


 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso da SEAP PA 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 SEAP PA (Policial Penal), uma super 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! 
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Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84

Do Objeto e da Aplicação da Lei de Execução Penal

Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença
ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração
social do condenado e do internado.

Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo
o Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na
conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84
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Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao
condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a
estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária.

Art. 3º Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não
atingidos pela sentença ou pela lei.

Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social,
religiosa ou política.

Art. 4º O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades
de execução da pena e da medida de segurança.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84

Da Classificação

Art. 5º Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e
personalidade, para orientar a individualização da execução penal.

Art. 6o A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação que
elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade
adequada ao condenado ou preso provisório.

Art. 7º A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada
estabelecimento, será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2
(dois) chefes de serviço, 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) assistente
social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84
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Parágrafo único. Nos demais casos a Comissão atuará junto ao Juízo da
Execução e será integrada por fiscais do serviço social.

Art. 8º O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em
regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos
elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à
individualização da execução.

Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo poderá ser submetido o
condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime
semiaberto.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84

Art. 9º A Comissão, no exame para a obtenção de dados reveladores da
personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes
peças ou informações do processo, poderá:

I - entrevistar pessoas;

II - requisitar, de repartições ou estabelecimentos privados, dados e
informações a respeito do condenado;

III - realizar outras diligências e exames necessários.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84
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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.

§ 1º-A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção
de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84

§ 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.

§ 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.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84
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§ 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.

§ 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.

§ 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.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84

§ 7º A coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão
realizadas por perito oficial.

§ 8º Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao
procedimento de identificação do perfil genético.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84
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Da Assistência

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando
prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.

Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso.

Art. 11. A assistência será:

I - material;

II - à saúde;

III -jurídica;
Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84

IV - educacional;

V - social;

VI - religiosa.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84
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Da Assistência ao Egresso

Art. 25. A assistência ao egresso consiste:

I - na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade;

II - na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em
estabelecimento adequado, pelo prazo de 2 (dois) meses.

Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso II poderá ser prorrogado uma
única vez, comprovado, por declaração do assistente social, o empenho na
obtenção de emprego.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84

Art. 26. Considera-se egresso para os efeitos desta Lei:

I - o liberado definitivo, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da saída do
estabelecimento;

II - o liberado condicional, durante o período de prova.

Art. 27.O serviço de assistência social colaborará com o egresso para a
obtenção de trabalho.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84
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Do Trabalho

Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade
humana, terá finalidade educativa e produtiva.

§ 1º Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções
relativas à segurança e à higiene.

§ 2º O trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis
do Trabalho.

Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não
podendo ser inferior a 3/4 (três quartos) do salário mínimo.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84

§ 1° O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender:

a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados
judicialmente e não reparados por outros meios;

b) à assistência à família;

c) a pequenas despesas pessoais;

d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do
condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista
nas letras anteriores.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84
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§ 2º Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante
para constituição do pecúlio, em Caderneta de Poupança, que será entregue
ao condenado quando posto em liberdade.

Art. 30. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não
serão remuneradas.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84

Do Trabalho Interno

Art. 31. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho
na medida de suas aptidões e capacidade.

Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só
poderá ser executado no interior do estabelecimento.

Art. 32. Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação,
a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as
oportunidades oferecidas pelo mercado.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84
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§ 1º Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão
econômica, salvo nas regiões de turismo.

§ 2º Os maiores de 60 (sessenta) anos poderão solicitar ocupação adequada à
sua idade.

§ 3º Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades
apropriadas ao seu estado.

Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior
a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84

Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos
designados para os serviços de conservação e manutenção do
estabelecimento penal.

Art. 34. O trabalho poderá ser gerenciado por fundação, ou empresa pública,
com autonomia administrativa, e terá por objetivo a formação profissional do
condenado.

§ 1o. Nessa hipótese, incumbirá à entidade gerenciadora promover e
supervisionar a produção, com critérios e métodos empresariais, encarregar-se
de sua comercialização, bem como suportar despesas, inclusive pagamento de
remuneração adequada.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84
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§ 2o Os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com
a iniciativa privada, para implantação de oficinas de trabalho referentes a
setores de apoio dos presídios.

Art. 35. Os órgãos da Administração Direta ou Indireta da União, Estados,
Territórios, Distrito Federal e dos Municípios adquirirão, com dispensa de
concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que
não for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares.

Parágrafo único. Todas as importâncias arrecadadas com as vendas
reverterão em favor da fundação ou empresa pública a que alude o artigo
anterior ou, na sua falta, do estabelecimento penal.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84

Do Trabalho Externo

Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado
somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração
Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas
contra a fuga e em favor da disciplina.

§ 1º O limite máximo do número de presos será de 10% (dez por cento) do
total de empregados na obra.

§ 2º Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira
a remuneração desse trabalho.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84
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§ 3º A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento
expresso do preso.

Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do
estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do
cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.

Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que
vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver
comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84

Das Faltas Disciplinares

Art. 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A
legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas
sanções.

Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta
consumada.

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84
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II - fugir;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física
de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou
similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente
externo.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84

VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso
provisório.

Art. 51. Comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos que:

I - descumprir, injustificadamente, a restrição imposta;

II - retardar, injustificadamente, o cumprimento da obrigação imposta;

III - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84
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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:

I - duração máxima de até 2 (dois) anos, sem prejuízo de repetição da sanção
por nova falta grave de mesma espécie;

II - recolhimento em cela individual;

Prof. Alexandre Herculano
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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;

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;

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;

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84
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VI - fiscalização do conteúdo da correspondência;

VII - participação em audiências judiciais preferencialmente por
videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo
ambiente do preso.

§ 1º O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos
provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros:

I - que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento
penal ou da sociedade;

Prof. Alexandre Herculano
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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.

§ 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.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84
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§ 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:

I - continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do
estabelecimento penal de origem ou da sociedade;

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.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84

§ 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.

§ 6º A visita de que trata o inciso III do caput deste artigo será gravada em
sistema de áudio ou de áudio e vídeo e, com autorização judicial, fiscalizada
por agente penitenciário.

