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1. O objetivo do texto é

(A) descrever.
(B) expor.
(C) informar.
(D) narrar.

2. Os cientistas pretendiam provar que

(A) os chimpanzés, animais evolutivamente mais próximos do homem, também manifestam
o altruísmo.

(B) os chimpanzés, quando importunados, não cooperam com os seus vizinhos de jaula.
(C) os macacos cooperam na caça e em outras atividades, mas são incapazes de demonstrar
isso em laboratório.
(D) os macacos não são animais egoístas e nem conseguem guardar rancor por muito tempo.

11

12



7

3. Há linguagem figurada em

(A) “Ao escolher fichas de diferentes cores, os macacos determinavam se o humano deveria
dar bananas ao animal que estava na gaiola vizinha.”

(B) “Mesmo quando um macaco era prejudicado por outro no começo, não tentava retaliar
depois, quando assumia o papel do primeiro animal.”
(C) “O estudo, conduzido pelo grupo do primatólogo Frans de Waal, da Universidade Emory,
em Atlanta (EUA), pode tirar uma pedra considerável do sapato dos etólogos (especialistas
em comportamento animal).”
(D) “Quando um animal ficava cutucando o parceiro ou cuspindo água para chamar a
atenção, o outro o ignorava.”

4. Todas as palavras destacadas estão corretamente interpretadas, EXCETO em:

(A) “A mágoa que possivelmente resultava dessa pequena retaliação, porém, durava
pouco.” (desforra)

(B) “O chimpanzé, animal evolutivamente mais próximo dos humanos, exibiu pela primeira
vez em laboratório um comportamento altruísta ao compartilhar comida.” (sincero)
(C) “Os experimentos estavam falhando antes porque usavam aparatos muito mais
complicados.” (materiais de trabalho)
(D) “Um aspecto interessante do comportamento dos chimpanzés no estudo foi que eles
tendiam a não cooperar com vizinhos de jaula que os importunavam muito.” (tinham
propensão)
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5. Em “Para evitar isso, os pesquisadores mantinham embrulhadas em papel as fatias de
banana que eram usadas no experimento até a hora da recompensa.”, isso refere-se a os
animais

(A) ajudarem na caça e em outras atividades, mas serem incapazes de provar isso em
laboratório.

(B) se concentrarem tanto na comida que estavam recebendo que não prestavam atenção
no que acontecia com a comida do parceiro.
(C) serem mantidos perto da comida que seria usada como recompensa.
(D) tenderem a não cooperar com os vizinhos de jaula que os importunavam muito.

6. Há hiato, EXCETO em

(A) acontecia.
(B) mais.
(C) cooperar.
(D) prejuízo.
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7. Todos os verbos destacados estão flexionados no pretérito imperfeito do indicativo,
EXCETO em

(A) “O experimento envolvia a participação direta de um cientista.”
(B) “Os experimentos com macacos menores vinham usando coisas bem mais intuitivas."
(C) “Mesmo quando um macaco era prejudicado por outro no começo, não tentava retaliar
depois, quando assumia o papel do primeiro animal.”
(D) “O chimpanzé, animal evolutivamente mais próximo dos humanos, exibiu pela primeira
vez em laboratório um comportamento altruísta ao compartilhar comida.”

8. A concordância nominal está correta, EXCETO em

(A) As crianças estavam sós.
(B) É proibido a entrada de pessoas estranhas no recinto.
(C) Eles mesmos vieram trazer os papéis.
(D) Envio os documentos em anexo.

17

18



10

9. A crase está corretamente empregada em

(A) Ele assistia àquela cena calmamente.
(B) Eles vão à pé para o trabalho.
(C) Falou à pessoas estranhas sobre o assunto.
(D) Todos ficaram frente à frente com o perigo.

10. A vírgula está empregada corretamente em

(A) A boa notícia do inverno, talvez a melhor delas é que a ingestão de doces, é permitida.
(B) Atividades físicas praticadas na água, fazem com que o organismo, promova um maior
gasto calórico.
(C) No inverno, subir escadas é uma ótima atividade física, quando a preguiça de ir à
academia surge.
(D) Trocar o elevador por escadas, é uma ótima maneira de começar a se exercitar.
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11. A posição do pronome oblíquo está correta, EXCETO em

(A) Ao sair, me avise.
(B) Deus te abençoe!
(C) Envie-lhe o livro, por favor!
(D) Não os trate mal!

12. Os articuladores sintáticos estão corretamente substituídos entre parênteses, EXCETO
em

(A) “Como chimpanzés têm mais de 98% de semelhança com o genoma humano, era de
esperar que o altruísmo se manifestasse também neles.” (Visto que)

(B) “Quando um animal ficava cutucando o parceiro ou cuspindo água para chamar a
atenção, o outro o ignorava.” (Assim que)
(C) Para evitar isso, os pesquisadores mantinham embrulhadas em papel as fatias de banana
que eram usadas no experimento até a hora da recompensa. (a fim de)
(D) “[...] que os chimpanzés cooperam na caça e em outras atividades, mas eram incapazes
de provar isso em laboratório.” (portanto)
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13. Os termos destacados têm natureza adverbial, EXCETO em

(A) “[...] os macacos eram mantidos o tempo todo perto do alimento que seria dado como
recompensa.”

(B) “A mágoa que possivelmente resultava dessa pequena retaliação, porém, durava
pouco.”
(C) “Macacos de parentesco mais distante com o Homo sapiens já haviam demonstrado
altruísmo em testes controlados [...].”
(D) “O chimpanzé, animal evolutivamente mais próximo dos humanos [...].”

14. Em “Ao escolher fichas de diferentes cores, os macacos determinavam se o humano
deveria dar bananas ao animal que estava na gaiola vizinha.”, a oração destacada tem a
ideia de

(A) causa.
(B) condição.
(C) consequência.
(D) tempo.
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15. Em “[...] se o humano deveria dar bananas ao animal que estava na gaiola vizinha.”, o
termo destacado exerce a função de

(A) adjunto adnominal.
(B) adjunto adverbial.
(C) objeto direto.
(D) predicativo do sujeito.

PROFUSÃO DE ESTÍMULOS

Rosely Sayão

Aumenta o número de adultos que não consegue focar sua atenção em uma única coisa
por muito tempo. São tantos os estímulos e tanta a pressão para que o entorno seja
completamente desvendado que aprendemos a ver e/ou fazer várias coisas ao mesmo
tempo. Nós nos tornamos, à semelhança dos computadores, pessoas multitarefa, não é
verdade?

Vamos tomar como exemplo uma pessoa dirigindo. Ela precisa estar atenta aos veículos
que vêm atrás, ao lado e à frente, à velocidade média dos carros por onde trafega, às
orientações do GPS ou de programas que sinalizam o trânsito em tempo real, às informações
de alguma emissora de rádio que comenta o trânsito, ao planejamento mental feito e refeito
várias vezes do trajeto que deve fazer para chegar ao seu destino, aos semáforos, faixas de
pedestres etc.
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Quando me vejo em tal situação, eu me lembro que dirigir, após um dia de intenso
trabalho no retorno para casa, já foi uma atividade prazerosa e desestressante.

O uso da internet ajudou a transformar nossa maneira de olhar para o mundo. Não mais
observamos os detalhes, por causa de nossa ganância em relação a novas e diferentes
informações. Quantas vezes sentei em frente ao computador para buscar textos sobre um
tema e, de repente, me dei conta de que estava em temas que em nada se relacionavam com
meu tema primeiro.
O uso da internet ajudou a transformar nossa maneira de olhar para o mundo. Não mais

observamos os detalhes, por causa de nossa ganância em relação a novas e diferentes
informações. Quantas vezes sentei em frente ao computador para buscar textos sobre um
tema e, de repente, me dei conta de que estava em temas que em nada se relacionavam com
meu tema primeiro.

Aliás, a leitura também sofreu transformações pelo nosso costume de ler na internet.
Sofremos de uma tentação permanente de pular palavras e frases inteiras, apenas para
irmos direto ao ponto. O problema é que alguns textos exigem a leitura atenta de palavra
por palavra, de frase por frase, para que faça sentido. Aliás, não é a combinação e a sucessão
das palavras que dá sentido e beleza a um texto?

Se está difícil para nós, adultos, focar nossa atenção, imagine, caro leitor, para as crianças.
Elas já nasceram neste mundo de profusão de estímulos de todos os tipos; elas são exigidas,
desde o início da vida, a dar conta de várias coisas ao mesmo tempo; elas são estimuladas
com diferentes objetos, sons, imagens etc.

Aí, um belo dia elas vão para a escola. Professores e pais, a partir de então, querem que as
crianças prestem atenção em uma única coisa por muito tempo. E quando elas não
conseguem, reclamamos, levamos ao médico, arriscamos hipóteses de que sejam portadoras
de síndromes que exigem tratamento etc.
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A maioria dessas crianças sabe focar sua atenção, sim. Elas já sabem usar programas
complexos em seus aparelhos eletrônicos, brincam com jogos desafiantes que exigem
atenção constante aos detalhes e, se deixarmos, passam horas em uma única atividade de
que gostam.

Mas, nos estudos, queremos que elas prestem atenção no que é preciso, e não no que
gostam. E isso, caro leitor, exige a árdua aprendizagem da autodisciplina. Que leva tempo, é
bom lembrar.

As crianças precisam de nós, pais e professores, para começar a aprender isso. Aliás, boa
parte desse trabalho é nosso, e não delas.

Não basta mandarmos que elas prestem atenção: isso de nada as ajuda. O que pode
ajudar, por exemplo, é analisarmos o contexto em que estão quando precisam focar a
atenção e organizá-lo para que seja favorável a tal exigência. E é preciso lembrar que não se
pode esperar toda a atenção delas por muito tempo: o ensino desse quesito no mundo de
hoje é um processo lento e gradual.

16. Pela leitura do texto, é possível concluir que

(A) A internet tem feito com que a leitura se torne cada vez mais rápida e eficiente, já que
não nos atemos mais ao que não é importante.

(B) É preciso primeiro ensinar os adultos a ter atenção, para que eles possam educar seus
filhos.

(C) Não adianta responsabilizar as crianças pela falta de atenção, se os estímulos a que elas
estão submetidas estão presentes desde o nascimento.

(D) Os estímulos hoje são tantos que os adultos estão perdendo a atenção no trânsito e,
com isso, não se sentem mais interessados em dirigir.
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17. Todas as constatações abaixo podem ser feitas com base no texto, EXCETO:

(A) A leitura sofreu alterações depois que começamos a ler pela internet, pois começamos a
saltar palavras para irmos direto ao ponto.

(B) É necessário que os adultos ajudem as crianças a aprender a autodisciplina.
(C) O uso da internet transformou positivamente a maneira como observamos as coisas ao

nosso redor.
(D) Os adultos estão tendo dificuldades de focar a atenção em uma única coisa por muito

tempo devido à quantidade de estímulos existentes hoje.

18. Há interlocução entre locutor e interlocutor em:

(A) “Não basta mandarmos que elas prestem atenção: isso de nada as ajuda.“
(B) “Se está difícil para nós, adultos, focar nossa atenção, imagine, caro leitor, para as

crianças.“
(C) “Sofremos de uma tentação permanente de pular palavras e frases inteiras, apenas para

irmos direto ao ponto.“
(D) “Professores e pais, a partir de então, querem que as crianças prestem atenção em uma

única coisa por muito tempo."

31

32



17

19. As palavras destacadas estão corretamente interpretadas entre parênteses, EXCETO em:

(A) “[...] é analisarmos o contexto em que estão quando precisam focar a atenção e
organizá-lo para que seja favorável [...]" (dar destaque a)

(B) “[...] o ensino desse quesito no mundo de hoje é um processo lento e gradual." (tópico,
assunto)

(C) “Elas já nasceram neste mundo de profusão de estímulos de todos os tipos [...]"
(abundância)

(D) “São tantos os estímulos e tanta a pressão para que o entorno seja completamente
desvendado [...]" (local)

20. Há traços de oralidade em:

(A) “A maioria dessas crianças sabe focar sua atenção, sim.“
(B) “Aí, um belo dia elas vão para a escola.“
(C) “Se está difícil para nós, adultos, focar nossa atenção, imagine, caro leitor, para as

crianças.“
(D) “Vamos tomar como exemplo uma pessoa dirigindo."
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NOVOS RECURSOS

- Sequential Mode: Alternar entre modo de uso para PC e Tablete

- Cortana: Ferramenta assistente de comandos por voz.

- Continue de Onde Parou: Trocar de equipamento sem perder o trabalho em edição

- Windows Hello: Reconhecimento facial para logar no sistema

- Novo Navegador padrão: Microsoft Edge

- Múltiplas Áreas de Trabalho: Criar novas Áreas de Trabalho para diferentes

atividades

- Windows Defender: Agora além de Antivírus é também Windows Defender

Firewall.

WINDOWS 10

1. No MS Windows 10 foi introduzido um componente para tratar de
reconhecimento facial, de íris e de digitais na autenticação e acesso à máquina. O
nome desse componente é:
a) Windows Hello.
b) Windows Defender.
c) BitLooker.
d) Skydrive.
e) Thunderbird.

WINDOWS 10
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2. Um técnico utilizando um computador com o sistema operacional Windows
10, em sua configuração padrão para a língua portuguesa, seleciona o botão Visão de
Tarefas, presente na Barra de Tarefas. Esse botão
a) amplia o texto e imagens da tela, facilitando a sua visualização.
b) apresenta, na forma de gráfico, o uso dos principais recursos do computador pelas
tarefas (CPU, memória, rede etc.).
c) apresenta uma tabela com todas as tarefas que o sistema operacional pode
executar.
d) exibe a relação de tarefas que o sistema operacional está executando no
momento.
e) permite visualizar as janelas que estão abertas nesse momento.

