de pena
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Termos, expressões e conceitos

Seletividade penal

Racionalização da pena

Política Penitenciária

Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), disposto no artigo 52 da LEP

Abordagem jurídica
Constituição Federal
Código Penal
Código de Processo Penal
Declaração Universal dos D.H
Lei de Execução Penal
Regras de Mandela
Regras de Tóquio
Regras de Bangkok
Regras de Beijing
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Dados “aleatórios”
 O Ministério da Segurança Pública estima que, no sistema penitenciário federal, cada

preso custe R$ 4,8 mil. Já nos estabelecimentos estaduais, o custo é menor, de R$ 1,8
mil.

 Relatório do CNJ diz que pessoa presa tem 2,5 vezes mais chances de ser morta do que
alguém em liberdade.

Um estudo elaborado pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) mostra que, até 2025, a
demanda por vagas nos presídios poderá quadruplicar e os gastos com a manutenção de
pessoas presas, aumentar em R$ 95 bilhões por causa do pacote anticrime.

Dados “aleatórios”
 O relatório afirma que as medidas do pacote anticrime devem impactar 51,4% dos

presos e aumentar, em média, cerca de três anos do tempo para a progressão de
regime, se considerado o perfil da população prisional no ano de 2020.

O órgão ainda traz outros dados alarmantes: a população privada de liberdade
aumentou 9,3% entre 2016 e 2020, ao passo em que houve a redução de cerca de cem
vagas no sistema no mesmo período, e os óbitos nos presídios cresceram 20% entre
2019 e 2020, puxados pelo aumento dos suicídios (30%) e pelas mortes de causa
desconhecida (360%).
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Dados “aleatórios”
 De acordo com o conselho, uma pessoa presa tem cerca de 2,5 vezes mais chances de

ser morta do que alguém fora do cárcere (o índice de assassinatos nas prisões é de 50,38
a cada cem mil habitantes, contra 19,65 a cada cem mil pessoas no Brasil), além de 28
vezes mais chance de contrair tuberculose.

 A mesma tendência se aplica para o número de casos de HIV e Aids, duas vezes maior
nas cadeias do que entre a população.

Título V
Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas

Capítulo III
Da Segurança Pública

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares;
VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.
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§ 5º-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da
unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.

15 anos do Sistema Penitenciário Federal

15 anos da Lei de Drogas
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Fonte: Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) | EL PAÍS
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Teóricos

 John Howard (1726-1790)

 Considerado a referência inicial da “ciência penitenciária”

 Humanização / Racionalização

O inglês John Howard (1726-90), com sua obra “The state of prisions in England and
Wales”(1776), foi quem deu praticamente início ao estudo do moderno penitenciarismo,
propondo o isolamento, o trabalho, a educação religiosa e moral e a classificação do preso.

Teóricos
 Cesare Beccaria (1738-1794)

 “Para que toda a pena não
seja uma violência de um
ou de muitos contra um
cidadão particular, deve ser
essencialmente pública,
pronta, necessária, a mais
pequena possível nas
circunstâncias dadas,
proporcional aos delitos,
fixada pelas leis”.
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TEMA ESPECÍFICO

Atividades laborais no processo de ressocialização
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Regulamentada a remição de pena por estudo e
leitura na prisão

CNJ
05/05/2021
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 A leitura de qualquer livro de literatura emprestado da biblioteca da unidade prisional,
por exemplo, poderá significar menos tempo de pena a cumprir. Para tanto, a pessoa
presa deve apresentar um Relatório de Leitura que será remetido à Vara de Execuções
Penais (VEP) ou Comissão de Validação instituída pela VEP.

 Cada obra lida, após o reconhecimento da Justiça, reduzirá em quatro dias a pena da
pessoa presa. A resolução estabelece o limite de 12 livros lidos por ano e, portanto, 48
dias remidos como teto anual dessa modalidade de remição. Em respeito à Lei
13696/2018, que instituiu a Política Nacional de Leitura e Escrita, ficam vedadas a
censura, a existência de lista prévia de títulos para fins de remição e a aplicação de
provas. A Resolução também propõe que sejam adotadas estratégias para
reconhecimento da leitura por pessoas com deficiência, analfabetas ou com defasagem
de letramento.

 Caso a pessoa presa consiga ser aprovada em algum exame que resulte na
conclusão de um dos níveis da Educação Básica (fundamental e médio),
terá sua pena reduzida em metade da carga horária correspondente à
etapa concluída, conforme definido por resolução do Conselho Nacional
de Educação. A conclusão dos anos finais do ensino fundamental faz jus a
carga horária de 1.600 horas e, para ensino médio ou educação
profissional técnica de nível médio, 1.200 horas.

 A quantidade de horas será acrescida em um terço se a pessoa
demonstrar que concluiu um dos níveis da Educação Básica, conforme
definido pela LEP. A cada 12 horas de estudo, comprovadas pela Justiça,
ela terá direito a um dia a menos na pena.
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A EPIDEMIA PARTICULAR DAS PRISÕES

No Brasil, suicídios são quatro vezes mais comuns nas cadeias do que fora
delas; famílias de presos lutam para que Estado se responsabilize pelas
mortes

MATHEUS DE MOURA
20jan2021

Levantamento feito pela piauí com base em dados do Depen – o
Departamento Penitenciário Nacional – e do Fórum Brasileiro de
Segurança Pública mostra que suicídios são muito mais frequentes
dentro do que fora dos presídios.