Prof. Alexandre Herculano
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§ 7º Após os primeiros 6 (seis) meses de regime disciplinar diferenciado, o
preso que não receber a visita de que trata o inciso III do caput deste artigo
poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado,
com uma pessoa da família, 2 (duas) vezes por mês e por 10 (dez) minutos.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84

Das Sanções e das Recompensas

Art. 53. Constituem sanções disciplinares:

I - advertência verbal;

II - repreensão;

III - suspensão ou restrição de direitos (artigo 41, parágrafo único);

IV - isolamento na própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos
que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta Lei.

V - inclusão no regime disciplinar diferenciado.
Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84
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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.

§ 1o A autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá
de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento
ou outra autoridade administrativa.

§ 2o A decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar será
precedida de manifestação do Ministério Público e da defesa e prolatada no
prazo máximo de quinze dias.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84

Dos Órgãos da Execução Penal

Art. 61. São órgãos da execução penal:

I - o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária;

II - o Juízo da Execução;

III - o Ministério Público;

IV - o Conselho Penitenciário;

V - os Departamentos Penitenciários;

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84



23

VI - o Patronato;

VII - o Conselho da Comunidade.

VIII - a Defensoria Pública.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84

Dos Estabelecimentos Penais

Art. 82. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido
à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso.

§ 1° A mulher e o maior de sessenta anos, separadamente, serão recolhidos a
estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal.

§ 2º - O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de
destinação diversa desde que devidamente isolados.

Prof. Alexandre Herculano
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Da Penitenciária

Art. 87. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, em
regime fechado.

Parágrafo único. A União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios
poderão construir Penitenciárias destinadas, exclusivamente, aos presos
provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeitos ao regime
disciplinar diferenciado, nos termos do art. 52 desta Lei.

Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório,
aparelho sanitário e lavatório.

Prof. Alexandre Herculano
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Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular:

a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração,
insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana;

b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados).

Prof. Alexandre Herculano
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Da Colônia Agrícola, Industrial ou Similar

Art. 91. A Colônia Agrícola, Industrial ou Similar destina-se ao cumprimento da
pena em regime semiaberto.

Da Casa do Albergado

Art. 93. A Casa do Albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de
liberdade, em regime aberto, e da pena de limitação de fim de semana.

Prof. Alexandre Herculano
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Do Centro de Observação

Art. 96. No Centro de Observação realizar-se-ão os exames gerais e o
criminológico, cujos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de
Classificação.

Parágrafo único. No Centro poderão ser realizadas pesquisas criminológicas.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84



26

Do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico

Art. 99. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos
inimputáveis e semi-imputáveis referidos no artigo 26 e seu parágrafo único
do Código Penal.

Parágrafo único. Aplica-se ao hospital, no que couber, o disposto no parágrafo
único, do artigo 88, desta Lei.

Prof. Alexandre Herculano
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Da Cadeia Pública

Art. 102. A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios.

Art. 103. Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de
resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência
do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.

Prof. Alexandre Herculano
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Da Execução das Penas em Espécie

Dos Regimes

Art. 110. O Juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado
iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto
no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal.

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo
processo ou em processos distintos, a determinação do regime de
cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas,
observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Prof. Alexandre Herculano
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Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a
pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

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:

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;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
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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;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado
morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
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b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização
criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática
de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento
condicional.
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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.

§ 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.
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§ 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:

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;

IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo
diretor do estabelecimento;
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V - não ter integrado organização criminosa.

§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a
revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo.

§ 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.

§ 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.
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§ 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.

Art. 113. O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu
programa e das condições impostas pelo Juiz.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84



31

Da Permissão de Saída

Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou
semiaberto 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).
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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 semiaberto poderão
obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância
direta, nos seguintes casos:

I - visita à família;

II - frequência 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.

§ 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.

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:
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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.

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.

§ 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:
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I - fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde
poderá ser encontrado durante o gozo do benefício;

II - recolhimento à residência visitada, no período noturno;

III - proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos
congêneres.
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Da Remição

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto
poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da
pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade
de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou
ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
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II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser
desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e
deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos
cursos frequentados.

§ 3o Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de
trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.

§ 4o O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos
estudos continuará a beneficiar-se com a remição.
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§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3
(um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior
durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente
do sistema de educação.

§ 6o O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que
usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino
regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou
do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo.

§ 7o O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.
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§ 8o A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério
Público e a defesa.

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do
tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a
partir da data da infração disciplinar.

Art. 128. O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos
os efeitos.
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Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da
execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando
ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de
frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.

§ 1o O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá
comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de
ensino, a frequência e o aproveitamento escolar.

§ 2o Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos.

Art. 130. Constitui o crime do artigo 299 do Código Penal declarar ou atestar
falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remição.
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1. Sobre o título da reportagem: “Álcool tipo exportação”, pode-se afirmar que:

A) todo álcool brasileiro tem a mesma qualidade.

B) se exporta álcool de baixa qualidade para fortalecer o mercado interno.

C) o produto se enquadra nas especificações do mercado internacional.

D) o álcool brasileiro ainda é de baixa qualidade.
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Excerto para as questões 2,3 e 4.

“Assertivo, o presidente corroborou: ‘O Brasil está preocupado com a questão ambiental e

faz a sua parte’.”

2. Sobre o uso das aspas, após os “dois-pontos”, é correto afirmar:

A) sinaliza o discurso direto.

B) sinaliza o discurso indireto.

C) serve para marcar a ironia da frase.

D) serve para retificar a posição ambiental brasileira.

3. Ao analisar o vocábulo “sua”, é correto afirmar que:

A) é a terceira pessoa do verbo “suar”.

B) remete, anaforicamente, a Brasil.

C) é um pronome possessivo adjetivo.

D) funciona como complemento nominal
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4. O predicado da primeira oração é:

A) nominal, com “assertivo” como predicativo do sujeito.

B) verbal, com “assertivo” como objeto direto.

C) verbo-nominal com “assertivo” como predicativo.

D) verbal com um verbo transitivo como núcleo.

5. Não é possível inferir sobre o excerto seguinte: "(...) Jair Bolsonaro, em uma de suas

'lives'no Facebook,(...)":

A) que o presidente costuma frequentar redes sociais.

B) que o presidente é conectado a maior rede social do mundo.