WINDOWS 10

3. No Explorador de arquivos do Windows 10, em português, Ana clicou com o
botão direito do mouse sobre a identificação de unidade de pen drive conectada no
computador e selecionou as opções Novo > Pasta, para criar uma nova pasta onde
pretende guardar seus documentos. O nome desta pasta poderá ser:
a) 08-12-2018
b) 08/12/2018
c) Dia8_12:20
d) <08_12_2018>
e) 08\12\2018

WINDOWS 10
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1. Considere uma planilha MS Excel BR na qual a célula B1 contém a fórmula
=SE(A1>10;A1*0,3;A1*0,5)+A$2
Dado que as células A1 e A2 contêm, respectivamente, os valores 10 e 12, assinale o
valor exibido na célula B1.
A) 12
B) 14
C) 17
D) #NOME?
E) #VALOR!

MICROSOFT EXCEL

2. Analise a figura a seguir, que mostra algumas células do Excel do MS Office.

Se o conteúdo da célula G1 (mostrado como equação na figura) for copiado por meio
de Ctrl+C e Ctrl+V para a célula H2, o valor da célula H2 será
A) 3.
B) 12.
C) 20.
D) 40.
E) 48.

MICROSOFT EXCEL
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1. No MS Word, o “pincel de formatação” é utilizado para
A) estabelecer critérios de cores de fundo nas células de uma tabela.
B) definir padrões de bordas para uma tabela.
C) alternar tipos de layout de exibição.
D) copiar a formatação de um trecho e aplicá-la em outro.
E) desenhar formas, tais como retângulos, setas e linhas.

MICROSOFT WORD

2. Observe a seguinte lista de Estados elaborada no Microsoft Word.

A alternativa que apresenta corretamente o Estado com a sua respectiva formatação
é:
A) Rio de Janeiro, Cor do Realce do Texto;
B) São Paulo, Itálico;
C) Minas Gerais, Sombreamento;
D) Pernambuco, Efeitos de Texto;
E) Sergipe, Tachado.

MICROSOFT WORD
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3. Em alguns documentos, é preciso incluir quebras de texto forçadas. Um
exemplo disso é iniciar um capítulo em uma nova página.
Com referência às características das quebras de seção no MS Word, analise as
afirmativas a seguir.
I. Possibilitam alterar o conteúdo de cabeçalhos e rodapés.
II. Permitem quebras de avancem para páginas ímpares ou pares.
III. Permitem que uma nova seção inicie na página corrente.
Está correto o que se afirma em
A) I, somente.
B) II, somente.
C) III, somente.
D) II e III, somente.
E) I, II e III.

MICROSOFT WORD

TECLAS DE ATALHO
EDITOR DE TEXTO
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QUESTÕES SOBRE WRITER
Durante a edição de um arquivo de texto composto por muitas páginas e capítulos, alguns desses
capítulos não preenchem totalmente a sua última página, deixando-a com uma porção em branco,
sendo que todo capítulo novo deve começar no início de uma nova página. Utilizando a ferramenta
de edição de texto do LibreOffice 5, ao terminar de escrever um capítulo que terminou no meio da
página atual, qual das opções do menu “Inserir” oferece o recurso adequado para ir para a próxima
página, onde se iniciará o novo capítulo?

A) Seção.

B) Quebra manual.

C) Cabeçalho.

D) Rodapé.

E) Nota de rodapé / Nota de fim.

QUESTÕES SOBRE WRITER
Considerando o Aplicativo Libre Office versão 5, instalação padrão em
português, é possível escrever um texto em Subscrito utilizando o comando
disponível em qual caminho?

A) Menu Inserir, Caractere Especial.

B) Menu Inserir, Texto, Subscrito.

C) Menu Estilos, Subscrito.

D) Menu Formatar, Texto, Subscrito.

E) Menu Formatar, Dispor, Abaixo.
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QUESTÕES SOBRE WRITER
Considerando o aplicativo de escritório LibreOffice Writer Versão 6, instalação
padrão em português, assinale a alternativa que apresenta a tecla de atalho
utilizada para formatar um texto selecionado como Sublinhado Duplo.

(Obs.: o caractere “+” foi utilizado apenas para interpretação).

A) Ctrl + D

B) Ctrl + Shift + U

C) Ctrl + B

D) Ctrl + Alt + B

E) Alt + Shift + seta para baixo

QUESTÕES SOBRE WRITER
No BrOffice/LibreOffice 3.4 Writer, qual é a função do botão que contém o
símbolo ¶?

A) Inserir fórmulas.

B) Inserir símbolos.

C) Acionar a ajuda.’

D) Mostrar caracteres não imprimíveis.

E) Acionar a hifenização automática.
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1. No Google Chrome, a execução do atalho de teclado Ctrl+F4 tem por
significado:

a) mostrar favoritos

b) limpar histórico

c) fechar a guia aberta no browser

d) abrir janela de configurações

e) sempre fechará o programa

NAVEGADOR DE INTERNET

2. A combinação de teclas Ctrl+D, aplicada nos navegadores Internet
Explorer ou Mozilla Firefox, é um atalho para

a) direcionar o site para a página inicial.

b) exibir busca de palavras no site por meio de uma caixa de texto no canto
inferior da tela.

c) exibir histórico de navegação, ou seja, lista dos sites que já foram
acessados anteriormente.

d) inserir o site no menu Favoritos, o qual consiste em uma lista de sites
preferidos armazenada manualmente pelo usuário.

e) dimensionar a resolução da tela do navegador.

NAVEGADOR DE INTERNET
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3. No browser Firefox Mozilla, a execução do atalho de teclado Ctrl + F tem
por significado:

a) adicionar favorito.

b) monitorar andamento de download.

c) configurar site corrente como página inicial.

d) acessar tela de help/ajuda do browser.

e) localizar palavra no site corrente.

NAVEGADOR DE INTERNET

NAVEGADORES DE INTERNET
AÇÃO GOOGLE CHROME MOZILLA FIREFOX INTERNET EXPLORER

NOVA ABA CTRL + T CTRL + T CTRL + T

NOVA JANELA CTRL + N CTRL + N CTRL + N

REABRIR ABA CTRL+SHIFT+T CTRL+SHIFT+T CTRL+SHIFT+T

GUIA ANÔNIMA CTRL+SHIFT+N CTRL+SHIFT+P CTRL+SHIFT+P

PESQUISAR PAG CTRL+F, G CTRL + F, G CTRL + F

SELEC. URL CTRL+L | F6 | ALT+D CTRL+L | F6 | ALT+D CTRL+L | F6 | ALT+D

ATUALIZAR F5 ou CTRL + R F5 ou CTRL + R F5 ou CTRL + R

FECHA GUIA CTRL + W, F4 CTRL + W, F4 CTRL + W, F4

HISTÓRICO CTRL + H CTRL + H CTRL + H

DOWNLOADS CTRL + J CTRL + J CTRL + J

FAVORITOS CTRL + D CTRL + D CTRL + D

FECHAR APLIC. ALT + F4 ALT + F4 ALT + F4

SELEC. TUDO CTRL + A CTRL + A CTRL + A

COPIAR CTRL + C CTRL + C CTRL + C

COLAR CTRL + V CTRL + V CTRL + V

IMPRIMIR CTRL + P CTRL + P CTRL + P

ABRIR ARQ. CTRL + O CTRL + O Xxxxxxx
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Com relação ao envio de e-mail e sobre a função Cco, analise as assertivas abaixo.

I. “Cc” é a sigla para o termo "com cópia", enquanto “Cco” é a abreviatura de "com cópia oculta".

II. Caso um e-mail redigido no Hotmail possua Cco, o destinatário que, por exemplo, pertença ao
Gmail, não conseguirá ler a mensagem.

III. Todos os provedores de e-mail possuem a opção Cco.

É correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) III, apenas.

CORREIO ELETRÔNICO

Na preparação de um e-mail a ser enviado, é necessário que se insira um endereço de e-mail válido.

Um endereço de e-mail com formato válido é

A) usuario~sobrenome@provedor^br

B) @usuario.provedor.br

C) usuario@provedor.br

D) #usuario@provedor.br

E) usuario.provedor.br@

CORREIO ELETRÔNICO
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Atualmente existem inúmeros tipos e variantes de malwares disseminados no universo da
informática, como no caso dos diferentes tipos de Trojans (Cavalo de Troia). Nesse contexto, o
Trojan que instala outros códigos maliciosos obtidos de sites na internet é denominado Trojan

A) Downloader.

B) Dropper.

C) Clicker.

D) Proxy.

E) Backdoor.

MALWARES 

Uma das formas de atuação do ransomware, um dos códigos maliciosos mais difundidos
atualmente, é

A) capturar as senhas digitadas no computador e enviar para o hacker.

B) criptografar os dados do disco rígido e solicitar o pagamento de resgate.

C) enviar várias cópias de uma mensagem de e-mail utilizando os seus contatos.

D) instalar diversos arquivos de imagens para lotar o disco rígido.

E) mostrar uma mensagem com propaganda no navegador Internet.

MALWARES 
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justiça e à defesa das instituições democráticas, fundada na promoção da cidadania,
da dignidade humana e dos direitos e garantias fundamentais, tem por objetivo, no
território do Estado, em conformidade com o art. 136 da Constituição do Estado,
dentre outros, o exercício das funções de:

I - proteção da incolumidade das pessoas e do patrimônio;
II - preservação da ordem e da segurança públicas;
III - preservação das instituições políticas e jurídicas;
IV - apuração das infrações penais e dos atos infracionais, exercício da polícia
judiciária e cooperação com as autoridades judiciárias, civis e militares, em assuntos
de segurança interna.
Art. 2º A PCMG, órgão autônomo, essencial à segurança pública, à realização da

Lei Orgânica da PCMG

Art. 3º A PCMG reger-se-á pelos princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e deve ainda observar, na sua
atuação:

I - a promoção dos direitos humanos;

II - a participação e interação comunitária;

III - a mediação de conflitos;

IV - o uso proporcional da força;

Lei Orgânica da PCMG
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Art. 3º A PCMG reger-se-á pelos princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e deve ainda observar, na sua
atuação:

V - o atendimento ao público com presteza, probidade, urbanidade, atenção,
interesse, respeito, discrição, moderação e objetividade;

VI - a hierarquia e a disciplina;

VII - a transparência e a sujeição a mecanismos de controle interno e externo, na
forma da lei;

Lei Orgânica da PCMG

Art. 3º A PCMG reger-se-á pelos princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e deve ainda observar, na sua
atuação:

VIII - a integração com órgãos de segurança pública do Sistema de Defesa Social.

Lei Orgânica da PCMG

63

64



33

Art. 4º Além dos princípios referidos no art. 3º, orientam a investigação criminal e o
exercício das funções de polícia judiciária, a indisponibilidade do interesse público, a
finalidade pública, a proporcionalidade, a obrigatoriedade de atuação, a autoridade, a
oficialidade, o sigilo e a imparcialidade, observando-se ainda:

I - a investidura em cargo de carreira policial civil;

II - a inevitabilidade da atuação policial civil;

III - a inafastabilidade da prestação do serviço policial civil;

Lei Orgânica da PCMG

IV - a indeclinabilidade do dever de apurar infrações criminais;

V - a indelegabilidade da atribuição funcional do policial civil;

VI - a indivisibilidade da investigação criminal;

VII - a interdisciplinaridade da investigação criminal;

VIII - a uniformidade de procedimentos policiais;

IX - a busca da eficiência na investigação criminal e a repressão das infrações penais e
dos atos infracionais.

Lei Orgânica da PCMG
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Art. 6º A investigação criminal tem caráter técnico-jurídico-científico e produz, em
articulação com o sistema de defesa social, conhecimentos e indicadores
sociopolíticos, econômicos e culturais que se revelam no fenômeno criminal.

Art. 7º O exercício da investigação criminal tem início com o conhecimento de ato ou
fato passível de caracterizar infração penal e se encerra com a apuração da infração
penal ou ato infracional ou com o exaurimento das possibilidades investigativas,
compreendendo:

I - a pesquisa técnico-científica a respeito de autoria, de materialidade, de motivos e
de circunstâncias da infração penal;

Lei Orgânica da PCMG

Art. 7º O exercício da investigação criminal tem início com o conhecimento de ato ou
fato passível de caracterizar infração penal e se encerra com a apuração da infração
penal ou ato infracional ou com o exaurimento das possibilidades investigativas,
compreendendo:

II - a articulação ordenada dos atos notariais do inquérito policial e demais
procedimentos de formalização da produção probatória da prática de infração penal;

III - a minimização dos efeitos do delito e o gerenciamento da crise dele decorrente.

Lei Orgânica da PCMG
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Art. 8º A investigação criminal se destina à apuração de infrações penais e de atos
infracionais, para subsidiar a realização da função jurisdicional do Estado, e à adoção
de políticas públicas para a proteção de pessoas e bens para a boa qualidade de vida
social.

Art. 9º A função de polícia judiciária consiste, precipuamente, no auxílio ao sistema
de justiça criminal para a aplicação da lei penal e processual, bem como nos registros
e fiscalização de natureza regulamentar.

Lei Orgânica da PCMG

Art. 10. A função de polícia judiciária compreende:

I - o exame preliminar a respeito da tipicidade penal, ilicitude, culpabilidade,
punibilidade e demais circunstâncias relacionadas à infração penal;

II - as diligências para a apuração de infrações penais e atos infracionais;

III - a instauração e formalização de inquérito policial, de termo circunstanciado de
ocorrência e de procedimento para apuração de ato infracional;

Lei Orgânica da PCMG
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Art. 10. A função de polícia judiciária compreende:

IV - a definição sobre a autuação da prisão em flagrante e a concessão de fiança;

V - a requisição da apresentação de presos do sistema prisional em órgão ou unidade
da PCMG, para fins de investigação criminal;

VI - a representação judicial para a decretação de prisão provisória, de busca e
apreensão, de interceptação de dados e de comunicações, em sistemas de
informática e telemática, e demais medidas processuais previstas na legislação;

Lei Orgânica da PCMG

Art. 10. A função de polícia judiciária compreende:

VII - a presença em local de ocorrência de infração penal, na forma prevista na
legislação processual penal;

VIII - a elaboração de registros, termos, certidões, atestados e demais atos previstos
no Código de Processo Penal ou em leis específicas.

