


 
Após sair da prova, confira o nosso  
Gabarito Extraoficial. 

APRESENTAÇÃO  

Olá, futuro(a) investigador(a) da PCERJ. 

Amanhã é um dia decisivo. É o dia da tão esperada prova do concurso da Polícia Civil do Estado 
do Rio de Janeiro, cargo de Investigador. Nesse momento, muitos concurseiros se sentem 
ansiosos, com medo e até inseguros. Porém, não se desespere! Nós estamos aqui para lhe 
ajudar.   

Pensando em lhe deixar afiado(a) para o seu exame, convocamos o nosso time de 
professores para a Revisão de Véspera PCERJ. Serão quase 12 HORAS de aula com as últimas 
dicas imperdíveis para a sua prova.   

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

Aqui está todo o material de aula que os nossos professores utilizarão durante a Revisão. 
Deste modo, você conseguirá acompanhar o que será exibido na tela, fazer anotações, destacar 
os pontos importantes e muito mais.   

Caso ainda não tenha visto, nossa Revisão de Véspera PCERJ seguirá a seguinte programação: 

 

Está preparado(a)? Então vamos começar! 



Direito Administrativo

Prof. Thállius Moraes



ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA 

PERSONALIDADE 
JURÍDICA CRIAÇÃO FINALIDADES RESPONSABILIDADE 

CIVIL
REGIME DE 

PESSOAL

AUTARQUIAS

FUNDAÇÕES 
PÚBLICAS

EMPRESAS 
PÚBLICAS

SOCIEDADES DE 
ECONOMIA 

MISTA

DISTINÇÕES CAPITAL SOCIAL FORMA JURÍDICA COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA COMUM

EMPRESAS PÚBLICAS

SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA



DESCENTRALIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA FORMA NOME TRANSFERÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA

PARTICULARES

ADMINISTRAÇÃO
DIRETA

































OBRIGADO
Prof. Thállius Moraes



Língua Portuguesa

Profa. Janaina Arruda

1. Analise a definição a seguir.
Ópera é quando um sujeito recebe uma facada nas costas e, em vez de sangrar, canta.

Essa definição não segue o modelo oficial de dar o significado do termo a ser definido, mas
cita um exemplo de situação das óperas. Assinale a opção que apresenta a definição que
segue o modelo acima.

(A) A arte é a mais bela das mentiras.
(B) A arte é a magia livre da mentira de ser verdade.
(C) A pintura é poesia silenciosa.
(D) A arte é o amarelo de Van Gogh.
(E) A arte é a busca do inútil.



2. Em todas as frases abaixo temos, destacada, uma oração adjetiva.
Assinale a opção que apresenta a proposta adequada de substituição de uma dessas orações.

(A) Não há acaso no governo das coisas humanas, e a fortuna é apenas uma palavra que não
tem sentido nenhum / insensível.

(B) Não sei se as outras pessoas são como eu, mas logo que acordo gosto de desprezar os
que dormem / dorminhocos.
(C) O arqueiro que ultrapassa o alvo falha tanto como aquele que não o alcança / preciso.
(D) Outrora os analfabetos eram os que não iam à escola; hoje são os que a frequentam /
preguiçosos.
(E) O barômetro é um instrumento engenhoso que indica o tempo que estamos tendo /
ocioso.

3. Todas as frases abaixo estão ligadas ao mundo do futebol e nelas se destaca uma
expressão popular. Assinale a opção em que a mudança proposta de substituição de uma
dessas expressões por linguagem formal está adequada.

(A) “O Mundial de Futebol é competição e competição é guilhotina. Quem perder, dança.” /
está eliminado.

(B) “Não me considero um jogador violento. O problema é que às vezes fico de cabeça quente
e tenho reações inesperadas.” / preocupado.
(C) “Para ser técnico num país de 150 milhões de técnicos, só mesmo tendo um saco de
ouro.” / bom-humor.
(D) “O futebol brasileiro virou a casa da mãe Joana.” / espaço de corrupção.
(E) “Os jornalistas de esporte só têm 50 perguntas que fazem em quaisquer circunstâncias. O
diabo é que, se você der oportunidade, eles fazem todas elas.” / interessante.



4. Em todos os pensamentos abaixo, o enunciador teve a preocupação de construir frases
com paralelismo sintático. Assinale a opção que apresenta a frase em que essa preocupação
acaba por gerar um erro gramatical.

(A) Eu pego as lendas e as transformo em coisas comuns; Mozart pega as coisas comuns e as
transforma em lendas.

(B) Sucesso é conseguir o que você quer e felicidade é gostar do que você conseguiu.
(C) As grandes épocas dizem: a arte. As épocas medíocres dizem: as artes.
(D) A crítica é fácil e a arte é difícil.
(E) Felicidade é alguém para amar, algo para fazer e algo para aspirar.

5. Nas opções a seguir aparecem adjetivos em sequência; assinale a frase em que essa
sequência mostra uma intensificação no sentido dos adjetivos.

(A) A mera preocupação gramatical só produz escritores entanguidos, enfezados, pesadões
e desluzidos.

(B) Autores são como gatos porque são quietos, amáveis e sábias criaturas, e os gatos se
parecem com os autores pelas mesmas razões.
(C) O avião é ainda o meio mais seguro, rápido, sofisticado e caro para se chegar atrasado a
qualquer lugar.
(D) Quantas bonitas, belas, lindas árvores deram sua vida para que o escândalo do dia
pudesse chegar sem atraso a um milhão de leitores.
(E) Com a notícia todos ficaram inquietos, alarmados, temerosos e preocupados com o
destino da empresa.



6. Assinale a opção que apresenta a frase em que a oração reduzida foi substituída
adequadamente por uma oração desenvolvida.

(A) Há apenas um dever: o de sermos felizes / de que fôssemos felizes.
(B) Felicidade é como um beijo: você deve compartilhar para aproveitá-lo / para que o
aproveitasse.
(C) Felicidade é a única coisa que podemos dar sem possuir / sem que a possuamos.
(D) As pessoas mais felizes são aquelas que não têm nenhuma razão específica para serem
felizes, exceto pelo fato de que elas são / para terem felicidade.
(E) Você não será feliz com mais até ser feliz com o que você já tem / até que sejam felizes
com o que você já tem.

7. “Felicidade é uma escrivaninha muito pequena e uma grande cesta de lixo.”
Sofre esse pensamento, assinale a afirmativa correta.

(A) A forma diminutiva escrivaninha mostra valor depreciativo.
(B) A conjunção e equivale a uma adversativa.
(C) os adjetivos pequena/grande mostram uma incoerência.
(D) a locução de lixo indica uma qualidade de cesta.
(E) o adjetivo grande tem valor dimensional.



8. Em todas as frases abaixo houve a utilização do advérbio onde. Assinale a opção que
apresenta a frase em que, segundo a gramática tradicional, deveria ser usada a forma mais
adequada aonde.

(A) Felicidade é um lugar onde você pode pousar, mas não pode fazer seu ninho.
(B) Se você já construiu castelos no ar, não tenha vergonha deles. Estão onde devem estar.
Agora, dê-lhes alicerces.
(C) Quantas vezes eu descobri onde eu deveria ir apenas por partir para algum outro lugar.
(D) O importante da vida não é a situação onde estamos, mas a direção para a qual nos
movemos.
(E) Um bom lugar para você começar é de onde você está.

9. “Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central
um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se
ao pé de mim, falou da Lua e dos ministros, e acabou recitando-me versos. A viagem era
curta, e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como
eu estava cansado, fechei os olhos três ou quatro vezes; tanto bastou para que ele
interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso.”
Esse é o início do romance Dom Casmurro; é correto afirmar, sobre esse texto, que se trata
de texto

(A) narrativo com sequências descritivas e argumentativas.
(B) narrativo com sequências descritivas.
(C) descritivo, com sequências narrativas e argumentativas.
(D) narrativo com sequências expositivas.
(E) descritivo com sequências descritivas e expositivas.



10. Em todas as frases abaixo ocorrem locuções adverbiais. Assinale a frase em que uma
dessas locuções foi substituída por um advérbio de valor equivalente.

(A) “Nenhum banco morre de repente.” / subitamente.
(B) “As mudanças nunca ocorrem sem inconvenientes, até mesmo do pior para o melhor.” /
inconvenientemente.
(C) “Um homem muito lido nunca cita com precisão.”/ claramente.
(D) “O sol é novo a cada dia.” / repetidamente.
(E) “Repreende o amigo em segredo e elogia-o em público.” / francamente.