C) que o presidente usa a criação de Mark Zuckerberg para interagir.

D) que o presidente, ao usar “lives”, evita expor sua imagem.
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6. A questão do “Álcool”, no texto de Eduardo Gonçalves, é tratado sob um enfoque

predominantemente:

A) político.

B) social.

C) econômico.

D) reacionário ao biocombustível.

7. Leia a significação das palavras seguintes:
(1) matriz: lugar onde se cria.
(2) remonta: datar.
(3) corrobora: desdizer.
(4) subsídios: ajudas.
É correto afirmar que:

A) em 1,2,3,4, há sinônimos.
B)somente em 1 e 3, há sinônimos.
C) somente em 1 e 4, há sinônimos.
D) somente em 1, 2 e 4, há sinônimos.
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8. Leia o excerto a seguir: “Para além da retórica oficial, o etanol, que nunca passou de um

coadjuvante do petróleo, tem finalmente a chance de (...)”. A classificação da oração “que

nunca passou de um coadjuvante do petróleo” está correta em:

A) Oração adjetiva explicativa.

B) Oração subordinada adverbial causal.

C) Oração coordenada explicativa.

D) Oração coordenada conclusiva.

9. Em: “O gigante asiático aprovou recentemente uma legislação (...)”, o termo “gigante

asiático” se refere à China. Logo, tem-se com isso um/uma:

A) perífrase.

B) pleonasmo.

C)silepse.

D)antítese.
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10. Excerto para a questão

“Lá, a lei é para valer, tanto que a China já está se organizando para distribuir o

combustível. É aí que nós entramos: os chineses precisarão importar todo esse etanol(...).”

Não é adequado afirmar sobre “Lá” no excerto:

A) que “Lá” é advérbio.

B) que o termo referido é a China.

C) que se tem um monossílabo átono acentuado.

D) que se apresenta em hipérbato.

11. “(...)a lei é para valer (...)” sugere que:

A) há países que descumprem as leis.

B) leis absurdas não devem ser cumpridas.

C) só as Repúblicas Socialistas obedecem às leis.

D) na China não há corrupção.
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12. Ao substituir o pronome “nós” (formal) pela expressão informal, haveria acerto em:

A) É aí que a gente entramos.

B) É aí que a gente entra.

C) É aí que agente entraria.

D) É aí que agente entramos.

13. A expressão "(...) está se organizando(...)' sugere:

A) o movimento migratório pelo uso do particípio.
B) a lentidão na tomada de decisão.
C) movimento assertivo pelo emprego do gerúndio.
D) “ode futuro em relação à ação.
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14. A partícula não está corretamente relacionada à ideia textual em:

A) para - finalidade.

B) nós- os brasileiros.

C) aí-lugar.

D) todo - quantidade.

15. Os “:” (dois-pontos), na estrutura, poderiam ser substituídos sem alteração semântica por:

A) por que.

B) por conseguinte.

C) porquê.

D) porque.
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1. Infração penal: elementos, espécies.

2. Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal.

3. Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade.

4. Erro de tipo e erro de proibição.

5. Imputabilidade penal.

6. Concurso de pessoas.

7. Crimes contra a pessoa.

8. Crimes contra o patrimônio.

9. Crimes contra a dignidade sexual.

10. Crimes contra a administração pública.
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1. Levando em conta o que sustenta a teoria tripartida do conceito analítico de crime, o fato típico, a

antijuridicidade e a culpabilidade são tidos como elementos componentes da figura delituosa, sem os

quais este ente jurídico-penal não se aperfeiçoa. Com fundamento na referida conceituação e em seus

desdobramentos no direito penal, podemos afirmar corretamente que são causas supralegais de

exclusão do crime (tipicidade):

a) Inexigibilidade de conduta diversa e erro de tipo permissivo.

b) Coação moral irresistível e erro de proibição.

c) Insignificância da lesão ao bem jurídico e adequação social da conduta

d) Embriaguez preordenada e obediência hierárquica.
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2. João da Silva é jogador de futebol profissional, disputando a final do campeonato estadual. Aos 40

minutos do segundo tempo, o juiz marca um pênalti a favor do time de João. Escalado para cobrar o

pênalti, João desfere um potente chute em direção ao gol, atingindo, porém, a cabeça do goleiro

adversário, José de Arimatéia, vindo este a falecer em decorrência das lesões provenientes da referida

ação contundente. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

a) João da Silva deve ser condenado pelo cometimento do delito de homicídio culposo.

b) João da Silva deve ser absolvido. Embora a conduta seja típica e antijurídica, não é culpável.

c) João da Silva deve ser condenado pelo cometimento do delito de homicídio doloso.

d) João da Silva deve ser absolvido, tendo em conta estar ele amparado pela excludente de ilicitude de

exercício regular do direito
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3. Geraldino permitiu seu encarceramento pelo patologista André, para se submeter a uma experiência
científica. Ao terminar o período da experiência, Geraldino procurou a delegacia de polícia da
circunscrição de sua residência, alegando que fora vítima de crime, em face do seu encarceramento. Do
relato apresentado, conclui-se:
a) Não há crime, pois o consentimento do ofendido excluiu a ilicitude
b) André praticou o crime de sequestro ou cárcere privado qualificado, preceituado no artigo 148, § 1º, II
(se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital) do CP.
c) André praticou o crime de sequestro ou cárcere privado qualificado, preceituado no artigo 148, § 2º
(se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou
moral) do CP.
d) André praticou o crime de lesão corporal, que absorve o crime de sequestro ou cárcere privado.
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4. Um domingo, ao chegar em casa vindo do jogo de futebol a que fora assistir, Tício encontra sua

esposa Calpúrnia traindo-o com seu melhor amigo, Mévio. No mesmo instante, Tício saca sua

arma e dispara um tiro na cabeça de Calpúrnia e outro na cabeça de Mévio. Embora pudesse

fazer outros disparos, Tício guarda a arma. Ato contínuo, apercebendo-se da besteira que fizera,

coloca os amantes em seu carro e parte em disparada para um hospital. O trabalho dos médicos

é extremamente bem-sucedido, retirando a bala da cabeça dos amantes sem que ambos

tivessem qualquer espécie de sequela. Aliás, não fosse a imediata atuação de Tício, Calpúrnia e

Mévio teriam morrido. Com efeito, quinze dias depois, ambos já retornaram às suas atividades

profissionais habituais.

