


 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 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 PMERJ (Cargo: Oficial). Serão 9 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.  

Bons estudos! 

 

 



10/09/2021

Direito Administrativo

Prof. Thállius Moraes



10/09/2021

ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA 

PERSONALIDADE 
JURÍDICA CRIAÇÃO FINALIDADES RESPONSABILIDADE 

CIVIL
REGIME DE 

PESSOAL

AUTARQUIAS

FUNDAÇÕES 
PÚBLICAS

EMPRESAS 
PÚBLICAS

SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA

DISTINÇÕES CAPITAL SOCIAL FORMA JURÍDICA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
COMUM

EMPRESAS PÚBLICAS

SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA



10/09/2021

DESCENTRALIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA FORMA NOME TRANSFERÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA

PARTICULARES

ADMINISTRAÇÃO
DIRETA

CONCESSÃO PERMISSÃO AUTORIZAÇÃO



10/09/2021

OBRIGADO
Prof. Thállius Moraes

Direito Penal Militar

Prof. Antonio Pequeno



10/09/2021

DIREITO PENAL MILITAR
Um Cabo da Policia Militar de Minas Gerais apropriou-se de um bem móvel, pertencente à
carga patrimonial do Batalhão no qual servia, 100º BPM, e que tinha a posse em razão do seu
cargo, como se fosse o legítimo dono, tendo o levado para a sua casa e o utilizado
tranquilamente, durante o prazo de 30 dias. Após este prazo, o Cabo se arrependeu de ter
levado o mencionado bem para casa, pois descobriu que o mesmo estava sendo alvo de busca
e de procura no 100º BPM. Quando o Cabo estava tentando devolver o aludido bem à sua
Unidade, foi surpreendido por um superior hierárquico, o qual estava justamente procurando
pelo bem desaparecido. Diante dos fatos, o Cabo narrou ao seu superior hierárquico que
estava arrependido de ter ficado com o bem, por 30 dias, e que na presente data, estava o
devolvendo para o Batalhão, intacto, nas mesmas condições anteriores. Diante dos fatos
narrados e à luz do Código Penal Militar, marque a alternativa CORRETA.

DIREITO PENAL MILITAR
1-A. ( ) O arrependimento posterior está previsto no Código Penal Militar com a seguinte
redação, art. 31, arrependimento posterior, “Nos crimes cometidos sem violência ou grave
ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da
queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços”.

B. ( ) A aplicação do arrependimento posterior previsto no Código Penal Militar ao Cabo é
possível, quando da aplicação da pena, pois procurou por sua espontânea vontade, logo após
o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências.

C. ( ) O arrependimento posterior não tem previsão específica no Código Penal Militar.

D. ( ) O arrependimento posterior do Cabo foi caracterizado pela reparação do bem e pode
servir como causa de extinção da culpabilidade, ou causa especial de diminuição da pena.



10/09/2021

DIREITO PENAL MILITAR
2- Marque a alternativa CORRETA. Em relação ao enunciado na questão anterior, à luz do
Código Penal Militar (CPM), pode-se afirmar que o Cabo da Polícia Militar de Minas Gerais,
pertencente ao 100º BPM, cometeu o crime de:

A. ( ) Peculato furto.
B. ( ) Peculato apropriação.
C. ( ) Furto tentado.
D. ( ) Furto de uso.

DIREITO PENAL MILITAR
3- Em relação ao crime de roubo, previsto no art. 242 do Código Penal Militar, nas assertivas abaixo, marque “V”
se for verdadeira ou “F” se for falsa.

( ) Roubo impróprio ocorre quando o autor subtrai a coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante
emprego ou ameaça de emprego de violência contra pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer modo, reduzido
à impossibilidade de resistência.

( ) Roubo próprio ocorre quando o autor, em seguida à subtração da coisa, emprega ou ameaça empregar
violência contra pessoa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para
outrem.

( ) Roubo qualificado ocorre quando a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, se há
concurso de três ou mais pessoas; se a vítima está em serviço de vigilância; se a vítima está em serviço; se é
dolosamente causada lesão leve; e se resulta lesão grave e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis
esse resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo.

( ) Latrocínio ocorre se o autor, para praticar o roubo, ou assegurar a impunidade do crime, ou a detenção da
coisa, ocasiona dolosamente a morte de alguém, sendo irrelevante se a lesão patrimonial deixa de consumar-se.
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DIREITO PENAL MILITAR
Marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo.

A. ( ) F, V, F, F.
B. ( ) V, F, F, F.
C. ( ) F, F, F, V.
D. ( ) F, F, V, V

DIREITO PENAL MILITAR
4-Em relação ao crime militar, é CORRETO afirmar:

A. ( ) Nos casos previstos no Código Penal Militar, não há punição em relação ao crime tentado.
B. ( ) Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços,
podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado.
C. ( ) Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, sempre diminuída de um terço.
D. ( ) Nos casos previstos no Código Penal Militar, em relação à tentativa, é vedada a aplicação da pena
correspondente ao crime consumado.
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DIREITO PENAL MILITAR
5-No que diz respeito aos crimes contra a Administração Militar, assinale a alternativa correta.

A) Um Tenente da Polícia Militar, da reserva, que, durante uma abordagem realizada por dois soldados da Polícia
Militar que se encontravam em serviço, atribui falsa identidade a um colega civil que o acompanhava, a fim de
evitar que os policiais militares o identificassem como infrator da lei, pratica o crime militar de “falsa identidade”.

B) Um Tenente da Polícia Militar, da ativa, que, por negligência, abusa da confiança de outro militar,
apresentando-lhe para recebimento qualquer documento que deve saber ser inexato, ainda que o ato atente
contra a administração ou o serviço militar, será atípico em decorrência da excepcionalidade do crime culposo.

C) Um Cabo reformado da Polícia Militar que, durante abordagem a que está sendo submetido, em repulsa à
injusta agressão sofrida, profere palavras de baixo calão a Sargento da Polícia Militar, da ativa, responsável pela
agressão, incorre no crime de “desacato a superior”.

D) Deixar o militar no exercício de função, por negligência, de observar lei, regulamento ou instrução, dando
causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar é fato atípico no âmbito penal militar.

DIREITO PENAL MILITAR
6-ANALISE AS PROPOSIÇÕES ABAIXO E ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA.

A) Aquele que der causa a instauração de um Conselho de Justificação (investigação administrativa) contra
alguém, imputando-lhe o cometimento de falta administrativa de que o sabe inocente, comete o crime militar de
denunciação caluniosa (CPM, art. 346).