Parágrafo único. No desempenho de suas atribuições, o Delegado de Polícia, com sua
equipe, comparecerá a local de crime e praticará diligências para apuração da
autoria, materialidade, motivos e circunstâncias, formalizando inquéritos policiais e
outros procedimentos.

Lei Orgânica da PCMG
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Art. 11. A direção da polícia judiciária cabe, em todo o Estado, aos Delegados de
Polícia de carreira, nos limites de suas circunscrições.

Parágrafo único. Os atos de polícia judiciária serão fiscalizados direta ou
indiretamente pelo Corregedor-Geral de Polícia Civil.

Art. 12. São símbolos institucionais da PCMG o hino, o brasão, a logomarca, a
bandeira e o distintivo.

Art. 13. Os policiais civis terão carteira funcional, com identificação das respectivas
carreiras e validade em todo o território nacional, cujo modelo será regulamentado
em decreto.

Lei Orgânica da PCMG

CAPÍTULO II DA COMPETÊNCIA

Art. 14. À PCMG, órgão permanente do poder público, dirigido por Delegado de
Polícia de carreira e organizado de acordo com os princípios da hierarquia e da
disciplina, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia
judiciária e a apuração, no território do Estado, das infrações penais e dos atos
infracionais, exceto os militares.

Parágrafo único. São atividades privativas da PCMG a polícia técnico-científica, o
processamento e arquivo de identificação civil e criminal, bem como o registro e
licenciamento de veículo automotor e a habilitação de condutor.

Lei Orgânica da PCMG
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Art. 15. A PCMG subordina-se diretamente ao Governador do Estado e integra, para
fins operacionais, o Sistema de Defesa Social.

Art. 16. À PCMG compete:

I - planejar, coordenar, dirigir e executar, ressalvada a competência da União, as
funções de polícia judiciária e a apuração, no território do Estado, das infrações
penais, exceto as militares;

Lei Orgânica da PCMG

Art. 16. À PCMG compete:

II - preservar locais de crime com cenários e bens, apreender objetos, colher provas,
intimar, ouvir e acarear pessoas, requisitar e realizar exames periciais, proceder ao
reconhecimento de pessoas e coisas e praticar os demais atos necessários à
adequada apuração das infrações penais e dos atos infracionais, na forma da
legislação processual penal;

Lei Orgânica da PCMG
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Art. 16. À PCMG compete:

III - representar ao Poder Judiciário, por meio do Delegado de Polícia, pela decretação
de medidas cautelares pessoais e reais, como prisão preventiva e temporária, busca e
apreensão, quebra de sigilo e interceptação de dados e de telecomunicações, além de
outras inerentes à investigação criminal e ao exercício da polícia judiciária, destinadas
a colher e a resguardar provas da prática de infrações penais e de atos infracionais;

IV - organizar, cumprir e fazer cumprir os mandados judiciais de prisão e de busca
domiciliar;

Lei Orgânica da PCMG

Art. 16. À PCMG compete:

V - cumprir as requisições do Poder Judiciário e do Ministério Público;

VI - realizar correições e inspeções, em caráter permanente ou extraordinário, em
atividades e em repartições em que atue, bem como responsabilizar-se pelos
procedimentos disciplinares destinados a apurar eventual prática de infrações
atribuídas a seus servidores;

VII - formalizar o inquérito policial, o termo circunstanciado de ocorrência e o
procedimento para apuração de ato infracional;

Lei Orgânica da PCMG
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Art. 16. À PCMG compete:

VIII - exercer o controle e a fiscalização de suas armas e munições, de explosivos,
fogos de artifício e demais produtos controlados, observada a legislação federal
específica;

IX - exercer o registro de controle policial, especialmente no que tange a
estabelecimentos de hospedagem, diversões públicas, comercialização de produtos
controlados e o prévio aviso relativo à realização de reuniões e eventos sociais e
políticos em ambientes públicos, nos termos do inciso XVI do art. 5º da Constituição
da República;
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Art. 16. À PCMG compete:

X - desenvolver atividades de ensino, extensão e pesquisa, em caráter permanente,
objetivando o aprimoramento de suas competências institucionais;

XI - organizar e executar as atividades de registro, controle e licenciamento de
veículos automotores, a formação e habilitação de condutores, o serviço de
estatística, a educação de trânsito e o julgamento de recursos administrativos;

XII - cooperar com os órgãos municipais, estaduais e federais de segurança pública,
em assuntos relacionados com as atividades de sua competência;

Lei Orgânica da PCMG
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Art. 16. À PCMG compete:

XIII - promover interações para uso dos bancos de dados disponíveis com os órgãos
públicos municipais, estaduais e federais, bem como para uso de bancos de dados
disponíveis com a iniciativa privada, observado o disposto nos incisos X e XII do art. 5º
da Constituição da República;

XIV - organizar e executar os serviços de identificação civil e criminal, bem como gerir
o acervo e o banco de dados correspondentes, inclusive para as atividades de perícia
criminal;

Lei Orgânica da PCMG

Art. 16. À PCMG compete:

XVIII - promover outras políticas de segurança pública e defesa social, nos limites de
sua competência.

Parágrafo único. As funções constitucionais da PCMG são indelegáveis e somente
podem ser desempenhadas por ocupantes das carreiras que a integram.

Lei Orgânica da PCMG
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TÍTULO II DA ORGANIZAÇÃO
CAPÍTULO I DA ESTRUTURA ORG NICA

Art. 17. São órgãos da PCMG:

I - da administração superior:
a) Chefia da PCMG;
b) Chefia Adjunta da PCMG;
c) Conselho Superior da PCMG;
d) Corregedoria-Geral de Polícia Civil

Lei Orgânica da PCMG

Art. 17. São órgãos da PCMG:

II - de administração:

a) Gabinete da Chefia da PCMG;
b) Academia de Polícia Civil;
c) Departamento de Trânsito de Minas Gerais;
d) Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária;
e) Superintendência de Informações e Inteligência Policial;
f) Superintendência de Polícia Técnico-Científica;
g) Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

Lei Orgânica da PCMG
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§ 1º Integram, ainda, a estrutura orgânica da PCMG as seguintes unidades
administrativas:

I - Instituto de Criminologia;

II - Departamentos de Polícia Civil:
a) Delegacias Regionais de Polícia Civil:
a.1) Circunscrições Regionais de Trânsito - Ciretrans;
a.2) Delegacias de Polícia Civil;
b) Divisões Especializadas:
b.1) Delegacias Especializadas;

Lei Orgânica da PCMG

§ 1º Integram, ainda, a estrutura orgânica da PCMG as seguintes unidades
administrativas:

III - Instituto de Criminalística;
IV - Instituto Médico-Legal;
V - Postos de Perícia Integrada, Postos Médico-Legais e Seções Técnicas Regionais de
Criminalística;
VI - Instituto de Identificação:
a) Postos de Identificação;

Lei Orgânica da PCMG
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§ 1º Integram, ainda, a estrutura orgânica da PCMG as seguintes unidades
administrativas:

VII - Hospital da Polícia Civil;

VIII - Colégio Ordem e Progresso;

IX - Divisão de Polícia Interestadual - Polinter;

X - Casa de Custódia da Polícia Civil.

Lei Orgânica da PCMG

§ 2º Os Departamentos de Polícia Civil, a Divisão de Polícia Interestadual e a Casa de
Custódia da Polícia Civil subordinam-se à Superintendência de Investigação e Polícia
Judiciária e o Instituto de Criminologia e o Colégio Ordem e Progresso subordinam-se
à Academia de Polícia Civil.

§ 3º O Instituto de Criminalística, o Instituto Médico-Legal, os Postos de Perícia
Integrada, os Postos Médico-Legais e as Seções Técnicas Regionais de Criminalística
subordinam-se à Superintendência de Polícia Técnico-Científica e o Instituto de
Identificação subordina-se à Superintendência de Informações e Inteligência Policial.

Lei Orgânica da PCMG
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§ 4º As demais unidades administrativas da estrutura orgânica complementar e a
distribuição e descrição das competências das unidades administrativas da PCMG
serão estabelecidas em decreto.

§ 5º O Hospital da Polícia Civil, resultado da transformação do Departamento de
Saúde da Polícia Civil, conforme disposto na Lei nº 11.724, de 30 de dezembro de
1994, terá estrutura administrativa no nível de superintendência, na forma de
regulamento.

Lei Orgânica da PCMG

§ 6º As Delegacias de Polícia Civil, de âmbito territorial e de atuação especializada,
são dirigidas por Delegados de Polícia de carreira, e as Delegacias Regionais de Polícia
Civil e as Divisões de Polícia Especializada, por Delegados de Polícia de, no mínimo,
nível especial.

§ 7º A direção das Superintendências, dos Departamentos de Polícia Civil de âmbito
territorial e atuação especializada, da Academia de Polícia Civil, do Departamento de
Trânsito de Minas Gerais, da Corregedoria-Geral de Polícia Civil, do Instituto de
Identificação, do Gabinete da Chefia da PCMG, da Chefia Adjunta da PCMG e o cargo
de Delegado Assistente da Chefia da PCMG serão exercidos exclusivamente por
Delegados-Gerais de Polícia, observado o disposto no § 1º do art. 41.

Lei Orgânica da PCMG
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§ 8º Os titulares dos cargos a que se referem a alínea “d” do inciso I e as alíneas do
inciso II do caput, bem como o Delegado Assistente da Chefia da PCMG, serão
escolhidos pelo Chefe da PCMG e nomeados pelo Governador do Estado dentre os
integrantes, em atividade, do nível final da respectiva carreira que possuam, no
mínimo, quinze anos de efetivo serviço policial.

§ 9º Os titulares dos cargos a que se referem os incisos XII e XIII do art. 25 serão
escolhidos pelo Chefe da PCMG dentre os integrantes, em atividade, do nível final da
respectiva carreira que possuam, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço policial.

Lei Orgânica da PCMG

TÍTULO III DO ESTATUTO DOS POLICIAIS CIVIS
CAPÍTULO I DAS PRERROGATIVAS

Art. 45. O policial civil goza das seguintes prerrogativas:

I - desempenhar funções correspondentes à condição hierárquica;

II - usar privativamente distintivo e documento de identidade funcional, válido em
todo território nacional;

III - ter porte livre de arma, em todo o território nacional, nos termos de legislação
específica;

Lei Orgânica da PCMG
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Art. 45. O policial civil goza das seguintes prerrogativas:

IV - ter livre acesso a locais públicos ou particulares sujeitos a intervenção policial, no
exercício de suas atribuições, observada a legislação vigente;

V - ter prioridade em qualquer serviço de transporte e comunicação, público e
privado, quando em serviço de caráter urgente;

VI - exercer poder de polícia, inclusive a realização de busca pessoal e veicular, no
caso de fundadas suspeitas de prática criminosa ou para fins de cumprimento de
mandado judicial;

Lei Orgânica da PCMG

Art. 45. O policial civil goza das seguintes prerrogativas:

VII - convocar pessoas para testemunhar diligência policial;

VIII - ter aposentadoria especial, nos termos da lei;

IX - requisitar, em caso de iminente perigo público, bens ou serviços, públicos ou
particulares, em caráter excepcional, quando inviável outro procedimento,
assegurada indenização ao proprietário, em caso de dano;

Lei Orgânica da PCMG
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Art. 45. O policial civil goza das seguintes prerrogativas:

X - ser recolhido em prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando
sujeito a prisão antes e após a condenação definitiva, conforme disposto no Código
de Processo Penal e nos termos da Lei federal nº 5.350, de 6 de novembro de 1967;

XI - receber, no ato de sua primeira designação, munições e colete balístico dentro do
prazo de validade, arma de fogo, algemas e distintivo oficial individualizado;
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Art. 45. O policial civil goza das seguintes prerrogativas:

XII - exercer as funções em instalações que ofereçam condições adequadas de
segurança, higiene e saúde.

Parágrafo único. A carteira de identidade funcional do policial civil consignará as
prerrogativas constantes nos incisos III a V do caput .

Lei Orgânica da PCMG
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Art. 47. O policial civil será afastado do exercício das funções, até decisão final
transitada em julgado, quando for preso provisoriamente pela prática de infração
penal, sem prejuízo de sua remuneração.

§ 1º O policial civil em liberdade provisória retornará ao exercício das funções.

§ 2º No caso de condenação que não implique demissão, o policial civil:

I - será afastado a partir da decisão de mérito transitada em julgado até o
cumprimento total da pena privativa da liberdade, com direito apenas a um terço de
sua remuneração; ou

Lei Orgânica da PCMG

II - perceberá a remuneração integral atribuída ao cargo, quando permitido o
exercício da função pela natureza da pena aplicada ou por decisão judicial.

§ 3º É vedado reter ou descontar vencimentos ou proventos do policial civil em
decorrência de processo ou sindicância administrativa enquanto houver a
possibilidade de recurso administrativo da decisão.

§ 4º O afastamento a que se refere o caput compete ao Chefe da PCMG.