11. Uma manchete do jornal Metro, 11/04/2017, dizia o seguinte: “Se reforma for adiada,
direitos serão perdidos”.
A relação lógica entre as duas orações da manchete é:

a) uma afirmação seguida de uma explicação;
b) uma condição seguida de uma consequência;
c) uma consequência seguida de sua causa;
d) uma possível causa seguida de uma exemplificação;
e) uma opinião seguida de uma conclusão.



12. “Embora em alguns pontos eu discorde do escritor”
Assinale a alternativa em que essa frase tem seu sentido modificado.

A. Sem que em alguns pontos eu discorde do escritor.
B. Apesar de em alguns pontos eu discordar do escritor.
C. Mesmo que em alguns pontos eu discorde do escritor.
D. Não obstante em alguns pontos eu discordar do escritor.
E. Ainda que em alguns pontos eu discorde do escritor.

13. As opções a seguir apresentam pensamentos em que os pronomes sublinhados
estabelecem coesão com elementos anteriores. Assinale a frase em que esse referente
anterior é uma oração.

A. “Um diplomata é um sujeito que pensa duas vezes antes de não dizer nada”.
B. A minha vontade é forte, mas a minha disposição de obedecer-lhe é fraca”.
C. “Não existe assunto desinteressante, o que existe são pessoas desinteressadas”.
D. “A dúvida é uma margarida que jamais termina de se despetalar”.
E. “Se você pensa que não tem falhas, isso já é uma”.



14. “A imprensa, como veículo de interesses da coletividade, participou e participa
decisivamente da propagação do futebol.”
20. Na frase “A imprensa, como veículo de interesses da coletividade...”, o termo sublinhado
apresenta valor semântico de:

A. concessão.
B. finalidade.
C. comparação.
D. modo.
E. causa.

14. Os gênios são aqueles que dizem muito antes o que se dirá muito depois.
Ramón Gómez De La Serna, escritor espanhol.
Nesse pensamento, a palavra muito é empregada duas vezes, com o mesmo valor que
apresenta na seguinte frase:

A. “Que sorte possuir muito discernimento: nunca te faltam bobagens para dizer.”
B. “A sutileza ainda não é inteligência. Às vezes os tolos e os loucos também são muito

sutis.”
C. “Os deuses deram ao homem muito intelecto, que é a maior de todas as riquezas.”
D. “Muitas vezes a inteligência traz muito incômodo como uma lamparina no quarto.”
E. “Há muito espaço de onde emana a inteligência.”



OBRIGADA

Profa. Janaina Arruda
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Profa. Janaina Arruda

Janaina Arruda

Leis Penais

Prof. Antonio Pequeno



01 - À luz do que dispõe o direito brasileiro sobre os crimes hediondos,

A) somente recebem essa classificação os crimes consumados em razão do princípio da reserva
legal.

B) é obrigatória a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

C) todas as modalidades de tráfico de drogas são equiparadas a crime hediondo, o que não
ocorre no crime de associação para o tráfico.

D) sua prática autoriza a majoração da pena-base acima do mínimo legal.

E) existe vedação legal expressa à concessão dos institutos da graça e do indulto

LEIS PENAIS

02- Conforme a legislação pertinente, considera-se crime hediondo

A) o favorecimento da exploração sexual de pessoas adultas.
B) o estupro de vulnerável tentado.
C) a lesão corporal dolosa de natureza grave.
D) o sequestro.
E) a extorsão simples.

LEIS PENAIS



03 - 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.

LEIS PENAIS

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.

LEIS PENAIS



04 - Em inovação legislativa, a Lei nº 11.343/06, em seu art. 33, §4º, trouxe a gura do tráfico
privilegiado, em especial para mitigar a severa punição do tráfico de drogas para o chamado
“traficante de primeira viagem”. Sobre as previsões da Lei nº 11.343/06 sobre o tema e de
acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, é correto afirmar que:

A) a condenação por tráfico, ainda que privilegiado e com pena inferior a 4 anos, não permite a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;

B) o benefício do tráfico privilegiado poderá ser aplicado ainda que o agente seja, também,
condenado pelo crime de associação para o tráfico;

C) a quantidade de drogas poderá ser considerada no momento da aplicação da pena base, mas
não a natureza do material apreendido;

LEIS PENAIS

D) o regime inicial de cumprimento de pena, diante do tráfico privilegiado, deverá ser
necessariamente o fechado;

E) o tráfico privilegiado poderá ser reconhecido mesmo diante da figura do tráfico majorado.

LEIS PENAIS



05 - Júlio, durante discussão familiar com sua mulher no local onde ambos residem, sem justo
motivo, agrediu-a, causando-lhe lesão corporal leve. Nessa situação hipotética, conforme a Lei
n.º 11.340/2006 e o entendimento do STJ,

A) a ofendida poderá renunciar à representação, desde que o faça perante o juiz.

B) a ação penal proposta pelo Ministério Público será pública incondicionada.

C) a autoridade policial, independentemente de haver necessidade, deverá acompanhar a vítima
para assegurar a retirada de seus pertences do domicílio familiar.

LEIS PENAIS

D) Júlio poderá ser beneficiado com a suspensão condicional do processo, se presentes todos os
requisitos que autorizam o referido ato.

E) Júlio poderá receber proposta de transação penal do Ministério Público, se houver anuência
da vítima

LEIS PENAIS



06- Noeli compareceu à delegacia de polícia para registrar boletim de ocorrência contra seu
companheiro Erson pelo crime de ameaça. Após chegar em casa, Noeli ouve pedido de desculpa
de seu companheiro e apelos para que desista da representação. Considerando o disposto na
legislação aplicável, quanto à possibilidade de retratação da representação apresentada, Noeli:

A) não poderá desistir da representação, por tratar-se de ação pública;

B) poderá se retratar perante a autoridade policial até o oferecimento da denúncia;

C) poderá se retratar perante o juiz, em audiência especial, até o recebimento da denúncia;

D) poderá se retratar perante o juiz ou a autoridade policial até a sentença;

E) não poderá se retratar após o oferecimento da denúncia, ainda que na presença do juiz e
acompanhada de advogado.

LEIS PENAIS

07 - A Lei nº 9.455/1997 tipifica o crime de tortura e aponta as suas diversas espécies. Sobre o delito
em questão, analise as afirmativas a seguir.

I. admite tentativa;

II. é insuscetível de graça ou anistia, mas permite o indulto;

III. pode ser praticado por conduta comissiva ou omissiva.

Está correto somente o que se afirma em:

A) I;

B) III;

C) I e II;

D) I e III;

E) II e III

LEIS PENAIS



08 - Em relação à Lei nº 9.099/1995, é correto afirmar que:

A) os institutos despenalizadores aplicam-se aos crimes previstos no Estatuto do Idoso, por
expressa determinação legal;

B) o âmbito de incidência legal dos institutos despenalizadores não ultrapassa os limites formais
e orgânicos dos Juizados Especiais Criminais;

C) crimes eleitorais que contam com um sistema punitivo especial não admitem a aplicação dos
institutos despenalizadores;

D) aos crimes praticados com violência doméstica ou familiar contra a mulher, é possível a
aplicação da suspensão condicional do processo;

E) a Lei Anticrime estendeu a aplicação do juiz das garantias aos procedimentos especiais,
incluindo a Lei dos Juizados Especiais Criminais.

LEIS PENAIS

OBRIGADO
Prof. Antonio Pequeno



Direito Penal
Prof. Renan Araujo

Prof. Renan Araujo
Facebook: 

Lei penal no tempo e no espaço

 Tempo e lugar do crime

 Princípio da reserva legal – Somente lei FORMAL

 Retroatividade da lei penal benéfica (mesmo que já tenha havido o trânsito
em julgado)

 Leis temporárias/excepcionais

 Territorialidade e extraterritorialidade



Prof. Renan Araujo
Facebook: 

Súmula 711 do STF

A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime
permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da
permanência.

Fato típico

 Dolo e culpa

 Dolo eventual x culpa consciente

 Nexo de causalidade
 Regra – Teoria da equivalência dos antecedentes causais

 Exceção – Teoria da causalidade adequada

 Tipicidade formal e material



Consumação e tentativa

 Tentativa – Iniciada a execução, crime não se consuma por circunstâncias
alheias à vontade do agente.