A partir do texto, assinale a alternativa que indique o crime praticado por Tício.

a) lesão corporal leve.

b) lesão corporal grave

c) tentativa de homicídio.

d) Tício não praticou crime.
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5. Considerando a imputabilidade penal descrita no Código Penal Brasileiro, assinale a incorreta:

a) É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou

retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do

fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

b) Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas

estabelecidas na legislação especial.

c) São isentos de pena aqueles que cometem o crime motivados por emoção, paixão, embriaguez

voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos

d) É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força

maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato

ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
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6. Relativamente aos crimes previstos na parte especial do Código Penal, analise as afirmativas a seguir

e ao final assinale a alternativa correta:

I. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes contra o patrimônio (previstos no título II da

parte especial do Código Penal), em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal, salvo

quando há emprego de grave ameaça ou violência à pessoa ou o crime é praticado contra pessoa

com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos

II. O crime de induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça só é

punível se a vítima morre ou sofre ao menos lesão corporal de natureza grave.
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III. Não é punível a participação de particular nos crimes praticados por funcionário público contra a

administração em geral.

IV. Não é punível a conduta do funcionário público que, por indulgência, deixa de levar ao conhecimento da
autoridade competente quando outro funcionário cometa infração no exercício do cargo.

a) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.

b) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

c) se apenas as afirmativas I e IV estiverem corretas.

d) se apenas uma afirmativa estiver correta
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7. Em matéria de crimes patrimoniais, é correto afirmar que:

a) o emprego de chave falsa é causa de aumento no crime de roubo.

b) no roubo impróprio, a violência contra a pessoa ou grave ameaça são empregadas logo depois de

subtraída a coisa

c) exigir, como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a

procedimento criminal contra terceiro é crime de extorsão direta.

d) segundo o Código Penal, o “arrependimento posterior” ocorre quando, nos crimes cometidos sem

violência ou grave ameaça à pessoa, o agente repara o dano ou restitui a coisa, até o recebimento

da denúncia ou queixa, por ato voluntário. Diante de tal assertiva, podemos concluir que nunca

poderá ocorrer arrependimento posterior no crime de roubo.
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8. É correto afirmar que:

a) sempre que houver o crime de corrupção ativa haverá o de corrupção passiva.

b) sempre que houver o crime de corrupção passiva haverá o de corrupção ativa.

c) o funcionário público que retarda ou deixa de praticar, indevidamente, ato de ofício, contra

disposição expressa de lei, sem qualquer interesse ou sentimento pessoal, pratica crime de

prevaricação.

d) é possível a prática do crime de corrupção passiva pela pessoa que ainda não assumiu a

função pública
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9. Na descrição típica do crime de homicídio o Código Penal prevê hipóteses de diminuição de

pena e algumas figuras qualificadoras. Tendo em conta as referidas disposições legais, analise as

afirmativas a seguir:

I. O pai de um jovem viciado em "crack" que, em ato de desespero, mata o traficante que fornece

drogas para o seu filho, poderá ter sua pena reduzida em face da caracterização do homicídio

privilegiado por relevante valor moral

II. O marido que, ao surpreender a esposa conversando com outro homem em praça pública, tomado por

ciúme egoístico, efetua disparos de arma de fogo contra ela, ceifando sua vida, comete homicídio

privilegiado em decorrência do domínio da violenta emoção.

III. O homicídio praticado por agente público, que tem como vítima o morador de uma comunidade

carente suspeito de colaborar com os traficantes locais, caracteriza figura privilegiada, em decorrência do

relevante valor social da conduta.
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IV. O cliente que suprime a vida do dono de um bar porque este se negou a servi-lhe uma dose de

bebida fiado, comete o crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil

V. O agente que emprega violência física reiterada contra o suspeito da prática de um crime visando

extrair-lhe a confissão, mas lhe causa a morte em decorrência da intensidade das sevícias, responde

pelo crime de homicídio qualificado pela tortura.

Estão corretas apenas as afirmativas:

a) I, IV e II.

b) II, III e IV.

c) I e IV

d) IV e V.
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10. Equipara-se a funcionário público para fins penais:

a) quem exerce cargo, emprego ou função pública em entidade paraestatal e quem trabalha para

empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução ou atividade típica da

Administração pública

b) quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

c) quem, de forma estável, mantém vínculo empregatício com empresa exclusivamente particular, no

desempenho de atividade privada.

d) O particular que pratica conduta incriminada no Código Penal e cujos sujeitos passivos são a fé

pública e a coletividade, mesmo que não haja concurso de servidor público.
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11. Sobre o conceito de vulnerável, nos crimes contra a dignidade sexual, marque a alternativa correta:

a) ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso contra pessoa com idade igual ou menor de 14 anos se

enquadra no conceito de prática de crime sexual contra vulnerável;

b) considera-se vulnerável, nos termos do Código Penal, pessoa menor de 14 anos, ou que, por enfermidade ou

deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, bem como por qualquer outra

causa não possa oferecer resistência

c) considera-se vulnerável, nos crimes contra a dignidade sexual, pessoa com idade igual ou inferior a 14 anos e

desde que por enfermidade ou deficiência mental não tenha o necessário discernimento para a prática do ato,

bem como por qualquer outra causa não possa oferecer resistência.

d) praticar ato libidinoso ou ter conjunção carnal com pessoa menor de 14 anos não é crime, desde que haja o

consentimento e desde que não se trate de pessoa que por enfermidade ou deficiência mental não tenha o

necessário discernimento para a prática do ato, bem como por qualquer outra causa não possa oferecer

resistência.
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12. Nei Santos, jovem de família conservadora, toma conhecimento de que sua noiva Ana Silva, com quem está

prestes a casar, se encontra no segundo mês de gravidez. Preocupado em não decepcionar seus familiares, Nei

faz de tudo para convencer Ana a realizar o aborto. Para tanto, orienta-a a procurar uma conhecida clínica

clandestina situada próximo a sua residência. O procedimento abortivo realizado pelo cirurgião Carlos Quintão,

provoca em Ana uma lesão leve (pequena escoriação), em face de seu comportamento negligente. Indique o(s)

crime(s) praticado(s) por Nei, Ana e Carlos, respectivamente:

a) autoaborto, aborto provocado por terceiro com consentimento da gestante e aborto provocado por terceiro

com consentimento da gestante em concurso material com lesão corporal de natureza leve.