Lei Orgânica da PCMG
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CAPÍTULO II DOS DIREITOS
Seção I Dos Direitos dos Policiais Civis

Art. 48. São direitos do policial civil os expressos na Constituição da República, nesta
Lei Complementar e ainda:

I - ter respeitado o regime do trabalho policial civil;

II - receber instrução e treinamento frequentes a respeito do uso dos equipamentos
de proteção individual;

Lei Orgânica da PCMG

Art. 48. São direitos do policial civil os expressos na Constituição da República, nesta
Lei Complementar e ainda:

III - ter assegurados os direitos da policial civil feminina, relativamente à gestação,
amamentação e às exigências de cuidado com filhos menores, nos termos de
regulamento;

IV - ter acesso a serviços de saúde permanentes e de boa qualidade;

V - ter acompanhamento e tratamento especializado em caso de lesões ou quando
acometido de alto nível de estresse;

Lei Orgânica da PCMG
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Art. 48. São direitos do policial civil os expressos na Constituição da República, nesta
Lei Complementar e ainda:

VI - ter acesso à reabilitação e a mecanismos de readaptação na hipótese de traumas,
deficiências ou doenças ocupacionais em decorrência da atividade policial;

VII - ter respeitado seus direitos e garantias fundamentais, tanto no cotidiano como
em atividades de formação ou de treinamento;
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Art. 48. São direitos do policial civil os expressos na Constituição da República, nesta
Lei Complementar e ainda:

X - receber equipamentos de proteção individual e mobiliários adequados ao tipo de
trabalho desenvolvido;

XI - ter assistência médico-hospitalar na instituição a que se refere o inciso VII do § 1º
do art. 17, na forma de regulamento.

Lei Orgânica da PCMG
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Parágrafo único. Os direitos relacionados à utilização de armas de fogo e de veículos
da PCMG durante o curso de habilitação técnico-profissional, ressalvada a finalidade
acadêmica, são condicionados à qualificação e ao acompanhamento do policial civil
por outro declarado apto e designado para o exercício das funções de seu cargo em
unidade da PCMG.
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Seção II Das Indenizações e das Gratificações

Art. 49. Aos integrantes das carreiras da PCMG serão atribuídas verbas indenizatórias
e de gratificação, observados os respectivos critérios e requisitos, em especial:

I - ajuda de custo, em caso de remoção ex officio ou designação para serviço ou
estudo que importe em alteração do domicílio, no valor de um mês de vencimento do
servidor;

II - diárias, nos termos de decreto;

Lei Orgânica da PCMG
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Art. 49. Aos integrantes das carreiras da PCMG serão atribuídas verbas indenizatórias
e de gratificação, observados os respectivos critérios e requisitos, em especial:

III - transporte pessoal e de dependentes, em caso de remoção ex officio,
compreendidos o cônjuge ou companheiro, os filhos e os enteados;

IV - gratificação por encargo de curso ou concurso, por hora-aula proferida em cursos,
inclusive para atuação em bancas examinadoras, em processo de habilitação,
controle e reabilitação de condutor de veículo automotor, de competência da
Academia de Polícia Civil ou do Detran-MG, nos termos de decreto;
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Art. 49. Aos integrantes das carreiras da PCMG serão atribuídas verbas indenizatórias
e de gratificação, observados os respectivos critérios e requisitos, em especial:

V - auxílio-funeral, mediante a comprovação da execução de despesas com o
sepultamento de servidor, no valor de até um mês de vencimento ou provento
percebido na data do óbito;

VI - translado ou remoção quando ferido, acidentado ou falecido em serviço;

VII - adicional de desempenho, nos termos da legislação em vigor;

Lei Orgânica da PCMG
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Art. 49. Aos integrantes das carreiras da PCMG serão atribuídas verbas indenizatórias
e de gratificação, observados os respectivos critérios e requisitos, em especial:

VIII - prêmio de produtividade, nos termos da legislação específica;

IX - décimo terceiro salário, correspondente a um doze avos da remuneração a que
fizer jus no mês de dezembro por mês de exercício no respectivo ano;

X - adicional de férias regulamentares correspondente a um terço da remuneração do
servidor;

Lei Orgânica da PCMG

Art. 49. Aos integrantes das carreiras da PCMG serão atribuídas verbas indenizatórias
e de gratificação, observados os respectivos critérios e requisitos, em especial:

XI - gratificação por risco de contágio, com a amplitude e condições estabelecidas em
lei específica;

XII - indenização securitária para policial civil que for vítima de acidente em serviço
que ocasione aposentadoria por invalidez ou morte, no valor de vinte vezes o valor da
remuneração mensal percebida na data do acidente, até o limite de 9.993,6041
Ufemgs (nove mil novecentos e noventa e três vírgula seis mil e quarenta e uma
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

Lei Orgânica da PCMG
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Art. 49. Aos integrantes das carreiras da PCMG serão atribuídas verbas indenizatórias
e de gratificação, observados os respectivos critérios e requisitos, em especial:

XIII - percepção do valor referente à diferença de vencimento entre o seu cargo e
aquele para o qual vier a ser designado para fins de substituição, nos termos de
decreto;

XIV - auxílio-natalidade, devido pelo nascimento de filho ou adoção, no valor da
remuneração percebida pelo servidor na ocasião do nascimento ou da adoção, a ser
paga à vista de certidão, admitida uma única percepção no caso de pai e mãe serem
dos quadros da PCMG.

Lei Orgânica da PCMG

Art. 50. Ao policial civil da ativa será assegurado pelo Estado, a título de indenização
para aquisição de vestimenta necessária ao desempenho de suas funções, o valor
correspondente a 40% (quarenta por cento) do vencimento básico do nível I da
carreira de Investigador de Polícia, a ser pago anualmente no mês de abril.

Art. 51. Salvo por imposição legal, ordem judicial ou autorização do servidor, nenhum
desconto incidirá sobre os vencimentos, provento ou pensão.
Parágrafo único. As reposições e indenizações em favor do erário serão descontadas
em parcelas mensais de valor não excedente à décima parte dos vencimentos,
provento ou pensão, salvo comprovada má-fé, regularmente apurada em processo
judicial, que definirá o percentual do desconto.

Lei Orgânica da PCMG
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CAPÍTULO IV DO REGIME DO TRABALHO POLICIAL CIVIL

Art. 58. Os ocupantes de cargos das carreiras policiais civis sujeitam-se ao regime do
trabalho policial civil, que se caracteriza:

I - pela prestação de serviço em condições adversas de segurança, cumprimento de
jornadas normais e excepcionais, sujeito a plantões noturnos e a convocações a
qualquer hora e dia, inclusive durante o repouso semanal e férias, garantidas, em
caso de se exceder a carga horária prevista em lei, as compensações devidas;

Lei Orgânica da PCMG

Art. 58. Os ocupantes de cargos das carreiras policiais civis sujeitam-se ao regime do
trabalho policial civil, que se caracteriza:

II - pelo dever de imediata atuação, sempre que presenciar a prática de infração
penal, independentemente da carga horária semanal de trabalho, do repouso
semanal e férias, respeitadas as normas técnicas de segurança;

III - pela realização de diligências policiais em qualquer região do Estado ou fora dele.

Lei Orgânica da PCMG
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§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, diante da impossibilidade de atuação
decorrente de condições adversas, por exposição a risco desproporcional à
incolumidade do policial civil ou de terceiros, deverá aquele acionar apoio para o
atendimento do evento.

§ 2º A prestação de serviço em regime de plantão implica:

I - no efetivo exercício das funções do cargo ocupado pelo policial civil em atividades
de competência da PCMG;

II - no prévio aviso a respeito da escala de plantão que deve ser cumprida pelo policial
civil;

Lei Orgânica da PCMG

III - no descanso, imediato e subsequente, pelo período mínimo de doze horas;

IV - no cumprimento de carga horária semanal de trabalho de quarenta horas;

V - compensação financeira ou em dias de folga, nos termos de lei específica a ser
encaminhada à Assembleia Legislativa.

§ 3º O período em trânsito para a realização de diligências policiais em localidade
diversa da lotação do policial civil, em qualquer região do Estado ou fora dele,
considera-se como tempo efetivamente trabalhado.
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TÍTULO IV DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS
CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 76. As carreiras policiais civis são as seguintes:
I - Delegado de Polícia;
II - Escrivão de Polícia;
III - Investigador de Polícia;
IV - Médico-Legista;
V - Perito Criminal.

Parágrafo único. Integram ainda o quadro de pessoal da PCMG as carreiras
administrativas, instituídas na forma de lei específica.

Lei Orgânica da PCMG

Lei 5406/69

Art. 154 – São penas disciplinares:

I – repreensão;

II – suspensão;

III – multa;

IV – demissão;

Lei Orgânica da PCMG
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Lei 5406/69

Art. 154 – São penas disciplinares:

V – demissão a bem do serviço público; e

VI – cassação de aposentadoria ou disponibilidade.

Parágrafo único – A aplicação das penas administrativas não se sujeita à seqüência
estabelecida neste artigo, mas é autônoma, segundo cada caso, e consideradas a
natureza e a gravidade de infração e os danos que dela provierem para o serviço
público.

Lei Orgânica da PCMG

Art. 155 – A pena de repreensão será aplicada por escrito e, em princípio,
corresponderá às faltas de cumprimento de deveres e às transgressões consideradas
de natureza leve.

Parágrafo único – Havendo dolo ou má-fé, as faltas de cumprimento de deveres são
punidas com a pena de suspensão.

Art. 156 – A pena de suspensão, que não excederá de noventa dias, será aplicada no
caso da falta grave ou de reincidência.

§ 1º – O servidor policial suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes
do exercício do cargo.

Lei Orgânica da PCMG
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§ 2º – A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa
penalidade em multa, na base de cinqüenta por cento por dia de vencimento ou
remuneração, sendo o servidor, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço.

Art. 157 – A pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente
previstos em lei ou regulamentos.

Art. 158 – Será aplicada a pena de demissão, nos casos de:

I – abandono de cargo;

Lei Orgânica da PCMG

Art. 158 – Será aplicada a pena de demissão, nos casos de:

II – procedimento irregular de natureza grave;

III – ineficiência no serviço;

IV – aplicação indevida de dinheiros públicos;

V – ausência do serviço, sem causa justificável, por mais de quarenta e cinco dias,
interpoladamente, durante um ano; e

Lei Orgânica da PCMG
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Art. 158 – Será aplicada a pena de demissão, nos casos de:

VI – exercício de qualquer atividade remunerada, estando o servidor licenciado para
tratamento de saúde.

§ 1º – Considerar-se-á abandono de cargo o não-comparecimento do servidor ao
serviço, por mais de trinta dias consecutivos.

§ 2º – A pena de demissão por ineficiência no serviço só será aplicada quando
verificada a impossibilidade de readaptação.

Lei Orgânica da PCMG

Art. 159 – Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao servidor
policial que:

I – for dado à incontinência pública e escandalosa, ao vício de jogos proibidos, à
embriaguez habitual, bem como ao uso de substâncias entorpecentes que determine
dependência física ou psíquica;

II – praticar crime contra a boa ordem, a administração pública e a Fazenda Estadual,
ou previstos nas leis relativas à segurança e à defesa nacional;

III – revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que o
faça dolosamente e com prejuízo para o Estado ou particulares;

Lei Orgânica da PCMG
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Art. 159 – Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao servidor
policial que:

IV – praticar insubordinação grave;

V – praticar, em serviço ou em decorrência deste, ofensas físicas contra funcionários
ou particulares, salvo em legítima defesa;

VI – lesar os cofres públicos ou dilapidar o patrimônio do Estado;

VII – receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer
espécie, direta ou indiretamente, em razão de cumprimento de missão policial;

Lei Orgânica da PCMG

Art. 159 – Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao servidor
policial que:

VIII – pedir, por empréstimo, dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de
interesse ou os tenham na repartição do servidor, ou estejam sujeitos à sua
fiscalização;

IX – praticar qualquer crime que, pela sua natureza e configuração, seja considerado
infamante, de modo a incompatibilizar o servidor para o exercício da função policial;

X – exercer advocacia administrativa;

Lei Orgânica da PCMG
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Art. 159 – Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao servidor 
policial que:

XI – for contumaz na prática de transgressões disciplinares;

XII – praticar a usura em qualquer de suas formas;

XIII – incitar greves ou a elas aderir, ou praticar atos de sabotagem contra o regime ou 
o serviço público; e

XIV – apresentar, com dolo, declaração falsa em matéria de abono familiar ou de 
outro qualquer benefício, sem prejuízo da responsabilidade civil e do procedimento 
criminal, que no caso couber.

Lei Orgânica da PCMG

Art. 159 – Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao servidor
policial que:

XI – for contumaz na prática de transgressões disciplinares;

XII – praticar a usura em qualquer de suas formas;

XIII – incitar greves ou a elas aderir, ou praticar atos de sabotagem contra o regime ou
o serviço público; e

XIV – apresentar, com dolo, declaração falsa em matéria de abono familiar ou de
outro qualquer benefício, sem prejuízo da responsabilidade civil e do procedimento
criminal, que no caso couber.
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OBRIGADO
Prof. Emerson Bruno

DIREITO CIVIL
REVISÃO DE VÉSPERA PC MG - INVESTIGADOR

Prof. Paulo H M Sousa
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Direito Civil
Prof. Paulo Sousa

CONTATO

FACEBOOK.COM/PROF.PHMS

INSTAGRAM.COM/PROF.PHMS

YOUTUBE.COM/C/PROFPAULOSOUSA

T.ME/PROFPHMS

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / TRT - 15ª REGIÃO – 2018) De acordo com o Código Civil, os
negócios jurídicos devem ser interpretados

a) Somente de acordo com a lei, defeso que os usos e princípios sejam
utilizados para esse fim.

b) Conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

c) De acordo com a moral e os bons costumes, além da lei, vedado que os
usos sejam considerados, uma vez que nosso ordenamento jurídico não é
consuetudinário.

d) Se benéficos ou se houver renúncia, ampliativamente, para tornar
efetivo o benefício ao favorecido pela avença.

e) Sempre literalmente, para evitar obscuridades ou contradições.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC - MPE-MG - Técnico do MP - Direito- 2007) Assinale a
afirmativa CORRETA:

(A) O incapaz não responde pelos prejuízos que causar.