 Desistência voluntária e arrependimento eficaz – Agente desiste de
prosseguir na execução OU impede que o resultado ocorra.

 Arrependimento posterior – Reparação do dano/restituição da coisa até o
recebimento da denúncia, por ato voluntário, nos crimes sem violência ou
grave ameaça à pessoa.

Prof. Renan Araujo
Facebook: 

(FGV/2021/PCRN)
Cássio, com a intenção de matar Patrício, efetua disparo de arma de fogo em sua
direção, que atinge seu braço e o faz cair no chão. Enquanto caminha na direção
de Patrício para efetuar novo disparo, Cássio percebe a aproximação de policiais e
se evade do local, deixando Patrício apenas com o ferimento no braço.
Considerando os fatos narrados, Cássio deverá responder pelo crime de:
A) tentativa de homicídio;
B) tentativa de homicídio, com diminuição da pena pela desistência voluntária;
C) lesão corporal, pois houve desistência voluntária;
D) tentativa de homicídio, com diminuição da pena pelo arrependimento eficaz;
E) lesão corporal, pois houve arrependimento eficaz.



Causas de exclusão da ilicitude 
e da culpabilidade

 Causas de exclusão da ilicitude
 Legítima defesa
 Estado de necessidade
 Estrito cumprimento do dever legal
 Exercício regular de direito

 Causas de exclusão da culpabilidade
 Coação moral irresistível e obediência hierárquica
 Erro de proibição inevitável
 Inimputabilidade

Erro

Erro de tipo X Erro de proibição

Erro sobre a pessoa X Erro na execução



Concurso de pessoas

 Teoria monista

 Participação de menor importância

 Cooperação dolosamente distinta

 Comunicabilidade das circunstâncias/condições de caráter pessoal

 Autoria colateral

Concurso de crimes

 Concurso formal – Uma conduta, mais de um crime.
 Próprio
 Impróprio

 Concurso material – Mais de uma conduta, mais de um crime.

 Crime continuado – Mais de uma conduta, mais de um crime (crimes da
mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar,
modo de execução e outras semelhantes...)



Prof. Renan Araujo
Facebook: 

Crimes contra a vida
Tópicos de destaque

 Qualificadoras importantes no homicídio:

Feminicídio

Homicídio “funcional”

Emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido

Crimes patrimoniais
Tópicos importantes

 Furto de energia elétrica

 Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo =
HEDIONDO

 Roubo com emprego de arma:
 Arma branca – Aumento de 1/3 à metade
 Arma de fogo – Aumento de 2/3
 Arma de fogo de uso restrito ou proibido – Pena em dobro

 Latrocínio - consumação



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

Disposições gerais

 Isenção de pena - Quem comete crime patrimonial contra:

 Cônjuge, na constância da sociedade conjugal

 Ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou
ilegítimo, seja civil ou natural.



Disposições gerais

 Necessidade de representação se o crime é praticado contra:

 Cônjuge desquitado ou judicialmente separado

 Irmão

 Tio ou sobrinho, com quem o agente coabita

Disposições gerais

 Inaplicabilidade dos arts. 181 e 182

 Quando há emprego de grave ameaça ou violência à pessoa

 Não se aplica ao estranho que participa do crime

 Se o crime é praticado contra pessoa com 60 anos ou mais



Súmulas importantes – crimes 
patrimoniais
Súmula 511 do STJ
É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. ... 155 do CP
nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do
agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.

Súmula 567 do STJ
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência
de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna
impossível a configuração do crime de furto.

Súmulas importantes – crimes 
patrimoniais
Súmula 582 do STJ
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante
emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em
seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Súmula 96 do STJ
O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da
vantagem indevida.



Crimes funcionais
 Reparação do dano no crime de peculato

 Peculato culposo – Extinção da punibilidade (se antes da sentença
irrecorrível); redução da pena pela metade (se após).

 Peculato doloso – Pode gerar redução de pena de 1/3 a 2/3 (se
ocorrer antes do recebimento da denúncia), pelo arrependimento
posterior.

Crimes funcionais
 Concussão x corrupção passiva

 Prevaricação x corrupção passiva privilegiada

 Princípio da insignificância



Crimes praticados por particular
contra a adm. em geral
 Desobediência
 Mero descumprimento de ordem LEGAL dada por FP

 Resistência
 Oposição à execução de ato LEGAL, mediante violência ou ameaça

 Desacato
 Agir com desrespeito, ofender, aviltar, humilhar o FP no exercício da

função ou em razão dela

Crimes praticados por particular
contra a adm. em geral

 Corrupção ativa

 OFERECER ou PROMETER vantagem indevida ao servidor para que ele
infrinja seu dever funcional

 Crime formal

 Finalidade específica



Crimes contra a adm. da Justiça

 Denunciação caluniosa
 Agente dá causa à instauração de procedimento contra alguém,

imputando-lhe crime/ato de improbidade/infração ético-disciplinar
de que o sabe inocente

 Comunicação falsa de crime ou contravenção
 Agente provoca a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência

de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado

 Autoacusação falsa de crime
 Agente acusa a si próprio, perante a autoridade, de crime inexistente

ou praticado por outrem

Crimes contra a adm. da Justiça

 Favorecimento pessoal x Favorecimento real

 Favorecimento pessoal
 Agente auxilia alguém (autor de crime) a subtrair-se à ação de

autoridade pública
 Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão

do criminoso, fica isento de pena

 Favorecimento real
 Agente (fora dos casos de concurso de agentes ou de receptação)

presta auxílio a criminoso, destinado a tornar seguro o proveito do
crime



Outros crimes importantes

 Crimes contra a honra
 Calúnia
 Difamação
 Injúria
 Injúria racial x Racismo

 Estupro – Tipo penal misto alternativo

 Estupro de vulnerável – Irrelevância do consentimento da
vítima/experiência sexual anterior/relacionamento amoroso com infrator

 Associação criminosa – 3 ou + agentes (crime permanente)

Inovações legislativas importantes

 Furto mediante fraude eletrônica x Crimes de fraude eletrônica

 Stalking (crime habitual, qualquer pessoa pode ser vítima) x Violência
psicológica contra a mulher (somente a mulher pode ser vítima)

 Lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino
(art. 129, §13 do CP)



Inovações legislativas importantes

 Crime contra a honra cometido pelas redes sociais da internet (pena
triplicada)

 Homicídio qualificado pelo emprego de arma de fogo de uso restrito ou
proibido

OBRIGADO
Prof. Renan Araujo



Estatuto da Criança e do 
Adolescente 

Prof. Lilian Novakoski

Excepcionalmente aplicamos o ECA 
até 21 anos. 

Conceito 

Criança e 
Adolescente

Criança 12 anos 
incompletos 

Adolescente 12 anos até 
18 anos 



O Conselho Tutelar realiza o atendimento a uma adolescente que
vem apresentando número elevado de faltas na escola. Durante o
atendimento, a adolescente relata que foi vítima de violência sexual
há cerca de três meses. Segundo estabelecido no ECA, nessa
situação, em que há uma notícia de infração penal cometida em face
da adolescente, o Conselho Tutelar possui atribuição de:
a)encaminhar a notícia ao Ministério Público;
b)investigar para descobrir quem foi o autor da infração penal;
c)ignorar a notícia e tratar apenas das faltas na escola;
d)realizar o exame de corpo de delito na adolescente;
e)intimar o suposto autor da infração penal para prestar
depoimento.
.

FGV-2021-TJRO

Aplicam-se Medidas 
de de Proteção na 

Violação de Direitos 

Ação ou 
Omissão da 

Sociedade ou 
do Estado 

Por falta, 
omissão ou 

abuso dos pais 
ou responsável

Em razão da 
própria 

conduta do 
menor 



Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável:
I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família;
I - encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de

proteção, apoio e promoção da família; (Redação dada dada pela Lei nº 13.257,
de 2016)

II - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e
tratamento a alcoólatras e toxicômanos;

III - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;
IV - encaminhamento a cursos ou programas de orientação;
V - obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua freqüência e

aproveitamento escolar;
.

Medidas de Proteção 

VI - obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento
especializado;

VII - advertência;
VIII - perda da guarda;
IX - destituição da tutela;
X - suspensão ou destituição do pátrio poder poder familiar .

.