b) consentimento para o aborto, aborto provocado por terceiro com consentimento especialmente agravado e

aborto provocado por terceiro com consentimento da gestante em concurso material com lesão corporal de

natureza leve.
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c) consentimento para o aborto, consentimento para o aborto e aborto provocado por terceiro

d) autoaborto, aborto praticado por terceiro com consentimento, em concurso de crimes com o delito de

lesão corporal e aborto praticado por terceiro com consentimento, em concurso formal de crimes com o

delito de lesão grave em sentido estrito.
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13. Os crimes contra a pessoa estão elencados no Título I da Parte Especial do Código Penal Brasileiro e,

em seu Capítulo I, estão definidos os crimes contra a vida, dentre os quais compreende a conduta de

a) deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à pessoa inválida ou ferida, em

grave e iminente perigo; ou deixar de pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública.

b) abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo,

incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono.

c) provocar lesão corporal de natureza grave em gestante, em consequência do aborto ou dos meios

empregados para provocá-lo, ainda que com o consentimento da gestante para a prática do aborto

d) ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem com resultado qualificado pelo perigo à vida,

enfermidade incurável, aceleração de parto ou aborto.
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14. Na confraternização de final de ano de um tribunal de justiça, Ulisses, servidor do órgão, e o

desembargador ganharam um relógio da mesma marca — em embalagens idênticas —, mas de valores

diferentes, sendo consideravelmente mais caro o do desembargador. Ao ir embora, Ulisses levou

consigo, por engano, o presente do desembargador, o qual, ao notar o sumiço do relógio e acreditando

ter sido vítima de crime, acionou a polícia civil. Testemunhas afirmaram ter visto Ulisses com a referida

caixa. No dia seguinte, o servidor tomou conhecimento dos fatos e dirigiu-se espontaneamente à

autoridade policial, afirmando que o relógio estava na casa de sua namorada, onde fora apreendido.

Nessa situação hipotética, a conduta de Ulisses na festa

caracterizou:

a) erro de tipo.

b) excludente de ilicitude.

c) arrependimento posterior.

d) erro de proibição.
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15. Caio e Tício trabalham juntos, no mesmo setor da empresa, e são alvos de constantes xingamentos
do chefe. Sem combinarem previamente, Caio colocou veneno no sanduíche do chefe e Tício,
igualmente, ministrou veneno no café servido a mesma vitima. A perícia indicou morte por
envenenamento, mas sem concluir se foi aquele provocado por Caio ou Tício. Nessa situação, pode-se
afirmar que:

a) Diante da autoria desconhecida, devera ser promovido o arquivamento do inquérito policial.
b) Diante da autoria colateral, cada um responder pelo respectivo crime que cometeu, a ser apurado
durante a instrução criminal.
c) Diante da autoria incerta, ambos devem responder pela tentativa de homicídio.
d) Diante da conivência entre os autores, ambos devem responder por homicídio consumado.
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Legislação Penal

Prof. Antonio Pequeno

01- Se, com o objetivo de obter confissão, determinado agente de polícia, por meio de grave ameaça, constranger
pessoa presa, causando-lhe sofrimento psicológico,

A) e a vítima for adolescente, o crime será qualificado.

B) estará configurada uma causa de aumento de pena.

C) a critério do juiz, a condenação poderá acarretar a perda do cargo.

D) provado o fato, a pena será de detenção.

LEGISLAÇÃO PENAL
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02 - No que concerne ao crime de tortura, assinale a opção correta.

A) O indivíduo que se omite ante a prática de tortura quando deveria evitá-la responde igualmente pela conduta
realizada.

B) A legislação especial brasileira concernente à tortura aplica-se somente aos crimes ocorridos em território nacional.

C) No crime de tortura, a prática contra adolescente é causa de aumento de pena de um sexto até um terço.

D) A condenação de funcionário público por esse crime gera a perda do cargo, desde que a sentença assim determine
e que a pena aplicada seja superior a quatro anos.

LEGISLAÇÃO PENAL

03-Considere a seguinte situação hipotética: João, agente público, foi processado e, ao final, condenado à pena de
reclusão, por dezenove anos, iniciada em regime fechado, pela prática do crime de tortura, com resultado morte,
contra Raimundo. Nos termos da Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997, essa condenação acarretará a perda do cargo,
função ou emprego público

A) e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.

B) e a interdição para seu exercício pelo triplo do prazo da pena aplicada.

C) e a interdição para seu exercício pelo tempo da pena aplicada.

D) como efeito necessário, mas não automático.

LEGISLAÇÃO PENAL
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04-Maximilianus constantemente agredia seu filho Ramsés, de quinze anos, causando-lhe intenso sofrimento físico e
mental com o objetivo de castigá-lo e de prevenir que ele praticasse “novas artes". Na última oportunidade em que
Maximilianus aplicava tais castigos, vizinhos acionaram a polícia ao ouvirem os gritos de Ramsés. Ao chegar ao local
os policiais militares constataram as agressões e conduziram ao Distrito Policial Maximilianus, Ramsés e Troia, mãe
de Ramsés que presenciava todas as agressões mas, apesar de não concordar, deixava que Maximilianus “cuidasse"
da educação do filho sem se “intrometer"

Diante da circunstância descrita, é correto afirmar que

A) Maximilianus e Troia incorreram, nos termos da Lei n° 9.455/97, na prática do crime de tortura na qualidade de
coautores.

B) Maximilianus incorreu, nos termos da Lei n° 9.455/97, na prática do crime de tortura na qualidade de autor, e que
Troia, porém, não poderá ser responsabilizada, pois não concorreu para a prática do crime.

LEGISLAÇÃO PENAL

C) Maximilianus incorreu, nos termos da Lei n° 9.455/97, na prática do crime de tortura na qualidade de autor, assim
como Troia também teria incorrido no mesmo crime mas com base na omissão penalmente relevante prevista no
Código Penal.