(B) Aquele que cause dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

(C) O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se
não provar culpa da vítima ou força maior.

(D) Os empresários individuais e as empresas respondem em qualquer
hipótese pelos danos causados pelos produtos postos em circulação.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / TRF - 5ª REGIÃO – 2017) A incapacidade relativa de uma das partes
de um negócio jurídico

a) Não pode ser invocada pela outra em benefício próprio.

b) Pode ser invocada pela outra em benefício próprio, por constituir
matéria de ordem pública.

c) Aproveita aos cointeressados capazes, salvo se for indivisível o objeto do
direito ou da obrigação comum.

d) Não aproveita aos cointeressados capazes, mesmo que indivisível o
objeto do direito ou da obrigação comum.

e) Sempre aproveita aos cointeressados capazes.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC - CEMIG-TELECOM - Advogado Júnior- 2010) Assinale a
alternativa INCORRETA, no que se refere à responsabilidade civil:

(A) Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa,
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem.

(B) Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários
individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos
danos causados pelos produtos postos em circulação.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(C) A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo
questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu
autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

(D) O credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos
casos em que a lei o permita, ficará obrigado a esperar o tempo que
faltava para o vencimento, a descontar os juros correspondentes, embora
estipulados, e a pagar as custas judiciais havidas.

133

134



68

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC - SANASA Campinas - Analista Administrativo - Serviços Jurídicos-
2019) Caracteriza a responsabilidade objetiva a ausência de

a) ação (comissiva ou omissiva).

b) apenas o dolo do agente.

c) nexo de causalidade.

d) dano.

e) culpa ou dolo do agente.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC – PC/MG – Delegado de Polícia -2018) Amanda tem 15 anos de
idade. Mateus, por deficiência mental, não tem o necessário
discernimento para a prática pessoal dos atos da vida civil. Tício é
excepcional, sem desenvolvimento mental completo. De acordo com o
Código Civil e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, considera(m)-se
absolutamente incapaz(es) de exercer, pessoalmente, os atos da vida
civil:

A) Amanda e Mateus.

B) Amanda.

C) Mateus e Tício.

D) Mateus.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / DPE-SP – 2019) Sobre a responsabilidade civil no direito brasileiro,

a) o risco do desenvolvimento depende da prova de culpa para gerar
direito à indenização.
b) os filhos incapazes respondem solidariamente com seus pais pelos
danos que causaram, desde que tenham bens próprios.
c) a gradação da culpa como critério de equidade de indenização não foi
adotada pelo Código Civil.
d) a culpa contra a legalidade não afasta a necessidade de comprovação de
dolo ou culpa do agente causador do dano.
e) a cláusula penal equivale ao mínimo que o credor deverá receber em
caso de descumprimento total ou parcial do contrato.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC – PC/MG – Delegado de Polícia -2018) Considere as seguintes
afirmativas a respeito do domicílio da pessoa natural:

I. Tem como regra geral o lugar onde a pessoa estabelece a sua residência
com ânimo definitivo.

II. Considera-se também como domicílio da pessoa natural, quanto às
relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida.

III. Se houver exercício da profissão em lugares diversos, o local da
contratação constituirá domicílio para as relações que lhe
corresponderem.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

IV. Muda-se o domicílio, transferindo a residência, com a intenção
manifesta de o mudar. A prova da intenção resultará do que declarar a
pessoa às municipalidades dos lugares, que deixa, e para onde vai, ou, se
tais declarações não fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que
a acompanharem.

Estão CORRETAS apenas as afirmativas:

A) I, II e III.

B) I, II e IV.

C) I, III e IV.

D) II, III e IV.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / AFAP – 2019) No tocante à responsabilidade civil, considere:

I. A indenização mede-se pela extensão do dano, mostrando-se irrelevante
eventual desproporção entre a gravidade da culpa e o dano sofrido, pois a
reparação será fixada de acordo com as consequências concretas da
conduta do agente ofensor.

II. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la não se
transmitem com a herança, por serem personalíssimos.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

III. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o
seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a
indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao
fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do
trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

IV. Havendo usurpação ou esbulho do alheio, além da restituição da coisa,
a indenização consistirá em pagar o valor das suas deteriorações e o
devido a título de lucros cessantes; faltando a coisa, dever-se-á reembolsar
o seu equivalente ao prejudicado.

Está correto o que se afirma APENAS em

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

a) I, III e IV.

b) I, II e III.

c) II, III e IV.

d) I e II.

e) III e IV.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC – PC/MG – Delegado de Polícia – 2018) Considere as seguintes
afirmativas a respeito do direito de família:

I. A diversidade de sexos entre os companheiros não é requisito essencial
para a configuração da união estável.

II. A pessoa casada, mas separada de fato, pode constituir união estável.

III. De acordo com jurisprudência pacificada no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, na união estável, na ausência de contrato de
convivência, a partilha de bens exige prova do esforço comum.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

IV. A pessoa divorciada, enquanto não houver sido homologada ou
decidida a partilha de bens do casal, não pode constituir união estável.

Estão CORRETAS apenas as afirmativas:

a) I e II.

b) I, II e III.

c) I, II e IV.

d) II e IV.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC/TRF-3 – 2019) Luciano, empregado de XPTO Carretos e Mudanças
Ltda., dirigia o caminhão da empresa, a fim de realizar a mudança de
determinado cliente, quando, por imperícia e imprudência, atropelou
Renata, que sofreu, por conta do acidente, lesões corporais graves. Nesse
caso, de acordo com o Código Civil, a empresa XTPO responde:

a) subsidiariamente a Luciano pelos danos causados a Renata, somente se
tiver procedido com culpa in eligendo.

b) subsidiariamente a Luciano pelos danos causados a Renata,
independentemente de culpa.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) solidariamente com Luciano pelos danos causados a Renata,
independentemente de culpa.

e) solidariamente com Luciano pelos danos materiais causados a Renata,
mas subsidiariamente a ele pelos danos morais, independentemente de
culpa em qualquer dos casos.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC / PC-MG – 2011) Considerando-se os aspectos gerais do 
casamento, é INCORRETO afirmar que

a) o casamento tem como característica ser um ato personalíssimo, solene, 
de união permanente, regido por normas de ordem pública e dissolúvel.

b) o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, sem que se tenha 
que alegar alguma causa ou mesmo sem mais prazo algum.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

c) o casamento religioso, celebrado sem as formalidades exigidas pela 
legislação vigente, terá ́ efeitos civis se, a requerimento do casal, for 
registrado, submetendo-se aos mesmos requisitos exigidos para o 
casamento civil, contudo, na hipótese de uma das partes falecer, antes do 
casamento religioso ser reconhecido, não se pode mais requer os efeitos 
civis.

d) as causas suspensivas do casamento visam a resguardar interesse 
público e, portanto, podem ser opostos por qualquer pessoa capaz até o 
momento da celebração do casamento.

147

148



75

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / PREFEITURA DE CARUARU-PE – 2018) Segundo o Código Civil, o
incapaz

a) responde solidariamente, de forma direta, com seus responsáveis legais,
não tendo qualquer atenuação se for relativamente incapaz e não
podendo ser privado de meios mínimos de subsistência se for
absolutamente incapaz, caso em que a indenização será equitativa.

b) não responde em nenhum caso se for absolutamente incapaz,
respondendo subsidiariamente, se for relativamente incapaz, em relação a
seus responsáveis legais.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

c) responde solidariamente, de forma direta, com seus responsáveis legais, 
mas não pode ser privado de meios de subsistência mínimos, nem seu 
núcleo familiar.

d) responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis 
não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes; 
a indenização será equitativa e não pode privar do necessário o incapaz ou 
as pessoas que dele dependem.

e) não responde em nenhum caso, sendo relativa ou absolutamente 
incapaz, só tendo lugar indenização contra ele se, sendo relativamente 
incapaz, escondeu dolosamente sua idade, hipótese na qual será 
responsabilizado solidária e diretamente com seus responsáveis legais.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC / PC-MG – 2011) São características da obrigação alimentar:

a) direito personalíssimo, invariabilidade e reciprocidade.

b) alternatividade das prestações, irrenunciabilidade e repetibilidade.

c) alternatividade das prestações, variabilidade e transmissibilidade 
sucessória sui generis da prestação.

d) divisibilidade, imprescritibilidade e intransmissibilidade sucessória sui 
generis da prestação.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / TRT - 15ª REGIÃO – 2018) Rogério, de 14 anos, briga na escola com
Filipe, da mesma idade, e lhe quebra o braço, causando-lhe prejuízo de
R$ 2.000,00 nas despesas médicas e de hospital. Fica provado que Filipe
não deu causa à briga, razão pela qual seu pai, representando-o, quer
receber o valor dos danos. Nessas circunstâncias, Rogério,

a) ainda que devidamente representado, não responderá pelo prejuízo,
porque o fato envolveu duas pessoas absolutamente incapazes, sem
discernimento para entenderem o caráter ilícito de sua conduta,
equiparando-se o evento a caso fortuito ou força maior.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

b) por ser absolutamente incapaz, não responderá em nenhuma hipótese 
pelo prejuízo causado, o que se restringe a pessoas maiores ou 
relativamente incapazes, caso em que haverá solidariedade com seus 
responsáveis legais.

c) apesar de absolutamente incapaz, responde exclusiva e diretamente 
pelo prejuízo causado, por se tratar de conduta dolosa e não culposa, 
sendo irrelevante a condição financeira de seus responsáveis legais; no 
entanto, não pode ser privado de meios suficientes à sua subsistência.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) apesar de absolutamente incapaz, responderá pelo prejuízo que causou, 
se as pessoas que respondem por ele não tiverem obrigação de fazê-lo ou 
não dispuserem de meios suficientes; nesse caso, a indenização deverá ser 
equitativa e não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas 
que dele dependam.

e) em qualquer hipótese, responderá pelo prejuízo se seus responsáveis 
legais não tiverem meios para indenizar a vítima, sem limitação quanto à 
extensão da indenização pela natureza ilícita de sua conduta.
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OBRIGADO

Prof. Paulo H M Sousa

Direitos Humanos 

Prof. Lilian Novakoski
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Considerando a afirmação histórica dos direitos humanos, analise os itens a se- guir:
I- Promulgado exatamente um século antes da revolução francesa, o Bill of Rights
(1689) pôs fim, pela primeira vez, desde o seu surgimento na Europa renascentista, ao
regime da monarquia absoluta, no qual todo poder emana do rei e em seu nome é
exercido.
II- Na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) fixou-se, no campo
penal, que não há crime sem lei anterior que o define, nem pena que não seja fixada em
lei.
III- A Carta Política Russa de 1917 foi a primeira a atribuir aos direitos trabalhistas a
qualidade de direitos fundamentais, juntamente com as liberdades individuais e os
direitos políticos.
Está CORRETO o que se afirma em:
(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) I, II e III.

PCMG/2021/Investigador  
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Direitos Grupos Vulneráveis e 
Minorias 

Grupos

Minorias

LGBTQIA+ Povos Indígenas

Vulneráveis 

Idoso, Mulheres, 
Crianças e 

Adolescentes e 
PcD
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Caso 
Ximenes 

Lopes (2006) 

Caso Escher
(2009)

Caso 
Garibaldi 

(2009) 

Caso Gomes 
Lund (2010)

Caso Fazenda 
Brasil Verde(2016) 

Caso Nova Brasília 
(2017)

Caso Povo Indígena 
Xucuru (2018) Caso Herzog(2018)

Caso dos 
Empregados fábrica 
fogos de artifício de 
Santo Antonio de 

Jesus (2020)
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A Agenda 2030 é uma estratégia de planejamento global que define objetivos e metas
universais para o desenvolvimento sustentável do planeta até o ano de 2030. Esse
planejamento se subdivide em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sus- tentável
distribuídos por 169 metas cuja missão é ser referência para as ações de sociedade e
governos.
São Objetivos do Desenvolvimento Sustentável previstos na Agenda 2030, EXCETO:
(A) Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.
(B) Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e o saneamento para
todos.
(C) Construir e melhorar instalações físicas para a educação, apropriadas para
crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que proporcionem ambientes de
aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos.
(D) Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentável.

PCMG/2021/Perito 
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Sobre o sistema interamericano de Direitos Humanos, é INCORRETO afirmar: 
(A)  A Convenção Americana de Direitos Humanos ressalta o reconhecimento de que os 
direitos essenciais da pessoa humana derivam não da nacionalidade, mas, sim, da sua 
condição humana, o que justifica a proteção internacional, de natureza convencional, 
coadjuvante ou complementar da que oferece o direito interno dos Estados. 
(B)  A Corte Interamericana de Direitos Humanos detém uma competência consultiva e 
contenciosa, de caráter jurisdicional, própria para o julgamento de casos concretos, 
quando se alega que um dos Estados-partes na Convenção violou algum de seus 
preceitos. 
(C)  A Declaração Americana de Direitos Humanos, que é anterior à Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, reconheceu a universalidade dos direitos humanos ao 
expressar que os direitos essenciais do homem não derivam do fato de ser ele cidadão 
ou nacional de um Estado, mas, sim, de sua condição humana. 
(D)  A postulação de ações junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos é 
atribuição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e de organizações 
internacionais não governamentais. 