Medidas de Proteção 



Medidas Socioeducativa

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade
competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
IV - liberdade assistida;
V - inserção em regime de semi-liberdade;
VI - internação em estabelecimento educacional;
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.

.

Medidas Socioeducativa



Medidas Socioeducativa
Internação 

Aplicada

Grave ameaça 
ou violência 

Reiteração faltas 
Graves 

Descumprimento 
medidas 

anteriores (3 
meses)

Provisória 

45 dias 

Reavalia a cada 
6 meses e não 
excede 3 anos 

Apuração Ato 
Infracional 

Adolescente 
apreendido

oredem judicial 

encaminha para 
autoridade 
judiciaria 

flagrante 

autoridade 
policial 

se tiver adulto: 
prevalece a 
delegacia 

especializada 



João, com 17 anos, 11 meses e 29 dias de idade, fisicamente
desenvolvido e plenamente consciente dos seus atos, foi conduzido à
delegacia de polícia por ter sido detido no momento em que praticava
uma conduta que se enquadrava em descrição típica do Código Penal
Brasileiro, à qual era cominada pena mínima de 3 anos de reclusão e
cuja persecução penal se iniciava mediante ação penal pública.
Nesse caso, à luz da sistemática constitucional vigente, João:
a)responderá por ato infracional e, por força do princípio da paridade,
sofrerá medida privativa de liberdade por prazo idêntico à pena
cominada ao crime;
b)responderá por ato infracional e, caso sofra medida privativa de
liberdade, devem ser observados os princípios da brevidade e da
excepcionalidade;

FGV-2021-PCRN

c)responderá por crime, considerando a sua condição física e plena
consciência dos atos praticados, mas não poderá sofrer a pena de
reclusão;
d)responderá por crime, considerando a data provável de início da
persecução penal, mas deverá ser recolhido em cela separada;
e)não responderá pela conduta, considerando a pena cominada e a
sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

FGV-2021-PCRN



• Multa, Detenção ou Reclusão 
• deixar de manter registros em hospitais, privar 

criança ou adolescente indevidamente da sua 
liberdade, submeter criança ou adolescente sob 
sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou 
a constrangimento, contra dignidade sexual de 
crianças e adolescentes, subtrair criança ou 
adolescente ao poder de quem o tem sob sua 
guarda para colocar em lar substituto entre outros. 

Crimes

• Multa 
• não comunicação de suspeita ou confirmação de 

maus tratos, divulgar dados de criança ou 
adolescente que se atribua ato infracional, 
hospedagem e transporte irregular, venda de 
bebidas alcoólicas entre outrosInfrações 

OBRIGADA
Prof. Lilian Novakoski



TIRA-DÚVIDAS

Estatuto da PCE RJ e
Estatuto dos Servidores 
Públicos do Rio de Janeiro
Prof. Emerson Bruno



Ingresso na PCE RJ.

Art. 3º - O ingresso nos cargos de provimento efetivo exige:

I – nacionalidade brasileira;

II – idade-limite na forma estabelecida em lei;

III – gozo dos direitos políticos, comprovado através de documento fornecido pelas
entidades públicas, responsáveis pelo controle desses direitos;

IV – certificado expedido por repartição militar competente e título eleitoral que
comprovem, respectivamente, a quitação das obrigações militares e eleitorais;

Estatuto da PCE RJ

Art. 3º - O ingresso nos cargos de provimento efetivo exige:

V – condições sociais familiares compatíveis com a função policial, a serem apuradas
mediante sindicância reservada;

VI – boa saúde, comprovada através de inspeção médica, realizada pelo
Departamento de Perícias Médicas da Secretaria de Estado da Administração;

VII – aptidão física e psíquica para o exercício da função policial, apurada por
profissionais capacitados;

Estatuto da PCE RJ



Do Cargo e da Função na PCE RJ.

Art. 9º - Caracteriza a função policial o exercício de atividades específicas
desempenhadas pela autoridades, seus agentes e auxiliares, para assegurar o
cumprimento da lei, manutenção da ordem pública, proteção de bens e pessoas,
prevenção da prática dos ilícitos penais e atribuições de polícia judiciária.

Art. 10 – A função policial, fundada na hierarquia e na disciplina, é incompatível com
qualquer outra atividade, salvo as exceções previstas em lei.

Estatuto da PCE RJ

Círculos Hierárquicos na PCE RJ.

Art. 10, Parágrafo único – Os círculos hierárquicos são âmbitos da convivência 
entre policiais da mesma classe e têm a finalidade de desenvolver o espírito de 
camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito 
mútuo.

Estatuto da PCE RJ



DO CÓDIGO DE ÉTICA POLICIAL

Art. 11 – O policial manterá observância, tanto mais rigorosa quanto mais elevado
for o grau hierárquico dos seguintes preceitos de ética:

I – servir à sociedade como obrigação fundamental;

II – proteger vidas e bens;

III – defender o inocente e o fraco contra o engano e a opressão;

IV – preservar a ordem, repelindo a violência;

Estatuto da PCE RJ

DO CÓDIGO DE ÉTICA POLICIAL

Art. 11 – O policial manterá observância, tanto mais rigorosa quanto mais elevado
for o grau hierárquico dos seguintes preceitos de ética:

V – respeitar os direitos e as garantias individuais;

VI – jamais revelar tibieza ante o perigo e o abuso;

VII – exercer a função policial com probidade, discrição e moderação, fazendo
observar as leis com clareza;

Estatuto da PCE RJ



DO CÓDIGO DE ÉTICA POLICIAL

Art. 11 – O policial manterá observância, tanto mais rigorosa quanto mais elevado
for o grau hierárquico dos seguintes preceitos de ética:

VIII – não permitir que sentimentos ou animosidades pessoais possa influir
em suas decisões;

IX – ser inflexível, porém justo, no trato com os delinqüentes;

X – respeitar a dignidade da pessoa humana;

XI – preservar a confiança e o apreço de seus concidadãos pelo exemplo de
uma conduta irrepreensível na vida pública e na particular;

Estatuto da PCE RJ

Capítulo II DA TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES

Art. 16 – São transgressões disciplinares:

DE NATUREZA LEVE

I – falta de assiduidade ou impontualidade habituais;

II – interpor ou traficar influência alheia para solicitar ascensão, remoção,
transferência ou comissionamento;

III – dar informações inexatas, alterá-las ou desfigurá-las:

IV – usar indevidamente os bens do Estado ou de terceiro, sob sua guarda ou
vigilância;

Estatuto da PCE RJ



Art. 16 – São transgressões disciplinares:

DE NATUREZA LEVE

V – divulgar notícia sobre serviços ou tarefas em desenvolvimento realizadas pela
repartição, ou contribuir para que sejam divulgadas, ou ainda, conceder
entrevistas sobre as mesmas sem autorização da autoridade competente;

VI – dar, ceder ou emprestar arma, insígnias ou carteira de identidade funcional;

VII – deixar habitualmente de saldar dívidas legítimas ou de pagar regularmente
pensões a que esteja obrigado por decisão judicial;

Estatuto da PCE RJ

Art. 16 – São transgressões disciplinares:

DE NATUREZA LEVE

VIII – manter relações de amizade ou exibir-se em público, habitualmente, com
pessoas de má reputação, exceto em razão de serviço;

IX – permutar o serviço sem expressa autorização competente;

X – ingerir bebidas alcoólicas quando em serviço;

XI – afastar-se do município onde exerce suas atividades, sem autorização superior;

Estatuto da PCE RJ



Art. 16 – São transgressões disciplinares:

DE NATUREZA LEVE

XII – deixar, sem justa causa, de submeter-se à inspeção médica determinada em
lei ou por autoridade competente;

DE NATUREZA MÉDIA

XIII – valer-se do cargo com o fim ostensivo ou velado de obter proveito de
natureza político partidária, para si ou para outrem;

XIV – simular doença para esquivar-se ao cumprimento do dever;

Estatuto da PCE RJ

Art. 16 – São transgressões disciplinares:

DE NATUREZA MÉDIA

XV – agir, no exercício da função, com displicência, deslealdade ou negligência;

XVI – intitular-se funcionário ou representante de repartição ou unidade policial a
que não pertença;

XVII – maltratar preso sob sua guarda ou usar de violência desnecessária no
exercício da função policial;

XVIII – deixar de concluir, nos prazos legais ou regulamentares, sem motivos justos,
inquéritos policiais, sindicâncias ou processo administrativos;