B) A comunicação falsa de crime (CPM, art. 344), cuja pena é de detenção, de trinta dias até seis meses de
detenção, inclui-se na categoria de infração de menor potencial ofensivo.

C) No crime de falso testemunho ou falsa perícia, a retratação do agente é condição resolutiva da punibilidade.

D) No crime de favorecimento pessoal (CPM, art. 350), se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, tutor
ou curador do criminoso, fica isento de pena.
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DIREITO PENAL MILITAR
7- ANALISE AS PROPOSIÇÕES ABAIXO E ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA.

A) No crime de recusa de função militar (CPM, art. 340), cujo sujeito ativo é o militar ou assemelhado, a recusa
torna-se atípica para este último, desde que haja motivo legal para tanto (CPPM, artigos 37 e 38).

B) Atualmente, a única hipótese de presença de assemelhado, a que se refere o crime de recusa de função na
Justiça Militar, é a do PM Temporário, cuja criação foi autorizada pela lei federal nº 10.029 de 20.10.2000.

C) No crime militar de desacato à autoridade judiciária (CPM, art. 341), o IPM pode ser dispensado, salvo
diligência requisitada pelo Ministério Público.

D) No crime militar de coação (CPM, art. 342), se da violência decorre lesão corporal, esta é absorvida pela
coação em si.

DIREITO PENAL MILITAR
8- ANALISE AS PROPOSIÇÕES ABAIXO E ASSINALE A ALTERNATIVA INCORRETA.

A) O civil somente responderá por crime militar de furto nas hipóteses do inciso III, do art. 9º do CPM.

B) Para o reconhecimento da figura do furto de uso, tanto no direito penal militar como no direito penal comum,
a coisa subtraída deve ter por finalidade o uso momentâneo e deve ser imediatamente restituída ou reposta no
lugar onde se encontrava.

C) O furto de uso de animal de tiro implica em uma causa de especial aumento de pena.

D) No crime militar de roubo simples, o emprego de violência contra pessoa pode ser concomitantemente com a
subtração da coisa ou logo após a subtração da coisa.
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DIREITO PENAL MILITAR
9- À luz do CPM, assinale a opção correta a respeito do crime de furto.

A) Não constitui crime militar a subtração de coisa alheia móvel para fim de uso momentâneo, desde que seja
imediatamente restituída ou reposta no lugar onde se achava.

B) O CPM não admite a figura do furto qualificado-privilegiado.

C) Tratando-se do crime de furto, se o agente for primário e for de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como
disciplinar. Para esse fim, entende-se como pequeno o valor que não exceda a quantia mensal correspondente ao
mais alto salário mínimo do país.

d) Ao contrário do CP, o CPM prevê o furto qualificado pelo repouso noturno.

DIREITO PENAL MILITAR
10- À luz do CPM, assinale a opção correta com relação ao crime de furto.

A) A agravante decorrente do furto perpetrado no período noturno não se encontra prevista de forma expressa no
CPM. O escopo de legislador na norma penal comum foi proteger a casa onde repousa o indivíduo, não se
aplicando, portanto, tal agravante à pena pelo furto de patrimônio sob a administração militar.

B) De acordo com preceito expresso do CPM, o furto praticado contra o patrimônio da fazenda nacional é sempre
qualificado, o que não afasta, por si só, a possibilidade de incidência do privilégio em razão do pequeno valor da
coisa subtraída e o arrependimento posterior consistente na reparação do dano ou restituição do bem.
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DIREITO PENAL MILITAR
C) Ao furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, ou com abuso de
confiança, mediante emprego de chave falsa ou por concurso de duas ou mais pessoas não se aplicam a atenuante
do pequeno valor da coisa e a causa de diminuição de pena pela restituição do bem, pois há maior desvalor da
ação.

d) Em relação ao crime de furto, o CPM admite que incida o arrependimento posterior, com a substituição da pena
de reclusão pela de detenção ou a sua diminuição de um a dois terços, ou, ainda, que se considere a infração como
disciplinar, desde que o agente seja primário e, antes de instaurada a ação penal, restitua a coisa ao seu dono ou
repare o dano causado. Nesse caso, para a incidência da causa de diminuição de pena pela reparação ou
restituição do bem, não se levará em consideração o valor do bem subtraído, sendo admitida, de forma diversa do
CP, a extensão desse benefício ao coautor e ao partícipe, por se tratar de circunstância de natureza objetiva.

DIREITO PENAL MILITAR
Em determinada missão militar de treinamento, foram utilizados diversos aparelhos de localização por satélite, de
propriedade das Forças Armadas, sob a supervisão e vigilância do sargento Z, responsável pela instrução. No fim
do dia depois de cumprida a missão, no momento da restituição dos equipamentos, o soldado X manteve em seu
poder o equipamento que lhe fora entregue para a o exercício, tendo, em conluio com o soldado F, falsificado de
forma grosseira a assinatura do sargento M, responsável pelo recebimento do patrimônio, na guia de restituição
de patrimônio. Ao conferir todos os bens utilizados, o diligente militar imediatamente percebeu a ausência do
equipamento em questão e a falsificação de sua assinatura no documento. Prontamente, ele comunicou o fato ao
oficial responsável pela missão, que ordenou a revista em todos os militares participantes da instrução. O
equipamento foi, então, encontrado na mochila do soldado X. Este, por sua vez, confessou o fato e disse que
pretendia apenas utilizar o equipamento em uma trilha particular e que o restituiria logo em seguida. O soldado F
declarou ter assinado o documento a pedido do soldado X, por ter a letra parecida com a do sargento M, mediante
a promessa de ser posteriormente compensado pelo auxílio. O bem foi avaliado em mil e duzentos reais.
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DIREITO PENAL MILITAR
11- À luz do que preceitua o CPM quanto aos crimes de furto, apropriação indébita, estelionato e peculato,
assinale a opção correta a respeito da situação hipotética acima descrita.

A) O crime perpetrado pelos militares foi o de furto qualificado mediante fraude e concurso de agentes, na forma
tentada.

B) Os soldados X e F praticaram o crime de apropriação indébita qualificada, em razão de o bem lhes ter sido
entregue para o exercício militar, na forma tentada.

C) O crime perpetrado pelos soldados foi o de estelionato, na forma tentada, por meio de fraude, com o objetivo
de induzir a administração militar em erro e permanecer na posse do bem.

D) O crime perpetrado pelos soldados foi o de peculato qualificado pelo concurso de agentes e pelos meios de
execução, mediante fraude na forma tentada.