PCMG/2021/Perito 

OBRIGADA
Prof. Lilian Novakoski
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Direito Penal e Processual Penal

Prof. Renan Araujo

INSTAGRAM: @profrenanaraujo

TELEGRAM: 
https://t.me/profrenanaraujo
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

Principais excludentes

 Do fato típico
 Coação física irresistível
 Insignificância
 Erro de tipo inevitável

 Da ilicitude
 Legítima defesa
 Estado de necessidade
 Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito

 Da culpabilidade
 Inimputabilidade
 Erro de proibição inevitável
 Coação moral irresistível e obediência hierárquica

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FUMARC / 2013 / PCMG)
São causas de exclusão da culpabilidade, EXCETO:
a) Coação física absoluta.
b) Coação moral irresistível.
c) Estrito cumprimento do dever legal.
d) Embriaguez completa, proveniente de caso fortuito.
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

Consumação e tentativa
Tópicos importantes

Tentativa
Redução de um a dois terços
 Inidônea = impunível

Desistência voluntária e arrependimento eficaz
Responde pelos atos já praticados (despreza-se o intento inicial do agente)

Arrependimento posterior
Redução de um a dois terços

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FUMARC / 2018 / PCMG)
Com relação ao iter criminis, é CORRETO afirmar:
a) No crime falho ou na tentativa imperfeita, o processo de execução é integralmente
realizado pelo agente e o resultado é atingido.
b) Não existe desistência voluntária no caso de agente que desiste de prosseguir com os
atos de execução por conselho de seu advogado, já que ausente a voluntariedade.
c) Com relação à tentativa, o Código Penal adota, como regra, a teoria objetiva e aplica
ao agente a pena correspondente ao crime consumado, reduzida de um a dois terços,
conforme maior ou menor tenha sido a proximidade do resultado almejado.
d) O arrependimento posterior tem natureza jurídica de causa de exclusão da tipicidade,
desde que restituída a coisa ou reparado o dano nos crimes praticados sem violência ou
grave ameaça até o recebimento da denúncia ou queixa.
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FUMARC / 2013 / PCMG) 
Em qual fase do inter criminis ocorre o arrependimento eficaz do 
agente?
a) Na fase dos atos preparatórios. 
b) Depois de encerrada a fase de execução e antes da consumação. 
c) Durante a realização dos atos executórios e antes da consumação.
d) Durante a realização dos atos preparatórios e antes do início da 
execução.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

Crimes em espécie – pontos
importantes

 Emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido – Nova qualificadora no
crime de homicídio doloso

 Emprego de arma no crime de roubo
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

Crimes em espécie – pontos
importantes

 Furto mediante fraude eletrônica (novo art. 155, §4º-B do CP)

 Fraude eletrônica (novo art. 171, §2º-A do CP)

 Stalking (art. 147-A) e Violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP)

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

Estelionato – Ação penal

Regra – Ação penal pública condicionada à representação

 Exceção – Se a vítima for:

 A Administração Pública, direta ou indireta
 Criança ou adolescente
 Pessoa com deficiência mental
 Maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz
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Crimes contra a administração pública
 Conceito de funcionário público para fins penais

 Peculato

 Corrução passiva x concussão

Crimes contra a administração pública
 Corrupção ativa

 Falso testemunho ou falsa perícia

 Resistência, desobediência e desacato
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FUMARC / 2015 / TCE-MG)
Considere o caso hipotético a seguir.
Xisto e Praxedes, o primeiro servidor público concursado da Prefeitura Municipal Y
e o segundo desocupado e sem atividade formal, apropriam-se igualitariamente de
bens públicos e particulares que estavam na posse do primeiro em razão de sua
atividade funcional. Como Xisto é servidor público, cometeu o crime previsto no
art. 312 do Código Penal. Nesse contexto, assinale a alternativa que indica o crime
cometido por Praxedes.
a) Peculato
b) Corrupção ativa
c) Corrupção passiva
d) Apropriação indébita
e) Desvio de função.

Instauração do IP “ex officio”

Principais características: dispensabilidade, indisponibilidade e
inquisitorialidade

Acesso do advogado aos autos do IP (SV 14)

Prazo para conclusão do IP

Inquérito Policial
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(FUMARC / 2018 / PCMG)
Considerando que o Inquérito Policial é um procedimento de natureza administrativa em
que não se pode falar em partes stricto sensu, já que não existe uma estrutura processual
dialética, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, com fulcro no enunciado
retro, é CORRETO afirmar:
A) É facultada ao advogado do investigado a participação irrestrita a todos os atos do
inquérito policial, sob pena de nulidade que maculará a posterior ação penal.
B) No inquérito policial, temos necessariamente duas partes stricto sensu, em razão de
sua estrutura processual dialética, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa.
C) Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício ou mediante
requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do
ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.
D) Por sua própria natureza, o procedimento do inquérito policial deve ser inflexível, em
obediência a uma ordem pré-determinada e rígida que norteia tal procedimento.

(FUMARC / 2013 / TJMG)
Em relação ao inquérito policial, é correto o que se afirma, EXCETO em:
a) O membro do Ministério Público poderá requisitar a instauração do
inquérito policial.
b) Depois de instaurado o inquérito policial, o delegado de polícia poderá
arquivá-lo de ofício somente na hipótese de concluir pela inexistência de
crime.
c) No crime de ação penal pública condicionada a representação, o inquérito
policial só poderá ser instaurado após a expressa manifestação de vontade
da vítima ou de seu representante legal.
d) O inquérito policial é prescindível ao oferecimento da denúncia e da
queixa-crime.
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Ação penal

Prazo para oferecimento da queixa-crime ou representação (06 
meses)

Representação: legitimidade, ausência de formalidade, 
possibilidade de retratação

Renúncia x Perdão do ofendido

Cabimento da ação penal privada subsidiária da pública

Prisão e liberdade provisória

 Prisão em flagrante
Flagrante próprio, impróprio e presumido
Flagrante obrigatório e facultativo

 Comunicação da prisão ao Juiz, MP e família do preso

 Remessa do APFD ao Juiz e cópia para a DP

 Ausência do escrivão

 Ausência de testemunhas da infração
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Prisão e liberdade provisória

 Prisão preventiva não pode ser decretada ex officio pelo Juiz

 Prisão preventiva deve ser reavaliada a cada 90 dias

 Fiança – Concessão pelo delegado e pelo Juiz

 Valor da fiança (1 a 100 SM ou 10 a 200 SM)

 Inafiançabilidade – Não impede a concessão de liberdade
provisória sem fiança

(FUMARC / 2013 / TJMG)
Em relação à prisão preventiva, é CORRETO afirmar:
a) O juiz não poderá decretá-la de ofício.
b) O juiz não poderá decretá-la na fase inquisitorial.
c) A conveniência da instrução criminal é um dos fundamentos
possíveis para sua decretação.
d) Os pressupostos necessários para sua decretação são a prova da
existência do crime e da autoria.
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Prioridade na realização 
do exame de corpo de delito

Violência doméstica e familiar contra mulher

Violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com 
deficiência

Cadeia de Custódia

 Conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e 
documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais 
ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a 
partir de seu reconhecimento até o descarte.
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Cadeia de Custódia

 Etapas: RE I FI C A T RE P A DO

 Reconhecimento
 Isolamento
 Fixação
 Coleta
 Acondicionamento
 Transporte
 Recebimento
 Processamento
 Armazenamento
 Descarte

Cadeia de Custódia - Tópicos

 A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial

 O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza
do material e selado com lacre (com numeração individualizada)

 O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.

 Após cada rompimento de lacre, devem ser registrados os dados do responsável
(e o lacre rompido deve ser colocado no novo recipiente)
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(FUMARC / 2021 / PCMG)
Sobre as etapas que envolvem a “Cadeia de Custódia”, é CORRETO afirmar:
(A) Processamento é o exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo
com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e
químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado
em laudo produzido por perito.
(B) Isolamento é o ato de preservar o local mediato do crime, a fim de que seja
maculado por terceiros.
(C) Fixação é a descrição superficial e genérica dos vestígios, feita pelo Agente
de Aplicação da Lei que primeiro chega ao local do crime.
(D) Reconhecimento é o ato de identificar um elemento que venha a dispensar
a prova pericial e, por isso, não deve ser coletado.

INSTAGRAM: @profrenanaraujo

TELEGRAM: 
https://t.me/profrenanaraujo
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OBRIGADO
Prof. Renan Araujo

Legislação Penal Especial

Prof. Antonio Pequeno
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1- A Lei 8.072/90, conhecida por “Lei dos Crimes Hediondos”, tem fundamento constitucional no art. 5, XLIII de nossa
Constituição Federal e sofreu modificações em razão do “Pacote Anti-crime”, Lei 13.964/19, de autoria do então Ministro Sérgio
Moro. O critério adotado no Brasil para se definir se um crime é hediondo ou não é o Critério Legal, através do qual será
hediondo apenas aquele que o legislador ao definir como tal, ou seja, a Lei 8.072/90 trata de “numerus clausulus” as condutas
criminosas tidas por hediondas e, por isso, são mais severamente tratadas. Diante disso, é CORRETO afirmar:

(A)Em razão da Lei 13.964/19, os condenados por crimes hediondos passaram a cumprir a pena em regime integralmente
fechado.

(B) Os crimes hediondos, assim definidos pela Lei 8.072/90, são insuscetíveis de liberdade provisória.

(C) São exemplos de crimes hediondos o homicídio qualificado, a extorsão mediante sequestro, o estupro e o estupro de
vulnerável.

(D) Tráfico de entorpecentes, Terrorismo e Tortura são crimes hediondos.

Legislação Penal especial

2- A Lei 11.340/06, conhecida por “Lei MARIA DA PENHA”, tem base no art. 226, § 8º da Constituição Federal, in verbis: “O 
Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no 
âmbito de suas relações”, tendo por inovação o instituto das “medidas protetivas” à mulher vítima de violência doméstica. Sobre 
tal instituto, é INCORRETO afirmar:

A) As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes, com a 
devida manifestação do Ministério Público, posto que o mesmo é custos legis. 

(B) O delegado de polícia, onde não tiver juiz, caso haja risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher, poderá 
conceder. 

(C) O juiz poderá determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e 
alimentos. 

(D) Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força 
policial. 

Legislação Penal especial
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3- 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) desde que o juiz proceda à fundamentação específica.

Legislação Penal especial

4- Sobre a Lei n 9.455/97, que dispõe sobre a TORTURA, é correto afirmar que

A) os casos de tortura com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e para provocar
ação ou omissão de natureza criminosa, o crime somente se consuma quando o agente obtém o resultado almejado.

B) o crime de tortura é próprio, uma vez que só pode ser cometido por policiais civis ou militares

C) privar de alimentos pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade é uma das formas de tortura previstas na lei, na modalidade
“tortura-castigo” 

D) quando o sujeito ativo do crime de tortura for agente público, as penas são aumentadas de um sexto a um terço

Legislação Penal especial
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5- Segundo o disposto na Lei n.º 9.455/97, se o crime de tortura for cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, 
adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos, pode-se afirmar que a pena

A) aumenta de um sexto até um terço. 

B) não é aumentada por ter sido o crime cometido contra aquelas pessoas. 

C) aumenta de um sexto. 

D) aumenta de um terço até dois terços. 

Legislação Penal especial

6- Quanto ao crime de tortura, é correto afirmar que

A) a lei brasileira que comina pena para o crime de tortura não se aplica quando o crime foi cometido fora do território nacional,
mesmo sendo a vítima brasileira.

B) o condenado pelo crime de tortura cumprirá todo o tempo da pena em regime fechado.

C) é afiançável, mas insuscetível de graça ou anistia.

D) a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo
da pena aplicada.

Legislação Penal especial
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7- 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 especial

08- Segundo os dispositivos da Lei nº 13.869/2019, que define os crimes de abuso de autoridade, acerca dos efeitos da condenação
e das penas restritivas de direitos, assinale a afirmativa correta.

A) As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente.
B) Deve o Juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor máximo para reparação dos danos causados pelo crime,
considerando o caráter punitivo da obrigação de indenizar.
C) A perda do cargo, do mandato ou da função pública decorre automaticamente da condenação por crime de abuso de autoridade.
D) Em caso de reincidência em crime de abuso de autoridade, é prevista pena de inabilitação para o exercício de cargo, mandato
ou função pública, pelo período de 2 (dois) a 8 (oito) anos.

Legislação Penal especial
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09- 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 especial

10- A LEI Nº 13.869, DE 5 DE SETEMBRO DE 2019, DISPÕE SOBRE OS CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE, COMETIDOS POR
AGENTE PÚBLICO. SOBRE OS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DA NOVA LEGISLAÇÃO, ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA:

A) A nova lei não se aplica aos membros do Ministério Público e do Judiciário, pois a sua incidência no caso importaria em
violação à autonomia funcional.

B) Faz coisa julgada em âmbito cível, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato
praticado em legítima defesa ou no exercício regular de direito.

C) Caso seja reconhecida, em sentença penal, a negativa de autoria ou a inexistência do fato imputado como crime de abuso de
autoridade, a responsabilidade administrativa pelo mesmo fato praticado por agente público poderá ser apurada caso seja
obtida nova prova, não considerada na sentença penal absolutória.

D) A aplicação de sanção administrativa pela prática de ato tipificado também na legislação como crime de abuso de autoridade
não depende do trânsito em julgado da condenação criminal correlata; todavia, a sanção administrativa aplicada será anulada
em caso de sentença penal absolutória por insuficiência de provas.

Legislação Penal especial
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11- De acordo com a Lei nº 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, haverá crime quando o agente
policial

A) cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar depois das 5 h (cinco horas) e antes das 21 h (vinte e uma horas).

B) ingressar, à revelia da vontade do ocupante, em imóvel alheio ou suas dependências.

C) permanecer em imóvel alheio ou suas dependências, sem determinação judicial, para prestar socorro.

D) ingressar em imóvel alheio ou suas dependências, quando houver fundados indícios de situação de flagrante delito.

Legislação Penal especial

12- Tendo em vista as disposições gerais da Lei nº 13.869/2019, que define os crimes de abuso de autoridade, é INCORRETO
afirmar:

A) Constitui crime de abuso de autoridade a conduta praticada pelo agente público com a finalidade específica de beneficiar a si
mesmo ou a terceiro.