Estatuto da PCE RJ



Art. 16 – São transgressões disciplinares:

DE NATUREZA MÉDIA

XIX – participar de atividade comercial ou industrial exceto como acionista,
quotista ou comanditário;

XX – deixar de tratar os superiores hierárquicos e os subordinados com a
deferência e a urbanidade devida;

XXI – coagir ou aliciar subordinados com objetivos político-partidários;

Estatuto da PCE RJ

Art. 16 – São transgressões disciplinares:

DE NATUREZA GRAVE

XXII – praticar usura em qualquer de suas formas;

XXIII – apresentar parte, queixa ou representação infundada contra superiores
hierárquicos;

XXIV – indispor funcionários contra seus superiores hierárquicos ou provocar,
velada ou ostensivamente, animosidade entre funcionários;

XXV – insubordinar-se ou desrespeitar superior hierárquico;

Estatuto da PCE RJ



Art. 16 – São transgressões disciplinares:

DE NATUREZA GRAVE

XXVI – empenhar-se em atividades que prejudiquem o fiel desempenho da função
policial;

XXVII – utilizar, ceder ou permitir que outrem use objetos arrecadados, recolhidos
ou apreendidos pela polícia;

XXVIII – entregar-se a prática de jogos proibidos ou ao vício da embriaguez, ou
qualquer outro vício degradante;

XXIX – portar-se de modo inconveniente em lugar público ou acessível ao público;

Estatuto da PCE RJ

Art. 16 – São transgressões disciplinares:

DE NATUREZA GRAVE

XXX – esquivar-se, na ausência da autoridade competente, de atender a
ocorrências passíveis de intervenção policial que presencie ou de que tenha
conhecimento imediato, mesmo fora da escala de serviço;

XXXI – emitir opiniões ou conceitos desfavoráveis aos superiores hierárquicos;

XXXII – cometer a pessoa estranha à organização policial, fora dos casos previstos
em lei, o desempenho de encargos próprios ou da competência de seus
subordinados;

Estatuto da PCE RJ



Art. 16 – São transgressões disciplinares:

DE NATUREZA GRAVE

XXXIII – desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão judicial ou criticá-
la depreciativamente.

XXXIV – eximir-se do cumprimento de suas obrigações funcionais

XXXV – violar o código de ética policial.

Estatuto da PCE RJ

Art. 17 – As transgressões disciplinares são classificadas como:

I – leves;
II – médias;
III – graves.

§ 1º - São de natureza leve as transgressões enumeradas nos incisos I e XII do
artigo anterior;

§ 2º - São de natureza média as transgressões enumeradas nos incisos XIII e XXI do
artigo anterior;

§ 3º - São de natureza grave as transgressões enumeradas nos incisos XXII e XXXV
do artigo anterior;

Estatuto da PCE RJ



§ 4º - A autoridade competente para decidir a punição poderá agravar a
classificação atribuída às transgressões disciplinares, atendendo às peculiaridades
e conseqüências do caso concreto.

§ 5º - O agravamento previsto no parágrafo anterior não ocorrerá nos casos em
que já houver sido imposta penalidade aos transgressores, salvo se de mera
advertência ou repreensão.

Estatuto da PCE RJ

Capítulo III DAS PENAS DISCIPLINARES

Art. 18 – São penas disciplinares:

I – advertência;
II – repreensão;
III – suspensão;
IV – afastamento do serviço, do cargo ou função;
V – prisão disciplinar;
VI – demissão;
VII – Cassação de aposentadoria ou disponibilidade.

Estatuto da PCE RJ



Art. 20 – A pena de advertência será aplicada em particular e verbalmente, nos
casos de falta leve.

Art. 21 – A pena de repreensão será aplicada, por escrito, nos casos de falta leve,
em caráter reservado.

Art. 22 – A pena de suspensão não excederá de noventa dias, implicando em perda
total dos vencimentos correspondentes aos dias e era aplicada:

I – de um a quinze dias, nos casos de faltas leves;
II – de dezesseis a quarenta dias, nos casos de faltas médias;
III – de quarenta e um a noventa dias, nos casos de faltas graves.

Estatuto da PCE RJ

CAPÍTULO V Das Penalidades

Art. 292 – São penas disciplinares:

I – advertência;
II – repreensão;
III – suspensão;
VI – multa; (que não está presente no Estatuto da PCE RJ)
V – destituição de função;
VI – demissão;
VII – cassação de aposentadoria, jubilação e disponibilidade.

Estatuto dos Servidores Civis do RJ



Art. 294 – A pena de advertência será aplicada verbalmente em casos de
negligência e comunicada ao órgão de pessoal.

Art. 295 – A pena de repreensão será aplicada por escrito em casos de
desobediência ou falta de cumprimento dos deveres, bem como de
reincidência específica em transgressão punível com pena de advertência.

Parágrafo único – Havendo dolo ou má fé, a falta de cumprimento dos
deveres será punida com pena de suspensão.

Estatuto dos Servidores Civis do RJ

Art. 296 – A pena de suspensão será aplicada nos casos de:

I – falta grave;

II – desrespeito a proibições que, pela sua natureza, não ensejarem pena de
demissão;

III – reincidência em falta já punida com repreensão.

§ 1º - A pena de suspensão não poderá exceder a 180 (cento e oitenta) dias.

§ 2º - O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos
decorrentes do exercício do cargo.

Estatuto dos Servidores Civis do RJ



§ 3º - Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão, por
iniciativa do chefe imediato do funcionário, poderá ser convertida em multa,
na base de 50% (cinqüenta por cento) por dia de vencimento ou
remuneração, obrigado, nesse caso, o funcionário a permanecer no serviço
durante o número de horas de trabalho normal.

Art. 298 – A pena de demissão será aplicada nos casos de:

I – falta relacionada no art. 286, quando de natureza grave, a juízo da
autoridade competente, e se comprovada má fé;

II – incontinência pública e escandalosa ou prática de jogos proibidos;

Estatuto dos Servidores Civis do RJ

Art. 298 – A pena de demissão será aplicada nos casos de:

III – embriaguez, habitual ou em serviço;

IV – ofensa física, em serviço, contra funcionário ou particular, salvo em
legítima defesa;

V – abandono de cargo;

VI – ausência ao serviço, sem causa justificada, por 60 (sessenta) dias,
interpoladamente, durante o período de 12 (doze) meses;

VII – insubordinação grave em serviço;

Estatuto dos Servidores Civis do RJ



Art. 298 – A pena de demissão será aplicada nos casos de:

VIII – ineficiência comprovada, com caráter de habitualidade, no desempenho
dos encargos de sua competência;

IX – desídia no cumprimento dos deveres.

Art. 302 – São competentes para aplicação de penas disciplinares:

I – O Governador, em qualquer caso e, privativamente, nos casos de
demissão, cassação de aposentadoria, jubilação ou disponibilidade;

Estatuto dos Servidores Civis do RJ

Art. 302 – São competentes para aplicação de penas disciplinares:

II – os Secretários de Estado e demais titulares de órgãos diretamente
subordinados ao Governador em todos os casos, exceto nos de competência
privativa do Governador;

III – os dirigentes de unidades administrativas em geral, nos casos de penas
de advertência, repreensão, suspensão até 30 (trinta) dias e multa
correspondente.

Estatuto dos Servidores Civis do RJ



§ 1º - A aplicação da pena de destituição de função caberá à autoridade que
houver feito a designação do funcionário.

§ 2º - Nos casos dos incisos II e III, sempre que a pena decorrer de processo
administrativo disciplinar, a competência para decidir e para aplicá-la é do
Secretário de Estado de Administração.

Estatuto dos Servidores Civis do RJ

Art. 303 – Prescreverá:

I – em 2 (dois) anos, a falta sujeita às penas de advertência, repreensão,
multa ou suspensão;

II – em 5 (cinco) anos, a falta sujeita:

1) à pena de demissão ou destituição de função;

2) à cassação da aposentadoria, jubilação ou disponibilidade.

Estatuto dos Servidores Civis do RJ



§ 1º - A falta também prevista como crime na lei penal prescreverá juntamente
com este.

§ 2º - O curso da prescrição começa a fluir da data do evento punível
disciplinarmente, ou do seu conhecimento, e interrompe-se pela abertura de
processo administrativo disciplinar.