DIREITO PENAL MILITAR
12- Com relação aos crimes militares contra a pessoa, nos termos do Código Penal Militar e da jurisprudência
majoritária do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assinale a alternativa correta.

A) Um Tenente da Polícia Militar que, de serviço, e durante abordagem policial, por imprudência, dispara sua arma
de fogo e atinge fatalmente um civil terá praticado o crime comum de homicídio culposo.

B) Um Soldado da Polícia Militar que, em serviço de policiamento, dolosamente ofende a integridade corporal de
um civil terá praticado o crime comum de lesão corporal.

C) O Sargento reformado da Polícia Militar que, mediante processo técnico, viola o direito à intimidade pessoal de
uma Soldado da Polícia Militar, da ativa, filmando-a nua no interior da residência desta comete o crime de
“violação de recato”.

D) Um policial militar, da ativa, que, durante deslocamento de uma viatura ônibus, retira seu órgão genital para
fora da farda, exibindo-o aos demais militares presentes no ônibus, pratica o crime militar de “ato obsceno” por
encontrar-se em lugar sujeito à administração militar.
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DIREITO PENAL MILITAR
13- Francisco, Pedro e Fábio, todos policiais militares, estavam de serviço em uma mesma guarnição comandada
por Pedro, até as seis horas da manhã, quando, por volta das quatro horas da manhã, em via pública, se
depararam com Abel, de vinte e três anos de idade, capaz, caminhando. Todos os policiais militares desceram da
viatura, momento em que Francisco, já com um cassetete na mão, passou a perguntar a Abel o que ele estava
fazendo na rua naquele horário, enquanto lhe golpeava os braços com o cassetete. Abel, que estava desarmado e
não esboçou nenhuma reação, após a agressão, foi para casa ferido. A ação de Francisco foi presenciada por Pedro
e Fábio, que nada fizeram para impedi-lo e não comunicaram o fato ao oficial de dia. Em decorrência das lesões
sofridas, Abel ficou quarenta e cinco dias afastado de suas ocupações habituais, conforme laudo pericial juntado
aos autos da ação penal ajuizada. A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta.

DIREITO PENAL MILITAR
A) Pedro, Fábio e Francisco devem responder por lesões corporais graves na forma comissiva, uma vez que todas
as circunstâncias do crime, nesse caso, se comunicam.

B) As lesões corporais sofridas por Abel não são de natureza grave, uma vez que não resultaram em incapacidade
permanente para o trabalho.

C) Francisco cometeu crime de lesões corporais graves tipificado no CPM, mas Pedro e Fábio não devem responder
por referido crime, uma vez que não participaram das agressões.

d) Pedro e Fábio devem responder por lesões corporais graves por omissão em concurso de agentes com
Francisco, que responderá na forma comissiva.



10/09/2021

DIREITO PENAL MILITAR
14- No estado de necessidade, a legislação castrense estabelece:

A) O Código Penal Militar adotou a teoria diferenciadora, aproximando-se do Código Penal Comum de 1969, que
sequer entrou em vigor.

B) Por se tratar de exclusão de crime, o Código Penal Militar adotou a mesma teoria que o Código Penal Comum
quanto ao estado de necessidade, especialmente quando se tratar de crime propriamente militar.

C) Nos crimes propriamente militares, não se admite o estado de necessidade como exclusão da culpabilidade
exatamente por serem condutas específicas do militar.

D) No estado de necessidade agressivo, o agente dirige sua conduta diretamente contra a fonte de perigo ao seu
bem jurídico

DIREITO PENAL MILITAR
15- A respeito das causas excludentes de ilicitude e da inexigibilidade de conduta diversa, assinale a opção correta.

A) A inexigibilidade de conduta diversa é expressamente prevista pelo CPM.

B) O CPM não permite a legítima defesa contra agressões morais, mas somente físicas.

C) Quando os bens e interesses necessariamente sacrificados são inferiores aos protegidos, o estado de
necessidade é exculpante; quando iguais ou superiores, é justificante

D) No que se refere ao estado de necessidade, o CPM adotou a teoria unitária.

E) A legítima defesa no contexto dos crimes militares não diverge do regramento estabelecido pelo CP.
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DIREITO PENAL MILITAR
16- A respeito da imputabilidade penal e do concurso de agentes, assinale a opção correta.

A) Com relação ao concurso de agentes, o CPM adotou, como regra, a teoria dualista.

B) A participação não é possível nos crimes de autoria coletiva necessária, como, por exemplo, o crime de rixa.

C) Adotou o CPM, nos moldes do CP, o chamado sistema biopsicológico ou misto, que sincretiza os sistemas
biológico e psicológico.

D) De acordo com o CPM, a embriaguez completa, ainda que proveniente de caso fortuito ou força maior, não
isenta o réu de pena, mas pode atenuá-la.

E) Para o direito penal militar, o indivíduo com menos de dezoito anos de idade será inimputável, salvo se, já tendo
completado dezesseis anos, revelar suficiente desenvolvimento psíquico para entender o caráter ilícito do fato e
determinar-se de acordo com esse entendimento

DIREITO PENAL MILITAR
17- Com relação a tempo e lugar do crime, bem como à territorialidade e extraterritorialidade da lei penal militar,
assinale a opção correta à luz do CPM e da doutrina de referência.

A) No que se refere à aplicação da lei penal militar no espaço, adota-se no CPM, de forma expressa, os princípios
da justiça universal ou cosmopolita, da personalidade ou nacionalidade e da defesa real.
B) No CPM, é adotada a teoria mista em relação ao tempus delictis, considerando-se praticado o crime tanto no
momento da conduta ou omissão quanto no momento do resultado do crime.
C) Para os crimes permanentes e continuados, é estabelecida no CPM regra específica em relação ao tempo do 
crime, adotando-se a teoria da atividade, que se fundamenta nos princípios constitucionais da legalidade e da 
ultratividade da lei penal mais favorável ao réu. 
D) Diferentemente do sistema adotado no CP, no CPM considera-se lugar do crime apenas o lugar onde se tenha
produzido ou deveria produzir-se o resultado, consoante a teoria do resultado.
E) A extraterritorialidade da lei penal militar constitui regra geral no CPM, a qual se aplica, inclusive, ao caso de o
agente — de qualquer nacionalidade — ter praticado crime militar e estar sendo processado ou ter sido julgado
por justiça estrangeira.
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DIREITO PENAL MILITAR
18- Sobre os crimes militares em tempo de paz, assinale a alternativa correta.