Em 2019, as penitenciárias registraram 25,2 suicídios a cada 100 mil
presos – quatro vezes a taxa da população brasileira em geral, de 6
suicídios por 100 mil habitantes. Essa disparidade vem crescendo. Em
2014, a taxa de suicídios nas prisões era menor, de 21 a cada 100 mil.
Nos últimos três anos, aumentou de forma constante.
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Em março de 2016, por unanimidade, os ministros do STF deram ganho
de causa à família de um preso que se suicidou na Penitenciária de Jacuí
(RS). “Se o Estado tem o dever de custódia”, escreveu Luiz Fux, relator
do processo, “tem também o dever de zelar pela integridade física do
preso.”

Com isso, o Supremo fixou uma tese de repercussão geral – ou seja, um
novo entendimento da lei que deve ser aplicado por todas as demais
instâncias do Judiciário. Na época, segundo estimativa do próprio STF,
havia 108 processos relativos à morte de presos correndo em diferentes
instâncias no país.
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A gravidade do adoecimento emocional e
psicológico dos policiais penais

Sindicado dos Policiais Penais do Paraná
13/04/2021

O trabalho no ambiente prisional é responsável por elevado índice de
adoecimento entre os servidores da área. Pesquisa realizada pelo
Sindicato dos Policiais Penais (SINDARSPEN), em 2016, apontou que 48%
dos agentes admitiam tomar medicamentos com regularidade; desses, 82%
faziam uso de remédio para transtornos de origem psicossocial.

A pressão, os riscos iminentes, a sobrecarga pela falta de servidores, a
invisibilidade social, a falta de valorização pelo poder público. Tudo isso
ajuda a criar o cenário ideal para o surgimento de muitos problemas que
acabam tendo como fim o suicídio.
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Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária

 O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária - CNPCP, órgão
criado em 1980 e com atribuições previstas no art. 64 da Lei de Execução
Penal – LEP (Lei 7.210, de 1984), integrado por profissionais da área
jurídica, professores e representantes da sociedade civil.

 Constitui o primeiro dos órgãos da execução penal. Ao longo de sua
história, o Conselho tem oferecido relevantes subsídios à implementação
de políticas de Estado no âmbito criminal e penitenciário, mediante
informações, análises e deliberações para aperfeiçoamento das políticas
públicas.
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Preconiza-se para esse Órgão a implementação, em todo o território
nacional, de uma nova política criminal e principalmente penitenciária a
partir de periódicas avaliações do sistema criminal, criminológico e
penitenciário, bem como a execução de planos nacionais de
desenvolvimento quanto às metas e prioridades da política a ser
executada.

PLANO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E
PENITENCIÁRIA
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O CNPCP elabora o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária a
cada quatro anos, oportunidade em que fixa diretrizes para a área
respectiva, conforme atribuições que lhe foram conferidas pelo já citado
art. 64 da LEP, entre as quais “propor diretrizes da política criminal quanto
à prevenção do delito, administração da Justiça Criminal e execução das
penas e das medidas de segurança” e “contribuir na elaboração de planos
nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da
política criminal e penitenciária”.

Esta Comissão delimitou como foco do Plano a tríade “criminalidade
violenta, corrupção e crime organizado”, a partir de cinco diretrizes.
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Quanto à referida Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social,
estabeleceu-se no diploma, como um dos objetivos, “racionalizar e
humanizar o sistema penitenciário e outros ambientes de
encarceramento” – art. 6º, XV (BRASIL, 2018c)
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O SPF é referência no Brasil e no mundo pelo fiel cumprimento da Lei de
Execução Penal (LEP), além de não ter registros de fugas, rebeliões e nem
entrada de materiais ilícitos.

Graças aos presídios federais, os presos de maior periculosidade do país,
sobretudo líderes de facções criminosas, estão desarticulados de suas
ações.

Para isso, trabalham nas unidades prisionais federais: Agentes Federais de
Execução Penal, Técnicos Federais de Apoio à Execução Penal e
Especialistas Federais em Assistência à Execução Penal nas seguintes
formações: clínicos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem,
psicólogos, terapeutas ocupacionais, dentistas, farmacêuticos, assistentes
sociais e pedagogos.

Além do padrão de segurança ser uma característica primordial, as ações
assistenciais desenvolvidas são indispensáveis à manutenção desse bem-
sucedido modelo de gestão prisional.
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Sistema penitenciário é “tragédia humanitária”,
diz Gilmar Mendes

STF promove audiência pública sobre o sistema carcerário no país

Agência Brasil
14/06/2021

Em 2015, o STF proibiu o Poder Executivo de contingenciar verbas do
Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), reconhecendo o estado de coisas
inconstitucional.

Além disso, a Corte determinou a realização das audiências de custódia,
nas quais o magistrado avalia a necessidade de manter um acusado em
prisão preventiva.
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Funpen esvaziado e demanda exponencial por
vagas colocam prisões em risco, aponta CNJ

CNJ
15/06/2021
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O CNIEP reúne informações sobre 2.512 estabelecimentos de privação de liberdade
ativos, sendo que em apenas 1.808 a última inspeção realizada foi entre 2020 e 2021.

Em 275 estabelecimentos ativos, não há registro de inspeção.
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Penas alternativas

 De acordo com o Painel do SEEU, que reúne cerca de 70% dos processos de
execução penal do país (apenas São Paulo ainda não aderiu à plataforma),
há registro de 268,4 mil sentenciados cumprindo penas alternativas dentre
os 1,26 milhão de processos de execução penal ativos.

Ou seja, apenas um em cada cinco sentenciados cumpre penas
alternativas.
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“Às vezes a felicidade demora a chegar
Aí é que a gente não pode deixar de sonhar
Guerreiro não foge da luta e não pode correr

Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer
É dia de sol, mas o tempo pode fechar

A chuva só vem quando tem que molhar
Na vida é preciso aprender
Se colhe o bem que plantar

É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar
Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé

Manda essa tristeza embora
Basta acreditar que um novo dia vai raiar

Sua hora vai chegar”

(Revelação)”

“Tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais”

(Sócrates)
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