D) Maximilianus incorreu, nos termos da Lei n° 9.455/97, na prática do crime de tortura na qualidade de autor, sendo
que Troia será responsabilizada pela prática do crime de omissão em face da tortura praticada por Maximilianus,
também previsto na Lei n° 9.455/97, tendo em vista que tinha o dever de evitá-la.

LEGISLAÇÃO PENAL
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05- As penas do crime de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa, do art. 2° da Lei n°
12.850/13, são aumentadas de 1/6 a 2/3, nos termos do parágrafo 4° , se

A) houver impedimento ou, de qualquer forma, embaraçar-se a investigação de infração penal cometida no seio da
organização criminosa.

B) na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.

C) houver concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de
infração penal.

D) o acusado exercer o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique
pessoalmente atos de execução.
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06 - Tendo em conta a Lei das Organizações Criminosas, assinale a alternativa correta.

A) A interceptação telefônica, uma vez autorizada pela Autoridade Judicial, em se tratando de crime praticado por
organização criminosa, poderá ser automaticamente renovada, pela Autoridade Policial.

B) O acesso a dados cadastrais de investigados, tais como endereço, qualificação e filiação, quando solicitados a
administradoras de cartão de crédito e provedores de internet, dependem de autorização judicial.

C) Determinado o depoimento do investigado, é assegurado ao defensor acesso aos autos, com antecedência mínima
de 3 (três) dias, desde que o feito não seja sigiloso.

D) A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação será autorizada, inicialmente, pelo prazo de até 6
(seis) meses, sendo possíveis renovações, desde que comprovada a necessidade.

LEGISLAÇÃO PENAL
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07- Referente à Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019), assinale a alternativa INCORRETA.

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

B) Os crimes previstos nessa Lei são de ação penal pública incondicionada.

C) São possíveis efeitos da condenação, dentre outros, a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função
pública, pelo período de um a oito anos.

D) A perda do cargo, do mandato ou da função pública, como efeito da condenação, está condicionada à ocorrência
de reincidência em crime de abuso de autoridade e não é automática, devendo ser declarada motivadamente na
sentença.

LEGISLAÇÃO PENAL

08 -Os crimes da Lei de Abuso de Autoridade são de ação penal

A) privada.

B) pública condicionada à representação do ofendido.

C) pública, condicionada à conclusão do processo administrativo disciplinar.

D) pública incondicionada, admitindo-se, contudo, ação privada subsidiária.

LEGISLAÇÃO PENAL



73

09- Sobre o crime de lavagem de dinheiro, nos termos da Lei nº 9.613/1998, com as alterações advindas da Lei nº
12.683/2012, assinale a alternativa correta.

A) A lavagem de dinheiro tipifica a conduta de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime, não
abrangendo a contravenção penal como hipótese de infração penal antecedente.

B) O crime de lavagem de dinheiro não admite a modalidade tentada.

C) Não é possível a imputação simultânea, ao mesmo réu, da infração antecedente e do crime de lavagem, ainda que
sejam verificados atos diversos e autônomos daquele ato que compõe a realização da primeira infração penal.

D) Não é necessário que o autor do crime de lavagem de dinheiro tenha sido autor ou partícipe da infração penal
antecedente, basta que tenha ciência da origem ilícita dos bens, direitos e valores e concorra dolosamente para sua
ocultação ou dissimulação.

E) Não é qualquer crime que pode ser considerado antecedente da lavagem, mas apenas aqueles previstos em rol
taxativo.

LEGISLAÇÃO PENAL

10- Carlos está sendo investigado por crime de lavagem de dinheiro tipificado na Lei 9.613/98 e resolve procurar um
advogado especialista na matéria para lhe esclarecer como os Tribunais Superiores vêm se posicionando acerca da
complexidade do tema. O advogado fez várias ponderações e esclarecimentos a Carlos. Nesse cenário, assinale a
afirmativa INCORRETA.

A) O reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da infração penal antecedente não implica atipicidade
do delito de lavagem (art. 1º da Lei 9.613/1998).

B) A incidência simultânea do reconhecimento da continuidade delitiva (art. 70 do CP) e da majorante prevista no §4º do
art. 1º da Lei 9.613/1998, nos crimes de lavagem de dinheiro, acarreta bis in idem.

C) É possível o deferimento de medida assecuratória em desfavor de pessoa jurídica que se beneficia de produtos
decorrentes do crime de lavagem, ainda que não integre o polo passivo de investigação ou ação penal.

D) A tipificação do crime de lavagem de dinheiro depende da existência de uma infração penal antecedente; portanto, não
é possível a autolavagem, isto é, a imputação simultânea, ao mesmo réu, da infração antecedente e do crime de
lavagem.

E) Nos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, é legítima a exasperação da pena-base pela
valoração negativa das consequências do crime em decorrência da movimentação de expressiva quantia de recursos,
que extrapole o elemento natural do tipo.

LEGISLAÇÃO PENAL
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RESOLUÇÃO CONJUNTA No- 1, DE 15 DE ABRIL DE 2014

Art. 1º Estabelecer os parâmetros de acolhimento de LGBT em privação de liberdade no Brasil. Parágrafo único. Para
efeitos desta Resolução, entende-se por LGBT a população composta por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e
transexuais, considerando-se:

I - Lésbicas: denominação específica para mulheres que se relacionam afetiva e sexualmente com outras mulheres;

II - Gays: denominação específica para homens que se relacionam afetiva e sexualmente com outros homens;

III - Bissexuais: pessoas que se relacionam afetiva e sexualmente com ambos os sexos;

IV - Travestis: pessoas que pertencem ao sexo masculino na dimensão fisiológica, mas que socialmente se
apresentam no gênero feminino, sem rejeitar o sexo biológico; e

V - Transexuais: pessoas que são psicologicamente de um sexo e anatomicamente de outro, rejeitando o próprio
órgão sexual biológico.

LEGISLAÇÃO PENAL

Artigo 2º A pessoa travesti ou transexual em privação de liberdade tem o direito de ser chamada pelo seu nome social,
de acordo com o seu gênero. Parágrafo único. O registro de admissão no estabelecimento prisional deverá conter o
nome social da pessoa presa.