A) O militar só pode praticar crimes militares no interior de quartéis ou em serviço.

B) O civil só pode praticar crimes militares no interior de quartéis.

C) O militar não pode praticar crimes militares contra civis.

D) O civil pode praticar crimes militares em lugar sob administração militar.

E) O militar da reserva, ou reformado, ou civil não pode praticar crimes militares contra as instituições militares.

DIREITO PENAL MILITAR
19- ANALISE AS QUESTÕES ABAIXO E ASSINALE A ALTERNATIVA INCORRETA.

A) O crime de desacato a superior (art. 298, CPM) é crime militar próprio, que exige do agente a circunstância de
caráter pessoal de ser militar, mais que isso, a de ser subordinado (inferior) da vítima, ainda que de igual posto ou
graduação.

B) O furto é um crime patrimonial, já o peculato-furto é um crime funcional.

C) Com exceção da modalidade culposa, no crime de ingresso clandestino (CPM, art. 302), é exigido um dolo
específico de penetração na área militar por onde seja defeso.

D) No crime militar de excesso de exação (CPM, art. 306), caracterizado pela cobrança onde houve emprego de
meio vexatório ou gravoso, não autorizado por lei, não há ofensa patrimonial ao contribuinte.
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DIREITO PENAL MILITAR
20- Quanto ao direito penal militar, marque a alternativa correta

A) A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que
a determinaram, não se aplica ao fato praticado durante sua vigência.

b) Considera-se praticado o crime no momento do resultado.

c) A lei posterior que, de qualquer outro modo, favorece o agente, não se aplica retroativamente.

d) Aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime
cometido, no todo ou em parte no território nacional, ou fora dele, ainda que, neste caso, o agente esteja sendo
processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira.

DIREITO PENAL MILITAR
21- Quanto ao concurso de agente de acordo com o Código Penal Militar é correto afirmar:

A) A pena é atenuada com relação ao agente, cuja participação no crime é de somenos importância.
b) O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição em contrário, não são puníveis se o crime
não chega, pelo menos, a ser preparado.
c) Se comunicam, outrossim, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, mesmo que não sejam
elementares do crime.
d) A punibilidade de qualquer dos concorrentes é dependente da dos outros
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DIREITO PENAL MILITAR
22- Com relação aos crimes contra a Administração Militar e contra a Administração da Justiça Militar, é correto
afirmar que:

A) desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade só
tipificará o crime militar de desacato a superior se for praticado diante de outro militar.

B) o militar que pratica, indevidamente, ato de ofício, contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse
ou sentimento pessoal, comete o crime militar de prevaricação.

C) aquele que patrocina, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração militar, valendo-se da
qualidade de funcionário ou de militar só cometerá crime militar se o interesse for ilegítimo.

D) Deixar de responsabilizar superior que comete infração no exercício do cargo, ou, quando lhe falte
competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente:

DIREITO PENAL MILITAR
23- Quanto ao direito penal militar, marque a alternativa incorreta

A) Diz-se o crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;

b) Diz-se o crime tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do
agente.

c) O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só
responde pelos atos já praticados.

d) Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de um a dois quartos, podendo o juiz, no
caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado.
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DIREITO PENAL MILITAR
24- De acordo com o Código Penal militar, são penas acessórias, exceto:

A) Morte

b) a exclusão das forças armadas;

c) a indignidade para o oficialato;

d) A perda de posto e patente;

DIREITO PENAL MILITAR
25- Não há crime quando o agente pratica o fato, exceto:

A) Quando o agente age com o ímpeto de praticar o crime

b) em estado de necessidade;

c) em legítima defesa;

d) em estrito cumprimento do dever legal;
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1. Marque a alternativa correta:

a) As contravenções penais ancoradas no Código Penal, aplicam-se tanto nas

contravenções praticadas no Brasil, quanto àquelas cometidas no exterior.

b) O crime classificado como culposo é aquele cujo agente desejou o resultado ou assumiu

o risco de produzi-lo.

c) Segundo o Código Penal é considerado sujeito ativo aquele que pratica a infração penal,

podendo ser qualquer pessoa, independente da idade.

d) A infração penal se subdivide em duas espécies: crime e contravenção penal. As

contravenções penais são sempre de ação penal pública incondicionada

e) admite-se a extraterritorialidade das infrações penais cometidas por brasileiro no

estrangeiro.
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2. A respeito da definição de crime, é correto afirmar que, segundo o conceito

a) formal, crime é ação ou omissão que contraria os valores ou interesses do corpo social,

exigindo a respectiva proibição com ameaça de pena.

b) material, crime é toda ação ou omissão proibida por lei, sob ameaça de pena.

c) analítico, crime é fato típico, ilícito e culpável

d) zetético, crime é fato típico, ilícito, culpável e punível.

e) Sociológico que leva em conta aspectos relacionados ao autor e a vítima.
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3. É correto afirmar sobre a infração penal:

a) A infração penal somente poderá ser cometida por pessoa física.

b) O Estado sempre será sujeito passivo formal de um crime

c) A infração penal não poderá ser praticada de forma isolada por um agente.

d) O sujeito ativo de uma infração penal é o titular do bem jurídico lesado.

e) O conceito de infração penal no brasil observa um critério tricotômico.
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4. Segundo o conceito restritivo, é autor aquele que

a) tem o domínio do fato.

b) realiza a conduta típica descrita na lei

c) contribui com alguma causa para o resultado.

d) age dolosamente na prática do crime.

e) Utiliza de pessoa não culpável para a prática de um delito.
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5. No que concerne aos elementos do crime, é correto afirmar que

a) não há crime sem ação.

b) os animais irracionais podem ser sujeitos ativos ou passivos de crimes.

c) o sujeito passivo material de um delito é o titular do bem jurídico diretamente

lesado pela conduta do agente

d) não há crime sem resultado.

e) O resultado de que depende a existência de um crime, pode ser imputado a

qualquer dos agentes.
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6. Em regra, consideram-se autores de um delito aqueles que praticam diretamente os

atos de execução, e partícipes aqueles que atuam induzindo, instigando ou auxiliando a

ação dos autores principais. No entanto, é possível que um agente, ainda que não

participe diretamente da execução da ação criminosa, possa ter o controle de toda a

situação, determinando a conduta de seus subordinados. Nessa hipótese, ainda que não

seja executor do crime, o agente mandante poderá ser responsabilizado criminalmente.