Estatuto dos Servidores Civis do RJ

OBRIGADO
Prof. Emerson Bruno



Legislação Penal

Prof. Alexandre Herculano

(2018 - FGV -AL-RO – Advogado) Diante do constante noticiário jornalístico sobre a aplicabilidade da
Lei nº 12.850/13 (Lei de Organização Criminosa), determinado deputado estadual solicita
esclarecimentos ao advogado da Assembleia Legislativa sobre as previsões do referido diploma legal.
Sobre a lei mencionada, caberá ao advogado esclarecer que
A) a legislação brasileira não prevê o conceito de organização criminosa, mas tão só os tratados
internacionais, de modo que deve o aplicador da lei buscar o complemento da norma em outros
diplomas.
B) o agente, caso além de praticar o crime de constituir organização criminosa execute outros delitos na
condição de membro da organização, responderá apenas pelo primeiro, ficando os demais absorvidos.
C) aquele que embaraça a investigação penal de infração que envolve organização criminosa também
poderá ser responsabilizado, mas com pena em abstrato reduzida pela metade.
D) o agente incidirá em causa de aumento de pena sobre o delito de constituir organização criminosa se
nesta houver participação de funcionário público, desde que a organização se valha dessa condição
para praticar a infração penal.
E) o emprego de arma de fogo pela organização justifica o aumento de pena em até a metade, mas a
participação de adolescente não influi na pena do crime de constituir organização criminosa.

Legislação Penal - PCRJ



(2019 - TJ-RO - Juiz de Direito Substituto) A respeito da colaboração do autor, coautor ou
partícipes, com as autoridades policiais e judiciárias, a fim de redução ou exclusão de pena,
prevista na Lei de Drogas, Lavagem de Dinheiro, Organização Criminosa e Crime Hediondo,
assinale a alternativa correta.
A) A colaboração constante da Lei de Drogas prevê isenção de pena ao acusado ou indiciado que
colaborar na identificação de demais coautores e possibilitar a recuperação total do produto do
crime.
B) A colaboração prevista na Lei dos Crimes Hediondos, para o crime de extorsão mediante
sequestro praticado por mais de um agente, prevê isenção de pena àquele que o denunciar à
autoridade, desde que resulte na libertação do sequestrado.
C) A colaboração premiada prevista na Lei de Organização Criminosa poderá ser realizada tanto na
fase investigatória quanto na fase judicial, mas não após sentença.
D) A colaboração premiada prevista na Lei de Organização Criminosa poderá implicar perdão
judicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ao colaborador, na
hipótese de recuperação total ou parcial do produto de crime.
E) O não oferecimento de denúncia em face do autor colaborador é taxativamente prevista na Lei
de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro.

Legislação Penal - PCRJ

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA – FGV – 2018) Em cumprimento de mandado de busca e
apreensão no local de trabalho de João, que era um estabelecimento comercial de sua propriedade e
de sociedade em que figurava como administrador e principal sócio, foram apreendidas duas armas
de fogo, de calibre permitido, com numeração aparente, devidamente municiadas. João esclareceu
que tinha as armas para defesa pessoal, apesar de não possuir autorização e nem registro das
mesmas.
Diante disso, foi denunciado pela prática de dois crimes de porte de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei nº 10.826/03), em concurso material.
No momento de aplicar a sentença, o juiz deverá reconhecer que:
a) ocorreram dois crimes de posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03) em
concurso material.
b) ocorreram dois crimes de posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03) em
concurso formal.
c) ocorreram dois crimes de porte de arma de fogo de uso permitido em concurso formal.
d) ocorreu crime único de porte de arma de fogo de uso permitido, afastando-se o concurso de delitos.
e) ocorreu crime único de posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei nº 10.826/03),
afastando-se o concurso de delitos.

Legislação Penal - PCRJ



(2021 - FGV - PC-RN - Agente e Escrivão) A Lei nº 9.296/1996 (Lei de Interceptação
Telefônica) disciplina o procedimento de interceptação telefônica, tratando-se de medida
cautelar probatória. A referida medida:
A) pode ser decretada pelo juiz, durante o inquérito, de ofício ou após representação da
autoridade policial, por prazo indeterminado se o crime for de natureza hedionda;
B) não admite prorrogação, caso fixada pelo prazo inicial de quinze dias;
C) pode ser requerida e deferida diretamente pelo juiz com base exclusivamente em denúncia
anônima;
D) pode ser deferida independentemente da espécie de sanção penal cominada ao crime
investigado;
E) não será admitida quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis.

Legislação Penal - PCRJ

(BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FGV - 2018) A Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que
sofreu profundas alterações com a Lei nº 12.683/12, dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou
ocultação de bens, direitos e valores, além da prevenção da utilização do sistema financeiro para os
ilícitos previstos nesse mesmo diploma legal. Alguns dos bens jurídicos protegidos pelos ilícitos
penais previstos na Lei são Estado, coletividade e, de maneira secundária, eventual particular
prejudicado. Com base nas previsões da legislação penal supramencionada, é correto afirmar que:
a) aquele que participa de associação em que a atividade apenas secundária é dirigida à prática de
crimes previstos na Lei nº 9.613/98, ainda que tenha conhecimento dessa situação, não será
responsabilizado com as penas do crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores;
b) em sendo os valores ilícitos ocultados produtos de infrações penais anteriores praticadas por
terceiros, não restará configurado o crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores;
c) o crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores não é punível na forma tentada, ou
seja, quando não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente;
d) por ter natureza permanente, não há aumento da pena quando os crimes da Lei nº 9.613/98 forem
praticados de forma reiterada, em diferentes momentos, por um mesmo agente;
e) em sendo os crimes da Lei nº 9.613/98 praticados por intermédio de organização criminosa, aplica-
se causa de aumento de pena.

Legislação Penal - PCRJ



(POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FGV - 2020) Durante almoço comemorativo,
José emprestou seu carro a Matheus, para que ele fosse buscar sua namorada, ciente de que este
não possuía carteira de habilitação. Quando trafegava normalmente pela via pública, Matheus foi
parado em blitz rotineira, sendo constatado que não possuía a devida autorização legal para dirigir.
Diante desse quadro fático, de acordo com as previsões legais e jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:
A) José responderá pelo crime de entregar veículo automotor a pessoa não habilitada, enquanto
Matheus deverá ser absolvido em razão da atipicidade comportamental;
B) José e Matheus não responderão por qualquer infração penal, pois suas condutas não geraram
qualquer perigo de dano ao bem jurídico protegido;
C) a conduta de José é atípica, devendo Matheus responder pelo crime de dirigir veículo em via pública
sem a devida permissão ou habilitação;
D) caso viesse a causar lesão culposa em terceiro, Matheus responderia pelos crimes de lesão culposa
na direção de veículo automotor e de dirigir em via pública sem a devida permissão ou habilitação, em
concurso material;
E) José responderá pelo crime de entregar veículo automotor a pessoa não habilitada, enquanto
Matheus responderá pelo crime de dirigir veículo em via pública sem a devida permissão ou
habilitação.

Legislação Penal - PCRJ

(2021 - FGV - TJ-RO) Constitui delito de abuso de autoridade cumprir mandado de busca e
apreensão domiciliar:
A) fora do período de luminosidade solar;
B) após as 18h ou antes das 6h;
C) após as 20h ou antes das 8h;
D) após as 21h ou antes das 5h;
E) fora do horário de expediente forense.

Legislação Penal - PCRJ



(2018 - FGV - TJ-SC - Oficial da Infância e Juventude) Os adolescentes José, Marcelo e Vitor
são apreendidos por autoridade policial quando consumiam cerveja, vodca e gim,
respectivamente, em frente a um bar de grande movimentação. Indagados sobre como
tiveram acesso às bebidas, responderam: José comprou a cerveja diretamente no bar;
Marcelo recebeu as doses de vodca gratuitamente do garçom, que é seu amigo; e Vitor
ganhou a garrafa de gim de presente do pai.
Diante das informações prestadas pelos adolescentes, à luz do ECA, as condutas do dono do
bar, do garçom e do pai de Vítor, configuram, respectivamente:
A) crime; infração administrativa; e crime;
B) crime, infração administrativa; e infração cível;
C) crime; crime; e crime;
D) crime; crime; e infração cível;
E) crime; fato atípico; e infração cível.