B) O agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe
tenha sido atribuído, comete crime de abuso de autoridade.

C) Constitui crime de abuso de autoridade a conduta praticada pelo agente público com a finalidade específica de prejudicar
outrem.

D) A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas pode configurar abuso de autoridade.

Legislação Penal especial
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13- De acordo com a Lei de abuso de autoridade (Lei nº 13.869/2019), é crime deixar de

A) comunicar, no prazo de 24 horas, a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou.

B) substituir, em prazo razoável, a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória, quando
manifestamente cabível.

C) comunicar, em prazo razoável, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra à sua família ou à pessoa por ela
indicada.

D) identificar-se ou identificar-se falsamente ao investigado ou acusado em qualquer fase do inquérito policial ou da ação penal.

Legislação Penal especial

14- Proprietário de empresa de segurança deixa de comunicar furto de munição de seu estabelecimento à Polícia Federal. Na
hipótese:

A) comete o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, na forma comissivo-omissiva.

B) não comete o crime de omissão de cautela, uma vez que o bem furtado não é arma de fogo.

C) comete o crime de tráfico culposo de arma de fogo.

D) comete o crime de comércio ilegal culposo de arma de fogo.

E) comete o crime de omissão de cautela.

Legislação Penal especial
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15- No que se refere ao Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826/2003), podemos armar corretamente que:

A) O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime inafiançável, salvo quando a arma estiver registrada em nome do
agente.

B) Possuir arma de fogo de uso permitido com numeração raspada constitui crime cuja pena se equipara ao comércio ilegal de
arma de fogo.

C) O crime de tráfico internacional de armas, por expressa disposição legal, é insuscetível de liberdade provisória com ou sem
fiança.

D) O disparo de arma de fogo em via pública constitui crime inafiançável, mesmo que o autor a esteja portando regularmente.

E) Comete crime cuja pena se equipara à do delito omissão de cautela o proprietário de empresa de segurança e de transporte
de valores que deixa de registrar ocorrência policial e de comunicar a Polícia Federal furto ou roubo de arma de fogo sob sua
guarda, nas primeiras vinte e quatro horas após o ocorrido.

Legislação Penal especial

16- Assinale a alternativa correta quanto ao comportamento visto como crime de conduta omissiva presente no Estatuto do
Desarmamento:

A) vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou
adolescente

B) disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela,
desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime

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

D) deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência
mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade

E) produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo

Legislação Penal especial
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17- Considerando o disposto na Lei n.º 11.343/2006 e o posicionamento jurisprudencial e doutrinário dominantes sobre a matéria
regida por essa lei, assinale a opção correta.

a) Em processo de tráfico internacional de drogas, basta a primariedade para a aplicação da redução da pena.

b) Dado o instituto da delação premiada previsto nessa lei, ao acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial
podem ser concedidos os benefícios da redução de pena, do perdão judicial ou da aplicação de regime penitenciário mais brando.

c) É vedada à autoridade policial a destruição de plantações ilícitas de substâncias entorpecentes antes da realização de laudo
pericial definitivo, por perito oficial, no local do plantio.

d) Para a configuração da transnacionalidade do delito de tráfico ilícito de drogas, não se exige a efetiva transposição de fronteiras
nem efetiva coautoria ou participação de agentes de estados diversos.

e) O crime de associação para o tráfico se consuma com a mera união dos envolvidos, ainda que de forma individual e ocasional.

Legislação Penal especial

18- Sobre o crime de associação para fins de tráfico de drogas,

a) é necessária a estabilidade do vínculo entre 3 ou mais pessoas.

b) deverá se verificar, necessariamente, a finalidade de praticar uma série indeterminada de crimes.

c) nas mesmas penas deste crime incorre quem se associa para a prática reiterada do financiamento de tráfico de drogas.

d) incidirá na hipótese de concurso formal de crimes, a prática da associação em conjunto com a do tráfico de drogas.

e)deverão os agentes, para sua configuração, praticar as infrações para as quais se associaram.

Legislação Penal especial
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19- Constitui crime previsto na lei de drogas

a) fornecer, desde que onerosamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer outro objeto destinado à fabricação,
preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

b) oferecer droga, desde que em caráter habitual e ainda que sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos
consumirem.

c) prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.

d) conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, ainda que sem exposição a dano potencial a incolumidade de
outrem.

e) consentir que outrem se utilize de local de que tem a propriedade para o tráfico ilícito de drogas, desde que o faça onerosamente.

Legislação Penal especial

20- Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, admite-se

A) transação penal.

B) pena de prestação pecuniária.

C) suspensão condicional da pena.

D) suspensão condicional do processo.

E) pagamento isolado de pena de multa

Legislação Penal especial
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21- Em busca de proteger os direitos das pessoas do sexo feminino, vítimas de violência física e psicológica no âmbito afetivo,
doméstico e familiar, o legislador editou a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), que trouxe uma série de peculiaridades ao
procedimento aplicável aos crimes praticados em tal contexto. Sobre as previsões da lei acima mencionada, é correto afirmar que:

A) o crime de ameaça, apesar de previsto no Código Penal como de ação penal pública condicionada à representação, quando
praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, independe da vontade da vítima para responsabilização do
autor do fato;

B) o crime de lesão corporal simples praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por ter pena
privativa de liberdade mínima inferior a 01 (um) ano, admite proposta de suspensão condicional do processo;

C) a retratação ao direito de representação, quando cabível, nos crimes praticados no contexto da Lei nº 11.340/06, terá de ocorrer
em audiência especial, na presença do magistrado, ouvido o Ministério Público, antes do recebimento da denúncia;

D) a pena privativa de liberdade aplicada no caso de condenação por crime de lesão corporal simples, praticado no contexto da Lei
nº 11.340/06, poderá ser substituída por restritiva de direitos;

E) os crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena aplicada, não
admitem suspensão condicional da pena.

Legislação Penal especial

22 - Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão que, baseada no gênero, lhe cause 
sofrimento físico e que ocorra

A) dentro da residência da vítima, desde que o agressor seja do sexo masculino.

B) em relação íntima de afeto, somente se o agressor ainda conviver com a vítima.

C) em relação íntima de afeto, independentemente da coabitação dos envolvidos.

D) no âmbito da unidade doméstica, desde que o agressor seja pessoa da família.

E) no âmbito da família, salvo se o agressor não possuir laços naturais com a vítima.

Legislação Penal especial
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23- Assinale a opção que apresenta medida protetiva de urgência a ser aplicada ao agressor no caso de constatação da prática de 
violência doméstica contra a mulher, conforme o disposto na Lei Maria da Penha — Lei n.º 11.340/2006.

A) transferência para outra comarca

B) prestação de serviços em creches e asilos

C) proibição de aproximação ou contato com familiares da ofendida

D) pagamento de multa

E) pagamento de cestas básicas

Legislação Penal especial

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90);

Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072/90);

Lei dos Juizados Especiais Criminais (Lei 9.099/95);

Lei de Tortura (Lei 9.455/97); Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97);

Lei Maria da Penha “atualizada” (Lei 11.340/06);

Lei Antidrogas (Lei 11.343/06);

Lei de Abuso de Autoridade (Lei 13.869/19);

Pacote Anticrime (Lei 13.964/19);

Crime de perseguição (Lei 14.132/20);

Legislação Penal especial
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(FUMARC/2021 – PCMG -
INVESTIGADOR

Prof. Adriane Fauth

Prof. Adriane Fauth
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PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS

Fundamentos
(CF, art 1º)

SO CI DI VA PLU

Objetivos Fundamentais
(CF, art. 3º)

CON GA ERR PRO

Relações
Internacionais (CF, art.4º)

CONDE PRESO NÃO REINA COOPERA IGUAL

I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa
humana;
IV - os valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder 
emana do povo, que o exerce 
por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição.

I - construir uma sociedade
livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento
nacional;
III - erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e
regionais;
IV – promover o bem de todos,
sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de
discriminação.

I - independência nacional;
II - prevalência dos direitos humanos;
III - autodeterminação dos povos;
IV - não-intervenção;
V - igualdade entre os Estados;
VI - defesa da paz;
VII - solução pacífica dos conflitos;
VIII - repúdio ao terrorismo e ao
racismo;
IX - cooperação entre os povos para o
progresso da humanidade;
X - concessão de asilo político.

Parágrafo único. A República
Federativa do Brasil buscará a
integração econômica, política, social e
cultural dos povos da América Latina,
visando à formação de uma
comunidade latino-americana de
nações.

Prof. Adriane Fauth

DIREITOS E DEVERES 
INDIVIDUAIS E 

COLETIVOS

Prof. Adriane Fauth
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INVIOLABILIDADE DOMICILIAR

Prof. Adriane Fauth

HABEAS 
CORPUS

HABEAS 
DATA

MANDADO 
DE 

SEGURANÇA

MANDADO 
DE 

INJUNÇÃO

AÇÃO 
POPULAR

OBJETO
LIBERDADE DE 
LOCOMOÇÃO

INFORMAÇÃO 
PESSOAL

DIREITO LÍQUIDO 
E CERTO (NÃO HC 

E HD)

OMISSÃO 
LEGISLATIVA 

INCONSTITUCION
AL

ANULAR ATOS 
LESIVOS A 
DIREITOS 

DIFUSOS E 
COLETIVOS

LEGITIMIDADE 
ATIVA

QUALQUER 
PESSOA (PF ou 

PJ)

TITULAR DOS 
DADOS (PF ou PJ)

PESSOA FÍSICA ou 
JURÍDICA

PESSOA FÍSICA ou 
JURÍDICA

QUALQUER 
CIDADÃO!

LEGITIMIDADE 
PASSIVA

QUALQUER 
PESSOA:

Autoridade pública
particular

ENTIDADES:
GOVERNAMENTAI

S 
PRIVADAS –

caráter público

AUTORIDADE 
PÚBLICA; 

PARTICULAR –
atribuições do 
Poder Público

AUTORIDADE 
OMISSA

PESSOAS FÍSICAS 
OU JURÍDICAS

GRATUITA SIM SIM NÃO NÃO 
SIM, salvo má-fé do 

autor.

ADVOGADO NÃO SIM SIM SIM SIM

Prof. Adriane Fauth
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TABELA DA ALEGRIA

IMPRESCRITÍVEIS INAFIANÇÁVEIS INSUSCETÍVEIS DE 
GRAÇA OU ANISTIA

Prof. Adriane Fauth

DIREITOS SOCIAIS
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Prof. Adriane Fauth

(FUMARC/2021 – PCMG - INVESTIGADOR

DIREITOS SOCIAIS
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DIREITOS SOCIAIS

Prof. Adriane Fauth

ORGANIZAÇÃO DO
ESTADO

Prof. Adriane Fauth
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FEDERALISMO

Prof. Adriane Fauth

VEDAÇÕES CONSTITUCIONAIS

estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes 
o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações 
de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração 
de interesse público;

recusar fé aos documentos 
públicos;

criar distinções entre brasileiros 
ou preferências entre si.

Prof. Adriane Fauth
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CRIAÇÃO, FUSÃO, INCORPORAÇÃO E 
DESMEMBRAMENTO

ESTADOS

• PLEBISCITO
• LEI 

COMPLEMENTAR

MUNICÍPIOS 

• LEI COMPLEMENTAR 
FEDERAL – PERÍODO

• ESTUDO DE VIABILIDADE 
MUNICIPAL

• PLEBISCITO
• LEI ESTADUAL

Prof. Adriane Fauth

COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
COMPETÊNCIAS PRIVATIVAS DA UNIÃO –
CAPACETE DE PM

C= civil
A= agrário
P= penal
A= aeronáutico
C= comercial
E= eleitoral
T= trabalho
E= espacial
DE = Desapropriação
P= processual
M= marítimo

COMPETÊNCIA CONCORRENTE –
PUTO FE

P - Penitenciário

U – Urbanístico

T – Tributário

O - Orçamentário

F - Financeiro

E – Econômico

Prof. Adriane Fauth
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Prof. Adriane Fauth

DA DEFESA DO ESTADO E DAS 
INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS:

SEGURANÇA PÚBLICA

Prof. Adriane Fauth
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POLÍCIAS CIVIS
 DIREÇÃO:

 SUBORDINAÇÃO: 

 COMPETÊNCIA:

Prof. Adriane Fauth

ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL

APURAR INFRAÇÕES PENAIS

ORDEM POLÍTICA E 
SOCIAL

Lei 
14197/2021–

segurança 
nacional

Lei 13.260/16 
terrorismo

REPERCUSSÃO 
INTERNACIONAL E 
INTERESTADUAL + 

REPRESSÃO UNIFORME 

LEI 
10446/2002

CRIMES 
FEDERAIS E 
ESTADUAIS

BENS, SERVIÇOS, INTERESSES

UNIÃO

Área indígena

AUTARQUIAS 

INSS

EMPRESAS 
PÚBLICAS

CEF -
CORREIOS

Prof. Adriane Fauth
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Prof. Adriane Fauth

(FUMARC/2018 – PCMG)
Sobre o regime constitucional atribuído à polícia civil e aos policiais civis, é
CORRETO afirmar:
A) Às polícias civis, dirigidas por delegados de carreira, incumbem, sem
exceção, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais.
B) Não é possível a acumulação remunerada do cargo de policial civil com o
cargo de professor, ainda que haja compatibilidade de horários.
C) Não se garante aos policiais civis o direito à livre associação sindical, em
virtude da natureza de suas atividades.
D) Os policiais civis são remunerados por subsídio fixado em parcela única,
por meio de lei de iniciativa privativa do Governador do Estado, vedado o
acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória.