Essa possibilidade de responsabilizar o mandante pelo crime decorre da teoria

a) da acessoriedade limitada.

b) do domínio do fato

c) pluralística da ação.

d) da causação.

e) Finalística da ação.
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7. Assinale a alternativa que contém afirmação em consonância com o quanto previsto

no Código Penal Brasileiro.

a) Os menores de 18 anos são penalmente imputáveis, ficando sujeitos às normas

estabelecidas na legislação especial.

b) Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter acidental, salvo

quando elementares do crime.
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c) Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo

atual, ainda que tenha sido por ele provocado, nem podia de outro modo evitar,

direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

d) É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe

situação de fato que, se não existisse, tornaria a ação legítima. Há isenção de pena

quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo.

e) O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em

contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado
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8. Em relação à tipicidade penal, correto afirmar que

a) é excluída pelos chamados princípios da insignificância e adequação social, uma vez que

ausente tipicidade formal.

b) o erro sobre elemento do tipo exclui o dolo e, por isso, mas permite a punição por crime

culposo, se houver previsão legal

c) é afastada nas hipóteses de crime impossível e arrependimento posterior.

d) o dolo, segundo a teoria finalista, é elemento da culpabilidade.

e) A teoria da tipicidade conglobante orienta solução para o as excludentes da legítima

defesa e do estado de necessidade.
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9. Em relação ao crime de homicídio, previsto no Código Penal brasileiro, assinale a opção

correta.

a) Em qualquer situação, sendo doloso o homicídio, a conduta do agente será tipificada

como crime hediondo.

b) O perdão judicial é possível tanto no homicídio culposo quanto no homicídio doloso, se as

consequências do crime atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal

se torne desnecessária.

c) O feminicídio tem como sujeito ativo exclusivamente o homem e como sujeito passivo

uma pessoa necessariamente do sexo feminino, em contexto caracterizado por relação de

poder e submissão.

d) A qualificadora do homicídio funcional cometido contra integrante do sistema prisional no

exercício de sua função se estende ao homicídio de cônjuge, companheiro ou parente

consanguíneo de até 3.º grau desse integrante, em razão da função por ele exercida

e) No homicídio praticado com o emprego de veneno, o conhecimento da vítima sobre a

ingestão da substância é irrelevante.
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10. Hércules havia cometido um crime de roubo e ficou sabendo que Medusa foi

testemunha ocular desse delito. Assim, resolve tirar a vida de Medusa, crime este que veio a

executar, pessoalmente, mediante disparo de arma de fogo. Nessa situação hipotética,

considerando apenas essas informações, segundo o Código Penal, é correto afirmar que

Hércules cometeu o crime de

a) homicídio simples.

b) homicídio simples, com atenuante, por ter agido sob o domínio de violenta emoção.
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c) feminicídio em razão de a vítima ser mulher.

d) homicídio qualificado, por ter agido para assegurar a impunidade de outro crime

e) Homicídio majorado.
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11. Assinale a alternativa correta.

a) O crime de aborto praticado conscientemente pela gestante, admite a modalidade culposa.

b) O crime de perseguição ou comumente nominado “stalking”, descrito no art. 147-A, do

Código Penal, é crime que exige continuidade delitiva para sua consumação.

c) O crime de estupro de vulnerável é classificado como tipo misto cumulativo. Assim, quando

o agente praticar as condutas correspondentes à “conjunção carnal” e a “outro ato

libidinoso”, em um mesmo contexto fático e contra a mesma vítima, haverá cumulação de

penas.

d) Em uma sala de aula, um colega de turma chamou João de “galo preto de macumba” em

razão dele ser afrodescendente. Nesse caso hipotético, o colega cometeu o delito de injúria

preconceituosa, sendo a ação penal de titularidade do Ministério Público, que deve agir

apenas se houver representação da vítima.

e) O delito de atentado violento ao pudor que constava no art. 214 do CP, foi objeto de

abolitio criminis, na medida em que seu tipo penal foi suprimido formalmente e

materialmente da legislação pátria.
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12. Flávio, com a intenção de subtrair um automóvel, desferiu facadas no pescoço de Hugo,

condutor do automóvel, vindo a causar a morte da vítima. Os fatos foram presenciados por

policial militar que passava pelo local, de modo que foi realizada a prisão em flagrante de

Flávio antes de ele efetivamente subtrair o veículo pretendido. Com base apenas nas

informações expostas, Flávio, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, deverá

ser responsabilizado pelo crime(s) de
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a) roubo consumado e homicídio doloso qualificado consumado, em concurso.

b) roubo tentado e homicídio doloso qualificado consumado, em concurso.

c) latrocínio consumado

d) latrocínio tentado.

e) Flávio não chegou a concluir o intento criminoso, de modo que só responderá pelos atos até

então praticados.
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13. Astuto Mendes, ao tomar conhecimento de que a empresa Engemax faria o conserto e a

manutenção em seu parque de informática, apresentou-se falsamente como técnico da

empresa Betamax Manutenção de Computadores. Utilizando-se de uma carteira de

identidade e crachá falsificados, fez-se passar por um funcionário da empresa que prestava

assistência técnica a Engemax. Dessa forma, obteve autorização para recolher 24

computadores. De posse das máquinas, alienou-as imediatamente. Astuto Mendes cometeu

o crime de

a) peculato.

b) apropriação indébita.

c) estelionato

d) furto qualificado mediante fraude.

e) concussão.
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Prof.

14. Afrodite é funcionária pública, mas, atualmente ocupa um cargo em comissão. No

exercício desse cargo, Afrodite comete um crime contra a Administração Pública. Nessa

hipótese, portanto, o Código Penal dispõe que Afrodite

a) ficará sujeita a ter sua pena aumentada da terça parte

b) será punida com a mesma pena aplicada ao seu superior que a nomeou para o cargo.

c) terá reduzida a sua pena por ocupar cargo provisório e de confiança.

d) ficará isenta de pena por estar afastada do seu cargo público de origem.

e) Não pratica crime contra a administração, mas sim crime comum.
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15. É correto afirmar que o crime de corrupção passiva consiste em o funcionário público

a) exigir, para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou

antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.

b) dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei.

c) solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da

função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa

de tal vantagem

d) patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública,

valendo-se da qualidade de funcionário.

e) oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a

praticar ato de ofício.
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APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL PENA NO ESPAÇO – Art. 1º CPP

• O CPP adotou no art. 1º, “caput”, o princípio da territorialidade absoluta
(locus regit actum).