Legislação Penal - PCRJ

(POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FGV) Segundo a Lei 7.716/89, as condutas
relacionadas a seguir constituem crime de racismo, à exceção de uma. Assinale-a.
a) impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias, ou locais
semelhantes abertos ao público
b) impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem, ou qualquer
estabelecimento similar
c) constranger alguém com emprego de violência ou ameaça, causando-lhe sofrimento físico
em razão de discriminação racial ou religiosa
d) impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou
escada de acesso a eles
e) negar ou obstar emprego em empresa privada

Legislação Penal - PCRJ



OBRIGADO
Prof. Alexandre Herculano

Informática

Prof. Renato da Costa:.



TJ AM – FGV
Com relação às vantagens do Solid-State Drive - SSD como dispositivo de
armazenamento de dados, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a
falsa.
( ) É fabricado sem partes móveis eletro-mecânicas, o que reduz vibrações e os
torna completamente silenciosos.
( ) Apresenta maior peso em relação aos discos rígidos, mesmo os mais
portáteis.
( ) Fornece capacidade de armazenamento superior aos discos rígidos SATA, na
faixa de 10 MB.
As afirmativas são, respectivamente,

A) F, V e F.
B) F, V e V.
C) V, F e F.
D) V, V e F.
E) F, F e V.



IMBEL – FGV – 2021
Considere um pen drive com capacidade de 8GB, totalmente vazio. Assinale a
opção que indica o número mais próximo do máximo de arquivos de 400KB
que podem ser armazenados nesse dispositivo.
A)20.000
B)40.000
C)60.000
D)80.000
E)100.000

GigaByte MegaByte KiloByte Byte

8 000 000 000

400 000



PREFEITURA DE NITERÓI – FGV – 2015
Num pen-drive com capacidade de armazenagem máxima de 4 gigabytes, é
possível armazenar:
A) 1.000 fotos com 5 megabytes cada;
B) 10 arquivos que têm, em média, 500 megabytes;
C) um vídeo com tamanho de 8.000.000 kilobytes;
D) 1.000.000 de e-mails com 1.000 bytes em média;
E) um banco de dados com 1.000.000.000.000 de bytes.

TeraByte GigaByte MegaByte KiloByte Byte

5 000

8 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000 000



PREFEITURA DE NITERÓI – FGV – 2018
A extensão de arquivos digitais que usualmente NÃO é utilizada para imagens
é:
A) .BMP
B) .CSV
C) .GIF
D) .JPG
E).PNG

SEFIN RO – FGV – 2018
Analise o conteúdo do arquivo de texto, a seguir.

Assinale a opção que indica o padrão de formato de dados utilizado nesse
arquivo.
A) ANSI
B) CSV
C) HTM
D) UFT-8
E) XML



IMBEL – FGV – 2021
Usualmente, as planilhas eletrônicas endereçam uma célula por meio da linha
e da coluna em que a célula aparece, usando números inteiros a partir de 1 e
letras de A até Z, considerando um alfabeto com 26 letras.
Assinale a opção que indica o endereço referente à célula localizada na
trigésima coluna da vigésima linha.
A) A20:30
B) A30:20
C) AD20
D) ZD30
E) T30

DPE RJ – FGV – 2014
9) Numa planilha que utiliza referências relativas e absolutas, como o MS
EXCEL, se a fórmula
=$D1+E$2
localizada na célula A1, for copiada (copy) e colada (paste) na célula B4, a
fórmula na célula de destino é escrita como
A) =$D4+F$2
B) =$D1+E$2
C) =D4+F$2
D) =$E4+F$5
E) =$D4+E$2



=$D1+E$2

=$D2+E$2

=$D3+E$2

=$D4+E$2 =$D4+F$2

DPE RJ – FGV – 2014
9) Numa planilha que utiliza referências relativas e absolutas, como o MS
EXCEL, se a fórmula
=$D1+E$2
localizada na célula A1, for copiada (copy) e colada (paste) na célula B4, a
fórmula na célula de destino é escrita como
A) =$D4+F$2
B) =$D1+E$2
C) =D4+F$2
D) =$E4+F$5
E) =$D4+E$2



TJ RS – FGV – 2020
Observe o trecho de uma planilha LibreOffice Calc exibido a seguir.
Sabendo-se que as setas foram produzidas pelo acionamento de comandos de
rastreamento na opção “Detetive” do menu “Ferramentas”, e que a opção
para exibir “valores zero” foi desmarcada, é correto afirmar que, de acordo
com a imagem, a fórmula que poderia estar contida na célula B2 é:
A) =A1 + A3 + C4
B) =C4
C) =A1 + A3 + C4 + B4
D) =B2
E) =A1 + A3 + C4 + B4 + A4

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS – FGV – 2014
26) Com referência ao MS Excel 2010, a fórmula que está incorretamente
escrita é:
A) =SOMA((B2+C3)/A1)
B) =((B2+C3)/A1)-D2)
C) =SOMA(B2)
D) =(B2+C4-X2)/B2/B2
E) =$Y2+Y$2/MÉDIA(B2:B10)



PREFEITURA DE PAULÍNIA – FGV – 2016
Considere uma planilha MS Excel 2010 na qual as regiões A1:A10 e C1:C10
estão preenchidas com números entre 10 e 90, aleatoriamente escolhidos.
Na região B1:B4 foram digitadas, na respectiva ordem, as seguintes fórmulas:
I. =SOMA($A$1:A1)
II. =A2+B2
III. =SOMA(A1:C3)
IV. =MÉDIA(A1;5;A3;C4)
Estão corretamente construídas

A) I e II, apenas.
B) I e IV, apenas.
C) II e III, apenas.
D) II, III e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.

SUSAM – FGV – 2014
A planilha abaixo foi criada no MSExcel 2010 BR.
Nessa planilha foi inserida em D11 uma expressão para determinar a soma dos
valores contidos nas células A9 e D9. Em D12, foi inserida outra expressão para
determinar o maior valor entre todos no intervalo de A9 a D9.
Nessas condições, as expressões inseridas em D11 e D12 foram,
respectivamente,
A) =SOMA(A9;D9) e =MAIOR(A9:D9).
B) =SOMA(A9;D9) e =MÁXIMO(A9:D9).
C) =SOMA(A9ED9) e =MÁXIMO(A9:D9).
D) =SOMA(A9:D9) e =MÁXIMO(A9;D9).
E) =SOMA(A9:D9) e =MAIOR(A9;D9).



PCRN – FGV – 2021
Considere o mecanismo de busca avançada do MS Word aplicado num
documento cujo conteúdo é exibido a seguir.
Bananas Batatas Baratas Barata Barraca
Suponha uma busca cujo texto a localizar é
Ba?ata*
e apenas a opção Usar caracteres curinga tenha sido assinalada.
A lista de palavras localizadas seria:
A) Batatas Baratas Barata;
B) Baratas Barata;
C) Barata;
D) Baratas;
E) vazia, pois nenhuma palavra teria sido localizada.

*

?

@

[ ]

[ - ]

[! ]

{n}

{n,m}

<( )

( )>



MPE AL – FGV – 2018
37) Observe as figuras a seguir retiradas do MS Word.
Antes

Depois

Com relação às figuras apresentadas, assinale a opção que estava ativada
entre o antes e o depois.
A) Comparar.
B) Controlar Alterações.
C) Ortografia e Gramática.
D) Painel de Revisão.
E) Restringir Edição.

TRE PA – FGV – 2011
Matheus está preparando um volumoso relatório no MS Word, no qual os
cabeçalhos são diferentes entre si em pelo menos dez trechos do documento.
O recurso de edição que permite preparar o texto dessa forma é:
A) formatação condicional;
B) inserção de formas;
C) pincel de formatação;
D) quebras de seção;
E) referência cruzada.



BADESC - FGV
O método criptográfico que emprega um tipo de chave, em que o emissor e o
receptor fazem uso da mesma chave, usada tanto na codificação como na
decodificação da informação, é conhecido por:
A) chave ultrasecreta.
B) chave assimétrica.
C) chave simétrica.
D) assinatura cifrada.
E) assinatura digital.

FGV - 2014 - FUNARTE
Maria está tentando localizar um arquivo no seu computador por meio do
Windows Explorer. Como ela não está bem certa sobre o nome do arquivo, a
busca é feita como mostrado a seguir.
*maria?.doc*
Um nome de arquivo que poderia estar no resultado dessa busca é:
a) docmaria23.docx;
b) docmaria.txt;
c) docmaria1.docx;
d) doc3maria.docm;
e) maria1.xls.