Art. 3º Às travestis e aos gays privados de liberdade em unidades prisionais masculinas, considerando a sua
segurança e especial vulnerabilidade, deverão ser oferecidos espaços de vivência específicos.

§ 1º Os espaços para essa população não devem se destinar à aplicação de medida disciplinar ou de qualquer
método coercitivo.

§ 2º A transferência da pessoa presa para o espaço de vivência específico ficará condicionada à sua expressa
manifestação de vontade.

Art. 4º As pessoas transexuais masculinas e femininas devem ser encaminhadas para as unidades prisionais
femininas. Parágrafo único. Às mulheres transexuais deverá ser garantido tratamento isonômico ao das demais
mulheres em privação de liberdade.

LEGISLAÇÃO PENAL
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Art. 5º À pessoa travesti ou transexual em privação de liberdade serão facultados o uso de roupas femininas ou
masculinas, conforme o gênero, e a manutenção de cabelos compridos, se o tiver, garantindo seus caracteres
secundários de acordo com sua identidade de gênero.

Art. 6º É garantido o direito à visita íntima para a população LGBT em situação de privação de liberdade, nos termos
da Portaria MJ nº 1190/2008 e na Resolução CNPCP nº 4, de 29 de junho de 2011.

Art. 7º É garantida à população LGBT em situação de privação de liberdade a atenção integral à saúde, atendidos os
parâmetros da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - LGBT e
da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional - PNAISP.

Parágrafo único - À pessoa travesti, mulher ou homem transexual em privação de liberdade, serão garantidos a
manutenção do seu tratamento hormonal e o acompanhamento de saúde específico.

Art. 8º A transferência compulsória entre celas e alas ou quaisquer outros castigos ou sanções em razão da condição
de pessoa LGBT são considerados tratamentos desumanos e degradantes.
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Art. 9º Será garantido à pessoa LGBT, em igualdade de condições, o acesso e a continuidade da sua formação
educacional e profissional sob a responsabilidade do Estado.

Art. 10. O Estado deverá garantir a capacitação continuada aos profissionais dos estabelecimentos penais
considerando a perspectiva dos direitos humanos e os princípios de igualdade e não discriminação, inclusive em
relação à orientação sexual e identidade de gênero.

Art. 11. Será garantido à pessoa LGBT, em igualdade de condições, o benefício do auxílio-reclusão aos dependentes
do segurado recluso, inclusive ao cônjuge ou companheiro do mesmo sexo.

LEGISLAÇÃO PENAL
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Portaria nº 1242/2009-GAB/SUSIPE

Art. 1º Autorizar, em todos os estabelecimentos prisionais do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, de regime
fechado e semi-aberto, a visita íntima para presos, de ambos os sexos, de pessoas com quem mantenha
relacionamento homoafetivo, observadas as regras e procedimentos previstos nesta Portaria.

Art. 2º A liberação de visitas íntimas dependerá da expedição prévia de credencial de visitante para pessoa que se
declare companheiro(a) ou namorado(a) do preso(a).

§ 1º A credencial de visitante terá validade de 02 (dois) anos, sendo que, após decurso desse prazo, deverá ser
revalidada, sob pena de suspensão das visitas.

§ 2º Em caso de desistência ou pedido de cancelamento de credencial, somente será concedida nova credencial, para
outra pessoa que venha declarar-se de namorado(a) ou companheiro(a) do preso, após 30 (tinta) dias.
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§ 3º Para a emissão de credencial de visita íntima, o(a) interessado(a) deverá requerer, mediante apresentação dos
seguintes documentos:

a) 02 (duas) fotos 3X4 coloridas recentes;

b) Fotocópia da Carteira de Identidade ou Carteira Profissional;

c) Fotocópia do CPF e Título de Eleitor autenticado;

d) Fotocópia do comprovante de residência (luz, água ou telefone) recente;

e) Atestado de antecedentes criminais do Instituto de Identificação do Estado emissor da Carteira de Identidade e/ou
certidão do Distribuidor Criminal;

f) Firmar, nos processos de visita íntima, em conjunto com o(a) preso(a), Declaração de risco de contágio de doenças
sexualmente transmissíveis;

g) Declaração da pessoa que requer a credencial, com sua assinatura reconhecida em cartório, de que mantém
relacionamento homoafetivo com o preso(a);

h) Parecer social em que se ateste a convivência e/ou o relacionamento afetivo existente entre o preso(a) e a pessoa
requerente.

Art. 3º Aplicar-se-á, no que couber, as normas gerais sobre visita social e íntima a presos(as) nas unidades prisionais,
de regime fechado e semi-aberto, editadas pela Portaria nº 230/2006/SUSIPE.

LEGISLAÇÃO PENAL
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Prof.

Em relação ao inquérito policial, julgue os itens subsequentes.
I) Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou
datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade.
II) O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a
uma ou outra.
III) Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta
de base para a denúncia, a autoridade policial não poderá proceder a novas pesquisas, se
de outras provas tiver notícia.
IV) A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito.
Assinale a alternativa correta.
a) V, V, V, F.
b) V, V, F, F.
c) F, V, F, V.
d) V, V, F, V.

Sobre prisões, assinale o item correto.
a) Nas hipóteses de captura em flagrante delito, o preso deve ser apresentado à autoridade
policial da localidade onde se deu a detenção. Não havendo autoridade no lugar em que se
tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado à do lugar onde o crime se
consumou.
b) Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito somente após
cessar a permanência.
c) Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão
preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do
Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade
policial.
d) Decretada a prisão temporária, expedir-se-á mandado de prisão, em duas vias, uma das
quais será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa.



79

A respeito do prazo para o término do inquérito policial, assinale a alternativa
correta.

A) 10 dias em caso de indiciado preso em flagrante; 30 dias em caso de indiciado
solto ou preso preventivamente.

B) 30 dias em caso de indiciado preso em flagrante ou preventivamente; 10 dias em
caso de indiciado solto, com ou sem fiança.

C) 15 dias em caso de indiciado preso em flagrante ou preventivamente; 60 dias em
caso de indiciado solto, com ou sem fiança.

D) 10 dias em caso de indiciado preso em flagrante ou preventivamente; 30 dias em
caso de indiciado solto, com ou sem fiança.