• As exceções à incidência do CPP estão nos incisos do artigo 1º do CPP, bem
como, em leis especiais (Drogas, crimes falimentares, infrações de menor
potencial ofensivo).

Disposições preliminares

APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL PENAL NO TEMPO – Art. 2º CPP.

Regra geral: Princípio da aplicação imediata ou sistema do
isolamento dos atos processuais.

Disposições preliminares
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Escrito

Dispensável

Sigiloso*

Inquisitorial

Discricionário

Oficial

Oficioso

Indisponível

Temporário

ATENÇÃO: 
Súmula 

Vinculante 14 
STF

Características

Inquérito policial

Formas de Início

Ação Penal Pública

Ação Penal Privada

Inquérito policial
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Prazo para 
Conclusão

(Art. 10, CPP)

Preso

Solto

10 dias

30 dias

 Outros Prazos:

 Crime Federal: réu preso 15 dias; réu solto 30 dias prorrogáveis

 Lei de Drogas: réu preso 30 dias (podendo ser duplicado); réu solto 90 dias
(podendo ser duplicado);

 Crime Militar: réu preso 20 dias; réu solto 40 dias + 20;

 Crime contra a economia popular: réu preso 10 dias; réu solto 10 dias.

Inquérito Policial - Encerramento

Pena

Sem pena / 
cautelar

Considerações iniciais

Prisão

Preventiva

Temporária

Flagrante
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 Com previsão constitucional (art. 5º, LXI, CF), autoriza a prisão de quem é
surpreendido praticando um delito.

 Modalidades:

 Obrigatório/compulsório e Facultativo (art. 301, CPP);

 Próprio/real/perfeito: a captura é feita quando o agente está cometendo a
infração (art. 302, I, CPP) ou ao acabar de cometer a infração (art. 302, II, CPP);

 Impróprio/irreal/imperfeito/quase flagrante: o agente é perseguido em situação
que faça presumir ser ele autor da infração (art. 302, III, CPP);

 Presumido/ficto: o agente é encontrado logo depois, com instrumentos, armas,
objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração (art. 302, IV, CPP);

Prisão em flagrante

Súmula 145 do STF: “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua
consumação. “

Prisão em flagrante
 Modalidades (...):

 Forjado: aquele realizado para incriminar inocente. A prisão é ilegal e deve ser
relaxada (art. 310, I, CPP);

 Preparado/provocado por obra do agente provocador: próprio/real/perfeito:
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1º
Captura

2º
Condução até a 

autoridade

3º
Lavratura do 

auto (art. 304, 
CPP)

4º
Recolhimento 

ao cárcere

Art. 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de
liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos. Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será
requerida ao juiz, que decidirá em 48 (quarenta e oito) horas.

Procedimento do flagrante

1 – Remeter o auto ao juiz (art. 306, §1º, CPP)

2 – Enviar cópia do auto para a Defensoria, se
não houver advogado (art. 306, §1º, CPP)

3 – Entregar nota de culpa ao preso (art. 306, 
§2º, CPP)

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)

 CPP, Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão
comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à
família do preso ou à pessoa por ele indicada.

 Obrigações do delegado dentro de 24 horas, contadas da prisão:

Desdobramentos:
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Ação Penal (Art. 24/62 CPP)

Ação Penal

Pública (MP/ 
Denúncia)

Incondicionada

Condicionada

Privada (Ofendido 
/ Queixa-Crime

Propriamente dita

Personalíssima

Subsidiária

Requisição do Ministro 
da Justiça

Representação do 
Ofendido

Preventiva

Cabimento: fase investigativa e processual 
(311, CPP)

Decretação (311, CPP)

Prazo: sem prazo estabelecido*

Requisitos: art. 312, CPP

Hipóteses: art. 313, CPP

Substituição: art. 317 a 318-B, CPP

Prisão preventiva
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 Infrações que comportam preventiva (313, CPP):

 Regra: crime doloso com pena máxima superior a 4 anos;

 Outras hipóteses: a pena máxima é irrelevante, cabendo nas seguintes situações:

- ausência de identificação civil

- reincidência em crime doloso

- descumprimento de medida protetiva na violência doméstica

 Substituição da preventiva por domiciliar (317 a 318-B do CPP)

Prisão Preventiva

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

Prisão temporária – Lei 7.960/89
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Procedimento comum 

Rito
Ordinário

Sumário

Sumaríssimo

Critério
Crime com pena máxima 
igual ou superior a 4 anos

Crimes com pena máxima 
inferior a 4 anos

Crimes/contravenções com 
pena máxima até 2 anos

Revisão criminal
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FGV - TJ-CE - Técnico Judiciário - Área Judiciária
1. Determinado tratado internacional de proteção aos direitos humanos foi aprovado, em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos de votação, pela unanimidade dos seus
membros.

À luz da sistemática constitucional, o tratado internacional assim aprovado ingressará na
ordem jurídica interna com a natureza de:
(A) decreto;
(B) lei ordinária;
(C) lei complementar;
(D) medida provisória;
(E) emenda constitucional.
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FGV - TJ-GO - Analista Judiciário
2. Maria, desconfiada de que seu esposo Antônio a estava traindo, resolveu grampear o

celular de seu cônjuge, com fito de interceptar suas comunicações telefônicas, gravando
inclusive. Dessa forma, Maria conseguiu comprovar a traição, inclusive, uma ardente
conversa de amor entre Antônio e sua amante. Sob o prisma das garantias fundamentais
previstas no Art. 5º da Constituição da República de 1988, a conduta de Maria ao proceder
diretamente à interceptação telefônica está:
(A) correta, pois agiu em defesa de sua honra e de sua família;
(B) correta, desde que junte ao processo judicial de divórcio o inteiro teor das comunicações
telefônicas gravadas;
(C) errada, pois as comunicações telefônicas são sempre invioláveis;
(D) errada, pois as comunicações telefônicas são invioláveis, salvo, por ordem administrativa,
legislativa ou judicial, para fins de instrução processual;
(E) errada, pois as comunicações telefônicas são invioláveis, salvo, por ordem judicial, para
fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
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FGV -AL-RO - Analista Legislativo - Processo Legislativo
3. A Câmara dos Deputados instalou Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com o
objetivo de apurar as causas do crescimento do tráfico internacional de pessoas a partir do
território nacional.
Em sua primeira reunião, a CPI deliberou, de modo fundamentado,
I. pela quebra do sigilo bancário de João e Maria.
II. pela interceptação telefônica das conversas de Pedro e Antônio.
III. colher o depoimento de servidores públicos vinculados ao Poder Executivo para
prestarem esclarecimentos sobre os fatos.
IV. pela busca e apreensão dos computadores existentes na residência de Pedro e Antônio.
À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar, em relação ao deliberado pela CPI,
que estão corretas as medidas
(A) I, II, II e IV.
(B) I, II e III, somente.