Prof. Adriane Fauth
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Prof. Adriane Fauth

(FUMARC/2012)
Segundo a Constituição Federal e a propósito da atuação das polícias
militares, é correto afirmar que:

A) incumbe-lhes a polícia judiciária.
B) subordinam-se ao Presidente da República.
C) são forças auxiliares e de reserva do Exército.
D) respondem pelo patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.

Prof. Adriane Fauth
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Prof. Adriane Fauth

(FCC/2021)
Às polícias penais compete a
A) segurança dos estabelecimentos penais.
B) prevenção e repressão do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
C) polícia judiciária e a apuração de infrações penais.
D) execução de atividades de defesa civil.
E) polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.

Prof. Adriane Fauth

249

250



126

Prof. Adriane Fauth

(NC-UFPR/2021 - PCPR)
A respeito da defesa dos estados, das instituições democráticas e da 
organização da segurança pública, assinale a alternativa correta.
A) Sob o fundamento da autonomia federativa, os estados podem criar uma 
Polícia Científica como órgão de segurança pública, ainda que este órgão não 
esteja previsto na Constituição Federal.
B) Os militares integrantes das Forças Armadas e os policiais militares são 
proibidos de exercer o direito de greve, não se estendendo essa proibição 
aos policiais civis.

Prof. Adriane Fauth
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(NC-UFPR/2021 - PCPR)
C) Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem,
ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a
apuração de infrações penais, inclusive as militares.
D) A segurança pública é exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
E) A Constituição Federal prevê algumas situações excepcionais de
suspensão de direitos fundamentais, como a suspensão da liberdade de
reunião durante o estado de defesa.

Prof. Adriane Fauth
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(NC-UFPR/2021 - PCPR)
De acordo com a Constituição Federal e entendimentos do Supremo
Tribunal Federal a respeito da segurança pública, suas competências,
estrutura e carreira, assinale a alternativa correta.
A) Competem às polícias civis a polícia ostensiva e a preservação da ordem
pública.
B) Aos policiais civis e militares, assim como a outros servidores públicos
estaduais, é assegurado o direito a greve e sindicalização.
C) Compete à polícia civil a apuração de infrações penais contra a ordem
pública e social que tenham repercussão interestadual.
D) O regime de subsídio aplicável aos servidores da segurança pública veda o
escalonamento da carreira em diversas classes e referências.
E) A lei estadual que cria progressão vertical da carreira de investigador para
a de delegado viola a Constituição.

Prof. Adriane Fauth
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Criminologia

Direito Penal Criminologia Política Criminal

Finalidade

Analisando fatos humanos
indesejados, define quais
devem ser rotulados como
infrações penais,
anunciando as respectivas
sanções, visando a
proteção de bens jurídicos.

Ciência do dever ser,
jurídica e normativa.

Ciência empírica que
estuda o crime, a pessoa
do criminoso, da vítima e o
comportamento da
sociedade.

Ciência do ser e empírica.

Trabalha as estratégias e
meios de controle social
da criminalidade, bem
como visa sugerir o
aperfeiçoamento
constante da legislação
penal vigente.

Constitui a ponte entre a
Criminologia e o Direito
Penal.

Objeto O crime enquanto norma. O crime enquanto fato. O crime enquanto valor.

A criminologia é uma ciência do “ser”, empírica, na medida em que seu objeto (crime,
criminoso, vítima e controle social) é visível no mundo real e não no mundo dos valores,
como ocorre com o direito, que é uma ciência do “dever ser”, portanto, normativa e
valorativa.

A interdisciplinaridade da criminologia decorre de sua própria consolidação histórica como
ciência dotada de autonomia, à vista da influência profunda de diversas outras ciências, tais
como a sociologia, a psicologia, o direito, a medicina legal, etc.

Criminologia
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Criminologia pode ser definida como ciência autônoma, empírica e interdisciplinar,
que se preocupa em estudar, por meio de métodos biológicos e sociológicos, o
crime/delito, o criminoso/delinquente, a vítima e o controle social, com escopo de
controle e prevenção da criminalidade, tratando do crime como problema social.

Criminologia

Nos dois últimos séculos, o direito penal praticamente desprezou a vítima,
relegando-a a uma insignificante participação na existência do delito. Vocês
precisam saber que há três grandes instantes da vítima nos estudos penais:

 a “idade do ouro”;
 a neutralização do poder da vítima e
 a revalorização de sua importância.

Criminologia
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Criminologia

Controle

Formal

POLÍCIA – 1ª 
SELEÇÃO

MINISTÉRIO 
PÚBLICO – 2ª 

SELEÇÃO

PJ – 3ª 
SELEÇÃO

Informal

FAMÍLIA

IGREJAS

ESCOLAS

ETC

Criminologia

A vítima teve um grande 
papel na evolução da 

criminologia, migrando por 
três importantes períodos: 

PROTAGONISMO (a vítima 
era titular do jus puniendi –
apoiada no exercício das 

próprias razoes, revidava a 
ofensa sofrida)

NEUTRALIZAÇÃO (total 
abandono da vítima pelo 

Estado – sem ressarcimento 
do dano ocorrido, restituição 

de seus bens ou mero 
amparo psicológico)

REDESCOBRIMENTO
(início de vitimologia, 

fundada por Benjamim 
Mendelsohn –

reconhecimento dos direitos 
da vítima).
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Criminologia

Métodos da Criminologia

Experimental/

Empírico
Indutivo Biológico Sociológico

Analisa o universo

do ser, baseando-

se na análise de

casos concretos e

na experiência

Trabalhando com casos

concretos, parte de

características

específicas para, só

após, fixar conclusões

gerais. Primeiro se

conhece a realidade para

depois explica-la

Análise de

fatores

orgânicos e

individuais do

ser-humano

Analisa fatores

sociais, tais como

costumes,

reações

coletivas,

cultuais, opinião

pública, etc.

Criminologia

Funções da Criminologia

Explicação científica do 

fenômeno criminal
Prevenção do Crime

Intervenção no homem 

delinquente

Conjugando os resultados

de diversos ramos do

saber, a Criminologia visa

compreender

cientificamente o fenômeno

criminal

Valorando diferentes

modelos de respostas ao

crime, dentre modelos

formais e informais,

sociológicos, psicológicos e

biológicos

Por meio de medidas

ressocializadoras,

preventivas e repressivas

contra o crime de modo

eficiente
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Criminologia

FASE HISTÓRICA TEORIAS E ESCOLAS
MODELOS 
TEÓRICOS

Fase pré-científica

Antiguidade
Idade média
Frenologia, Fisionomia e
Demonologia

Pseudociências

Escola Clássica
Criminologia
Clássica

Fase científica
Escola Positivista

Criminologia
Positivista

Teorias do Consenso Criminologia
modernaTeorias do Conflito

Criminologia

Escola 
Clássica

Livre-arbítrio

Crime como um ente jurídico

Método lógico-dedutivo

Pena Retributiva com base na culpa moral do 
indivíduo, visando a restauração da ordem social

Principais pensadores:Cesare Bonesana
(Marquês de Beccaria), Francesco Carrara, 

Giovanni Carmignani, Jean Domenico 
Romagnosi, Jeremias Bentham, Franz Joseph 

Gall e Anselmo Von Feuberbach.  
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Criminologia

Escola 
Positivista

Crime como fenômeno natural e social

Método indutivo-experimental

Pena como instrumento de defesa social

Principais pensadores: Cesare Lombroso, Enrico Ferri e 
Rafaelle Farófalo.  

Macrossociologia

O pensamento criminológico moderno é influenciado por duas visões:

 uma de cunho funcionalista, denominada teoria de integração, mais conhecida por teorias
do consenso;

 uma de cunho argumentativo, chamada de teorias do conflito.

Criminologia
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Criminologia
As teorias sociológicas são compostas por dois grandes grupos, subdivididos em outras escolas, que são as
teorias do consenso e do conflito.
A teoria do consenso (ou integração) defende que o
escopo da sociedade, a convivência harmoniosa, é
alcançado quando suas instituições funcionam
perfeitamente, caracterizadas quando as pessoas
buscam objetivos comuns e aceitam respeitar as
normas vigentes. Por tal razão, faz-se alusão ao
maquinário de um relógio, cujo funcionamento restará
comprometido quando uma ou algumas de suas
peças está/estão defeituosas. Assim, quando algumas
pessoas compartilham objetivos distintos do visado
para o bem-estar social e, com isso desrespeitam as
normas vigentes, haverá um incremento no fenômeno
criminológico.
Trata-se de uma teoria conservadora.

A teoria do conflito defende que a ordem e coesão
sociais são impositivas, caracterizando meios de
coerção e dominação de uns e sujeição e opressão de
outros. Isso se deve porque as pessoas não
compartilham interesses comuns e o controle social se
presta a assegurar a prevalência de uns sobre os
demais.
Esta teoria não é conservadora. É progressista.

Criminologia

Escolas e Teorias

Escola de Chicago Teoria do labelling approach

Teoria da Associação Diferencial Teoria Crítica, Radical ou “Nova
Criminologia”

Teoria da Anomia

Teoria da Subcultura Delinquente
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Criminologia

Características da Escola de Chicago

Utilizava Inquéritos Sociais: bairros e cidades eram investigados por meio de índices de
criminalidade como meio para se enxergar o real grau de delinquência localizada.

Apresentava finalidade pragmática: tentava explicar as causas do delito de maneira
específica e segura, voltada para os problemas de Chicago à época;

Valia-se do método empírico: trabalhava com a observação dos fatos concretos.

Criminologia

As principais teorias da Escola de Chicago são:
 Teoria Ecológica;
 Teoria Espacial;
 Teoria da Janelas Quebradas;
 Teoria da Tolerância Zero;
 Teoria dos Testículos Quebrados.
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Sistema penal e reprodução da realidade social

A homogeneidade do sistema escolar e do sistema penal corresponde ao fato de
que realizam, essencialmente, a mesma função de reprodução das relações sociais
e de manutenção da estrutura vertical da sociedade, criando, em particular,
eficazes contra-estímulos à integração dos setores mais baixos e marginalizados do
proletariado, ou colocando diretamente em ação processos marginalizadores.

Criminologia

Há três modelos de resolução dos conflitos penais:

(a) modelo dissuasório clássico, fundado na implacabilidade da resposta punitiva estatal, que
seria suficiente para a reprovação e prevenção de futuros delitos. A pena contaria, portanto,
com finalidade puramente retributiva. Neste Direito penal punitivista-retributivista não
haveria espaço para nenhuma outra finalidade à pena (ressocialização, reparação dos danos
etc.). Ao mal do crime o mal da pena. Nenhum delito pode escapar da inderrogabilidade da
sanção e do castigo. Razões de justiça exigem um Direito penal inflexível, duro, inafastável,
porque somente ele seria capaz de deter a criminalidade, por meio do contra-estímulo da
pena;

Criminologia
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(b) modelo ressocializador, que atribui à pena a finalidade (utilitária ou
relativa) de ressocialização do infrator (prevenção especial positiva).
Acreditou-se que o Direito penal poderia (eficazmente) intervir na pessoa do
delinqüente, sobretudo quando ele estivesse preso, para melhorá-lo e
reintegrá-lo à sociedade;

(c) modelo consensuado (ou consensual) de Justiça penal, fundado no acordo,
no consenso, na transação, na conciliação, na mediação ou na negociação
(plea bargaining).

Criminologia

Dentro deste terceiro modelo (que se ancora no consenso) impõe-se distinguir
dois submodelos bem diferenciados:

(a) modelo pacificador ou restaurativo (Justiça restaurativa, que visa à
pacificação interpessoal e social do conflito, reparação dos danos à vítima,
satisfação das expectativas de paz social da comunidade etc.);

(b) modelo da Justiça criminal negociada (que tem por base a confissão do
delito, assunção de culpabilidade, acordo sobre a quantidade da pena,
incluindo a prisional, perda de bens, reparação dos danos, forma de execução
da pena etc.).

Criminologia
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Cárcere e marginalidade social

Segundo Thompson (1991), a partir do século XIX a prática do
encarceramento assume uma tripla finalidade:

 Reabilitação
 punição
 intimidação.

Criminologia

Criminologia
Prevenção Criminal

Primária Secundária Terciária
A prevenção primária procura agir a
raiz do conflito criminal, para
neutralizá-lo antes que o problema
se manifeste. (através de uma
socialização proveitosa de acordo
com os objetivos sociais).
Para que haja prevenção primária,
são necessárias estratégias de
política cultural, econômica e social,
que capacitem os cidadãos de
condições sociais que os ajudem a
superar de forma produtiva eventuais
conflitos.

A chamada prevenção
secundária opera onde e
quando o conflito acontece,
nem antes nem depois. E se
caracteriza pelas ações
policiais, pelo controle dos
meios de comunicação, da
implantação da ordem social
e se destina a atuar sobre os
grupos e subgrupos que
apresentam maior risco de
protagonizarem algum
problema criminal.

A prevenção terciária se
destina única e
exclusivamente ao recluso,
(população), o condenado. A
terciária é a aplicação de
reclusão sobre o individuo
criminoso. Nesse caso a
“ressocialização” é voltada
apenas para o infrator, no
ambiente prisional. Das três
modalidades de prevenção a
terciária é a que possui o
mais acentuado caráter
punitivo.
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Criminologia, policiamento e segurança pública no século XXI

Há dois modelos alternativos de policiamento: o Policiamento Comunitário e o
Policiamento Orientado para a Solução de Problemas;

Mídia e o Crime. Violência transformada em espetáculo e os resultados destrutivos disto
– inclusive para a segurança pública. Além de várias pesquisas sobre o tema e de uma
discussão específica sobre a TV e a violência, onde existem algumas passagens de jornais
brasileiros que ilustram a maneira irresponsável como grande parte da mídia se relaciona
com o tema.

Criminologia

Criminologia, policiamento e segurança pública no século XXI

Visão de Marcos Rolim

Criminologia
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