O inquérito policial consiste no conjunto de diligências efetuadas pela polícia judiciária para a
apuração de uma infração penal e de sua autoria. Trata-se de procedimento investigatório de
caráter administrativo instaurado pela autoridade policial. De acordo com o Código de Processo
Penal brasileiro:

a) do despacho que indeferir o requerimento do ofendido para a instauração do inquérito policial,
não cabe recurso.
b) nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial poderá ser iniciado por requerimento da
Autoridade Judiciária ou do Ministério Público.
c) inquérito deverá terminar no prazo de 5 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou
estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a
ordem de prisão, ou no prazo de 15 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.
d) o inquérito policial, nos crimes em que ação pública depender de representação, não poderá sem
ela ser iniciado.
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O ato de indiciamento em um inquérito policial por crime comum é de atribuição:

a) de qualquer agente de polícia judiciária, seja civil ou federal.

b) do delegado de polícia ou do Ministério Público.

c) exclusiva do delegado de polícia.

d) do delegado de polícia ou do juiz de direito.

De acordo com o art. 2° “a prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face da
representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, e
terá o prazo de”:

A) 3 (três) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada
necessidade.

B) 5 (cinco) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada
necessidade.

C) 8 (oito) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada
necessidade.

D) 9 (nove) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada
necessidade.



81

Em se tratando de ação penal, de acordo como princípio da indisponibilidade, é correto afirmar o
seguinte:
a) A queixa-crime apenas pode ser oferecida pelo ofendido em juízo quando a investigação policial
logrou a obtenção de prova cabal da autoria e da materialidade delitivas.

b) O Ministério Público pode oferecer a queixa- crime em juízo, caso o ofendido, mesmo diante de
prova cabal da autoria e da materialidade delitiva, decida não exercer o seu direito de ação.

c) Após oferecer a denúncia em juízo, o Ministério Público não pode desistir da ação penal.

d) Considerando que a investigação policial tenha obtido a chamada justa causa, ou seja, o mínimo
conjunto probatório necessário para o exercício do direito de ação, pode o Ministério Público deixar
de oferecer a denúncia em juízo.

Prof.

O inquérito policial é constituído por um conjunto de atos praticados com o objetivo de apurar a
autoria e a materialidade de uma infração penal. Segundo os dispositivos legais que tratam do
inquérito policial no Código de Processo Penal, é possível afirmar que, entre as suas principais
características, se inclui a seguinte:

a) oralidade.

b) arbitrariedade.

c) informalidade.

d) dispensabilidade.
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De acordo com o Código de Processo Penal e o entendimento dos tribunais superiores, assinale a
alternativa correta:
a) O foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade da
emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos, é o do local do domicílio ou residência da vítima.
b) A competência será, em regra, determinada pelo domicílio ou residência do réu, ou, no caso de
tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.
c) É absoluta a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção.
d) Será obrigatória a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em
circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes.

Prof.

Sobre a ação penal, é correto afirmar que:
a) a ação pública condicionada exige a satisfação da condição de procedibilidade no prazo de oito
meses, a contar da data em que o ofendido toma ciência da autoria do crime por ele sofrido.
b) a ação privada personalíssima pode ser oferecida pelo ofendido, ou, em caso de óbito, por seu
representante legal.
c) a ação privada subsidiária pressupõe inércia do Ministério Público ou manifestação do órgão pelo
arquivamento de inquérito policial.
d) quando a lei não específica o tipo de ação penal atinente a determinado crime, esta é pública
incondicionada.
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A prisão em flagrante consiste em medida restritiva de liberdade de natureza cautelar e
processual. Em relação às espécies de flagrante, assinale a alternativa correta.

a) Flagrante próprio constitui-se na situação do agente que, logo depois, da prática do crime, embora
não tenha sido perseguido, é encontrado portando instrumentos, armas, objetos ou papéis que
demonstrem, por presunção, ser ele o autor da infração.
b) Flagrante preparado é a possibilidade que a polícia possui de retardar a realização da prisão em
flagrante, para obter maiores dados e informações a respeito do funcionamento, componentes e
atuação de uma organização criminosa.
c) Flagrante presumido consiste na hipótese em que o agente concluiu a infração penal, ou é
interrompido pela chegada de terceiros, mas sem ser preso no local do delito, pois consegue fugir,
fazendo com que haja perseguição por parte da polícia, da vítima ou de qualquer pessoa do povo.
d) Flagrante esperado é a hipótese viável de autorizar a prisão em flagrante e a constituição válida do
crime. Não há agente provocador, mas simplesmente chega à polícia a notícia de que um crime será
cometido, deslocando agentes para o local, aguardando-se a ocorrência do delito, para realizara
prisão.

De acordo com a doutrina, caberá a prisão temporária na seguinte hipótese:

a) quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e houver fundadas razões, de
acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos
crimes listados na Lei n° 7.960 (Lei de Prisão Temporária).
b) quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e o indicado não tiver residência
fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade
c) para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria.
d) quando imprescindível para as investigações do inquérito policial ou o indicado não tiver
residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade.
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1. Direitos e deveres fundamentais. 2. Direitos e deveres
individuais e coletivos; 3. Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade; 4. Direitos sociais; nacionalidade;
cidadania; garantias constitucionais individuais; 5. Garantias dos
direitos coletivos, sociais e políticos.
6. Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo.

EDITAL

DIREITOS 
FUNDAMENTAIS
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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;

DIREITOS DOS PRESOS

Direitos individuais
Prof. Adriane Fauth

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 PRESOS

Direitos individuais
Prof. Adriane Fauth
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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;

DIREITOS DOS SENTENCIADOS

Direitos individuais
Prof. Adriane Fauth

TABELA DA ALEGRIA

IMPRESCRITÍVEIS INAFIANÇÁVEIS INSUSCETÍVEIS DE 
GRAÇA OU ANISTIA
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EXTRADIÇÃO

Direitos individuais
Prof. Adriane Fauth

DIREITOS POLÍTICOS



89

NACIONALIDADE
CARGOS PRIVATIVOS NATOS

M P3. C O M

DIREITOS POLÍTICOS DA 
PESSOA PRESA

Direitos individuais
Prof. Adriane Fauth

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;
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