FGV -AL-RO - Analista Legislativo - Processo Legislativo

(C) III e IV, somente.
(D) II e IV, somente.
(E) I e III, somente.
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FGV Órgão: TJ-RS - 2020 - Oficial de Justiça
4. João, oficial de justiça, recebeu determinação judicial para que procedesse à busca e
apreensão de determinado objeto que estava no interior da residência de Antônio.
À luz dos balizamentos estabelecidos exclusivamente na sistemática constitucional e
partindo-se da premissa de que foram cumpridas as exigências da lei processual, João:
(A) pode cumprir o mandado em qualquer horário do dia ou da noite, independentemente
do dia da semana;
(B) precisa cumprir o mandado durante o dia, independentemente do dia da semana;
(C) pode cumprir o mandado em qualquer horário do dia ou da noite, mas apenas em dias
úteis;
(D) precisa ingressar na residência de Antônio com o consentimento deste último;
(E) deve cumprir o mandado durante o dia e em dias úteis.
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FGV - AL-BA - Técnico de Nível Superior - Assessoria Legislativa
5. José deseja saber o conteúdo dos registros constantes no banco de dados de

determinado órgão federal sobre a vida de conhecido personagem da História do Brasil,
vez que está elaborando tese de doutorado sobre a participação dele em episódio de
repercussão no cenário nacional.
A autoridade administrativa nega o acesso aos dados invocados. Inconformado, José
impetrou habeas data para ter acesso às informações perseguidas.
Nos termos da Constituição Federal, o habeas data é

(A) o instrumento de acesso coletivo às informações públicas.
(B) o mecanismo que pode ser utilizado para possibilitar o acesso à ampla informação.
(C) o remédio individual que não pode ser utilizado para ciência de dados de terceiros.
(D) a ação constitucional que pode ser manejada para obter informações de relevante valor
histórico.
(E) o processo sumário que depende do valor dado ao bem perseguido.
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FGV - SSP-AM - Técnico de Nível Superior
6. Peter, filho de um casal austríaco, nasceu no território brasileiro quando seus pais aqui

estavam a serviço da Embaixada da Áustria. Após o seu nascimento, permaneceu no Brasil
por cerca de dez anos, até que a família retornou ao País de origem. Como Peter passou a
ter sólidos laços afetivos com o Brasil, sendo frequentes as suas viagens a passeio para este
País, tomou a decisão de candidatar-se a um cargo eletivo que é privativo de brasileiro nato.
É possível afirmar que Peter:
(A) é brasileiro nato, já que nasceu na República Federativa do Brasil;
(B) somente pode ser considerado brasileiro nato caso sua família tenha providenciado o
seu registro de nascimento no Brasil, enquanto aqui residiu;
(C) tem dupla nacionalidade, austríaca e brasileira, podendo praticar quaisquer atos civis e
políticos na Áustria e no Brasil;
(D) não pode ser considerado brasileiro nato, já que é filho de estrangeiros que estavam no
Brasil a serviço do seu País de origem;
(E) será considerado brasileiro nato tão logo promova o seu registro de nascimento em
cartório do registro civil das pessoas naturais situado no Brasil.
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FGV - 2018 - MPE-AL - Analista do Ministério Público
7. O Estado federado tem sua organização caracterizada pela descentralização política,
outorgando diferentes atribuições a cada um de seus entes. No Brasil, vigora o federalismo
de 3º grau, formado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, existindo,
entre eles, uma relação de
A.primazia.
B.hierarquia.
C.subordinação.
D.autonomia.
E.dissolubilidade.
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FGV - PC-MA - Delegado de Polícia

8. Acerca da repartição constitucional de competências, analise as afirmativas a seguir.
I. No campo das competências legislativas concorrentes, lei complementar disciplinará o
modo de cooperação entre União, Estados e Municípios.
II. No campo das competências comuns à União, Estados e Municípios, a competência da
União limita-se ao estabelecimento de normas gerais.
III. É reservada aos Estados competência residual, que não lhes seja vedada pela Constituição.
Assinale:
(A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se apenas a afirmativa II estiver correta.
(E) se apenas a afirmativa III estiver correta.

FGV - SEDUC-AM - Assistente Social

9. Acerca da organização constitucional dos poderes, assinale a afirmativa correta.
(A) A Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo, eleitos, pelo sistema
proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
(B) O Senado Federal é composto por representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos
segundo o sistema proporcional.
(C) O Senado Federal tem como competência privativa aprovar o estado de defesa e a
intervenção federal.
(D) A Câmara dos Deputados tem como competência privativa autorizar o Presidente e o Vice-
Presidente da República a se ausentarem do país, quando a ausência exceder quinze dias.
(E) Os Estados e o Distrito Federal elegerão, cada um, quatro Senadores, com mandato de oito
anos.
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FGV - PC-MA - Delegado de Polícia

10. Com relação à chamada responsabilidade do Presidente da República, assinale a
afirmativa correta.
(A) O Presidente da República pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de
suas funções, mesmo na vigência de seu mandato.
(B) O Presidente da República somente será submetido a julgamento após admitida a
acusação por dois terços dos membros do Congresso Nacional.
(C) O Presidente da República, nos crimes de responsabilidade, ficará suspenso de suas
funções após a instauração do processo pelo Senado Federal.
(D) O Presidente da República, durante a vigência do mandato, somente está sujeito a
julgamento pela prática de crimes de responsabilidade.
(E) O Presidente da República, nas infrações comuns, estará sujeito a prisão cautelar,
mediante autorização de dois terços dos membros da Câmara dos Deputados.
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TRE-RO - ANALISTA JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA

11. Compete ao Conselho Nacional de Justiça

(A) processar e julgar originariamente o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo
internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território.
(B) processar e julgar originariamente a extradição solicitada por estrangeiro.
(C) rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros
de tribunais julgados há menos de um ano.
(D) processar e julgar originariamente, nas infrações penais comuns, o Presidente da
República e o Vice-Presidente.
(E) processar e julgar originariamente, nas infrações penais comuns, os membros do
Congresso Nacional.



10/09/2021

Poder Judiciário - TRT - 9ª REGIÃO (PR) Técnico Judiciário - Área Administrativa
12. Sobre as garantias constitucionais que gozam os juízes e sobre as vedações as quais
estão submetidos, é correto afirmar que:
a) a vitaliciedade é adquirida na posse.
b) a irredutibilidade de subsídio é absoluta.
c) podem exercer atividade político-partidária.
d) podem ser submetidos a ato de remoção por motivo de interesse público.
e) podem exercer qualquer outro cargo ou função se estiverem em disponibilidade.



10/09/2021

OBRIGADO
Prof. Fábio Ramos 

INSTAGRAM: @proffabioramos

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski
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2019/FGV/DPE-RJ
É costume que, no âmbito da teoria geral dos direitos
humanos, eles sejam classificados em gerações ou
dimensões que expressam a maneira como foram
afirmados ao longo do tempo.
A primeira e a segunda gerações ou dimensões desses
direitos são, respectivamente:
a) Direito Nacional e Direito Internacional;
b) Direitos Naturais e Direitos Positivos;
c) Direitos Civis e Políticos e Direitos Econômicos e
Sociais;
d) Direitos Transgeracionais e Direitos Individuais;
e) Direitos da Infância e Adolescência e Direitos dos
Idosos.
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2021/FGV/DPE-RJ
Sobre o “Caso Favela Nova Brasília”, é correto afirmar que:
a) os representantes reclamaram que, se a investigação dos fatos tivesse sido
registrada como “auto de resistência”, teria sido diligente e efetiva;
b) para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o dever de investigar é uma
obrigação de resultado que corresponde ao direito das vítimas à justiça e à punição
dos perpetradores;
c) para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o cumprimento da obrigação de
empreender uma investigação séria, imparcial e efetiva do ocorrido, no âmbito das
garantias do devido processo, implica também um exame do prazo da referida
investigação e independe da participação dos familiares da vítima durante essa
primeira fase;
d) a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ressaltou que as investigações
policiais foram realizadas pelas mesmas delegacias da Polícia Civil que haviam
realizado as operações, o que gerou a falta de independência das autoridades
encarregadas pelas investigações, violando os artigos 7.1 e 25.1, em relação ao artigo
1.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos;

2021/FGV/DPE-RJ
e) a Corte Interamericana de Direitos Humanos considera essencial, em uma
investigação penal sobre morte decorrente de intervenção policial, a garantia de que o
órgão investigador seja independente dos funcionários envolvidos no incidente. Essa
independência implica a ausência de relação institucional ou hierárquica, bem como
sua independência na prática.
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2019/FGV/Prefeitura de Salvador 
A República Federativa do Brasil celebrou tratado
internacional sobre Direitos Humanos. A respeito da
incorporação desse tratado à ordem jurídica interna, é
correto afirmar, considerando a sistemática estabelecida
na Constituição da República, que ele equivalerá
a) sempre à lei ordinária.
b) sempre à lei complementar.
c) sempre à emenda constitucional.
d) a emenda constitucional, se cada Casa do Congresso
aprová-lo, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
membros.
e) a emenda constitucional, se cada Casa do Congresso
aprová-lo, em dois turnos, por dois terços dos votos dos
membros.
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2019/FGV/DPE-RJ
O Estatuto da Igualdade Racial é uma importante ferramenta da política nacional de direitos humanos, voltado a
garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais,
coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica.
De acordo com o Estatuto, considera-se discriminação racial ou étnico-racial:
a) qualquer forma de privação material que importe restrição de direito e que tenha base em distinção de
natureza racial ou étnica;
b) a criação de obstáculos para o exercício de direitos na esfera pública que implique a restrição de tradições,
costumes e práticas ligadas à ancestralidade africana;
c) a violação de direitos humanos de grupos afrodescendentes e a desconsideração, desprezo ou desrespeito à
cultura de povos ancestrais africanos e às suas diferentes formas de manifestação religiosa e espiritual;
d) toda opinião ou sentimento desfavorável a pessoas e grupos afrodescendentes que sejam concebidos sem
exame crítico e a priori, sem maior conhecimento, ponderação ou razão e que resulte em atitude de natureza
hostil ou que leve ao julgamento de opiniões, condutas e pessoas com base em suas características físicas ou
crenças estereotípicas
e) toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou
étnica que vise anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos
humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro
campo da vida pública ou privada.

Lei 6530 de2018
Art. 3º Para efeitos desta Lei são consideradas pessoas em situação de rua o
grupo populacional heterogêneo e composto por crianças, adolescentes,
jovens, adultos, idosos e famílias que possuam em comum a pobreza
extrema, os vínculos familiares e comunitários fragilizados ou interrompidos,
a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros
públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e sustento, de
forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento
para pernoite ou como moradia provisória ou todo aquele que se declarar
como tal.
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Lei 6530 de2018
Art. 4º São princípios da Política Municipal para a População em Situação de
Rua:
I – o respeito à dignidade da pessoa humana;
II – o direito à convivência familiar e comunitária;
III – a valorização e o respeito à vida e à cidadania;
IV – o atendimento humanizado e universalizado;
V - o respeito as condições sociais e diferenças de origem, raça, idade,
nacionalidade, sexo, orientação religiosa, com atenção especial às pessoas
com deficiência;
VI – a erradicação de atos violentos e ações vexatórias e de estigmas
negativos e preconceitos sociais que produzam ou estimulem a discriminação
e a marginalização, seja pela ação ou omissão;
VII – o respeito à liberdade de decisão em relação à permanência em
situação de rua ou adesão voluntária ao acolhimento institucional.

ADI 4275
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E
REGISTRAL. PESSOA TRANSGÊNERO. ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO SEXO NO
REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. DIREITO AO NOME, AO RECONHECIMENTO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA, À LIBERDADE PESSOAL, À HONRA E À DIGNIDADE.
INEXIGIBILIDADE DE CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO OU DA REALIZAÇÃO DE
TRATAMENTOS HORMONAIS OU PATOLOGIZANTES. 1. O direito à igualdade sem
discriminações abrange a identidade ou expressão de gênero. 2. A identidade de gênero é
manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado
apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la. 3. A pessoa transgênero que
comprove sua identidade de gênero dissonante daquela que lhe foi designada ao nascer por
autoidentificação firmada em declaração escrita desta sua vontade dispõe do direito
fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil
pela via administrativa ou judicial, independentemente de procedimento cirúrgico e laudos de
terceiros, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da
personalidade. 4. Ação direta julgada procedente.
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