PREFEITURA DE CUIABÁ MS – FGV – 2015
Nos buscadores da Internet, especialmente o Google, um trecho entre aspas
duplas na caixa de busca significa que devem ser incluídas no resultado da
busca páginas que contêm
A) qualquer das palavras importantes contidas no trecho.
B) todas as palavras importantes contidas no trecho, em qualquer ordem.
C) todas as palavras importantes do trecho ou seus sinônimos, em qualquer
ordem.
D) todas as palavras importantes contidas no trecho, na ordem em que se
encontram.
E) todas as palavras importantes do trecho ou seus sinônimos, na ordem em
que se encontram.

“ “
-
e 
ou
OR
( ) 
@
..
$
cache
filetype:
site:



CÂMARA DE ARACAJU SE – FGV – 2021
Isabela pretende enviar um e-mail para um grupo de colegas, de modo que
cada um deles receba o e-mail sem saber que outros o receberam.
O recurso usualmente encontrado para esse tipo de procedimento é
identificado nos aplicativos gerenciadores de e-mail por:
A) Cc
B) Cco
C) Fwd
D) Inbox
E) Outbox

OBRIGADO
Prof. Renato da Costa:.



Direito Constitucional

Prof. ADRIANE FAUTH
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SEGURANÇA PÚBLICA

• DIREÇÃO: Delegados de Polícia
• SUBORDINAÇÃO: Governador
• COMPETÊNCIA: apura infrações penais EXCETO: PF ou MILITARES

ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL

APURAR INFRAÇÕES PENAIS
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Lei 13.260/16 
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ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL
exercer, com 

exclusividade, as 
funções de polícia 
judiciária da União.

PREVENIR E 
REPRIMIR

TRÁFICO 

CONTRABANDO 

DESCAMINHO

POLÍCIA

MARÍTIMA 

AEROPORTUÁRIA 

FRONTEIRAS

1. (FGV/2021 – PCERJ - PERITO)
Joana, Antônia e Nana, estudiosas das políticas de segurança pública, travaram
intenso debate a respeito das competências constitucionais dos órgãos que atuam
nessa área. Joana afirmou que compete primordialmente à polícia federal prevenir e
reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, sem prejuízo da atuação de
outros órgãos públicos. Antônia defendeu que compete à polícia civil apurar as
infrações penais, ressalvada a competência dos órgãos da União, incluindo aquelas
praticadas pelos integrantes da polícia penal. Nana, por sua vez, defendeu que as
polícias penais estão imediatamente vinculadas ao comandante do batalhão de cada
área e mediatamente ao governador do Estado ou do Distrito Federal, conforme o
caso. Considerando a disciplina constitucional:
A) apenas Nana está certa;
B) apenas Antônia está certa;
C) Joana, Antônia e Nana estão certas;
D) Joana, Antônia e Nana estão erradas;
E) apenas Joana e Antônia estão certas.



2. (FGV/2012 – PCMA- ESCRIVÃO)
Com relação à organização do Estado quanto à Polícia Civil, assinale a afirmativa
correta.
A) 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.
B) À União compete privativamente legislar sobre a organização, as garantias, os
direitos e deveres das polícias civis.
C) A polícia civil, por ser órgão das Forças Armadas, tem a incumbência de preservar
a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio.
D) A União é o ente competente para organizar e manter a polícia civil do Distrito
Federal.
E) Nos estados, as polícias civis subordinam-se aos governadores e no Distrito
Federal, ao presidente da República.

PODER EXECUTIVO

FORMA DE 
GOVERNO

REPÚBLICA

TEMPORARIEDADE

ELETIVIDADE

RESPONSABILIDADE

MONARQUIA

VITALICIEDADE

HEREDITARIEDADE

IRRESPONSABILIDADE
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pública federal

3. (FGV/2021 – PCERJ - PERITO)
Marília, estudante de direito, tinha sérias dúvidas a respeito do sentido das expressões
chefe de Estado e chefe de governo, principalmente ao considerar a atividade
desempenhada pelo presidente da República como chefe da Administração Pública federal.
Everardo, seu professor, informou-lhe, corretamente, que se tratava de atividade típica de:
A) chefe de governo, designativo utilizado, em sistemas parlamentaristas, para indicar o
agente que desempenha funções próprias de primeiro-ministro;
B) chefe de Estado, designativo utilizado, em sistemas parlamentaristas, para indicar o
agente que desempenha funções próprias de primeiro-ministro;
C) chefe de governo, que costuma ser escolhido, em sistemas parlamentaristas, no âmbito
do órgão legislativo, e que desempenha maior número de poderes apenas simbólicos;
D) chefe de Estado, designativo utilizado, em sistemas presidencialistas e parlamentaristas,
para indicar o primeiro mandatário, responsável pelas principais decisões políticas;
E) chefe de Estado, designativo adotado em conjunto com o de chefe de governo apenas
em regimes semipresidenciais, nos quais prepondera a escolha popular do primeiro
mandatário.



ORDEM SOCIAL
Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo
o bem-estar e a justiça sociais.
Parágrafo único. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas
sociais, assegurada, na forma da lei, a participação da sociedade nos processos
de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

ORDEM 
SOCIAL

BASE Primado 
do trabalho

OBJETIVO

bem-estar 
social

justiça 
sociais

4. (FGV/2021 – PCERJ - PERITO)
A União editou diploma normativo dispondo sobre o alicerce de sustentação e os objetivos
gerais a serem alcançados com a implementação de uma série de direitos ofertados aos
distintos segmentos da sociedade, a exemplo da seguridade social, da educação, da
cultura e do desporto. De acordo com esse diploma normativo, o conjunto desses direitos
(1) tem por base a preeminência do lazer e, por objetivos, (2) a plena realização da
personalidade individual, que deveria ser analisada de modo separado da coletividade, e
(3) a preservação da livre iniciativa e o aumento do lucro. À luz da sistemática
constitucional afeta à base e aos objetivos da ordem social, é correto afirmar que:
A) os conteúdos descritos em 1, 2 e 3 destoam da ordem constitucional;
B) os conteúdos descritos em 1, 2 e 3 estão em harmonia com a ordem constitucional;
C) apenas o conteúdo descrito em 3 está em harmonia com a ordem constitucional;
D) apenas os conteúdos descritos em 2 e 3 estão em harmonia com a ordem
constitucional;
E) apenas os conteúdos descritos em 1 e 2 estão em harmonia com a ordem
constitucional.



PRINCÍPIOS DA SEGURIDADE SOCIAL
• Seletividade e distributividade 
• na prestação dos benefícios e serviçosS
• Irredutibilidade
• do valor dos benefíciosI
• Caráter democrático e descentralizado da Administração
• gestão quadripartitec
• Universalidade
• de cobertura e do atendimentoU
• Diversidade
• da base de financiamento **** EC 103/2019D
• Equidade
• na forma de participação no custeioE
• Uniformidade e a equivalência
• de benefícios e serviços às populações urbanas e rurais U

5. (FGV/2008 – PCERJ - INSPETOR)
A Lei Maior determina competir ao Poder Público a organização, nos termos da lei,
da seguridade social, com observância obrigatória de determinados objetivos, entre
os quais, não se inclui:
A) universalidade da cobertura e do atendimento.
B) equidade na forma de participação no custeio.
C) diversidade da base de financiamento.
D) seletividade na prestação dos benefícios e serviços.
E) caráter centralizado da gestão administrativa.



MEIO AMBIENTE – ART. 225
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á,
na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações
discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

AMAZONA MATA ZÉ DO 
PANTANAL, NA ZONA, COM UMA 

SERRA!

MEIO AMBIENTE – ART. 225
§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se
consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam
manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal,
registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural
brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar
dos animais envolvidos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 96, de 2017)



6. (FGV/2014 – PCRN)
Em relação às normas constitucionais afetas ao meio ambiente, assinale a afirmativa
correta.
A) Norma estadual pode dispensar o estudo prévio de impacto ambiental, em áreas de
reflorestamento, para fins empresariais.
B) Norma da Constituição Estadual pode determinar a submissão do relatório de
impacto ambiental ao crivo do Ministério Público, que pode aprová-lo ou rejeitá-lo.
C) A partir da necessidade de proteger a cultura local, norma estadual pode autorizar
competições entre “galos combatentes”.
D) A Mata Atlântica é patrimônio nacional, não bem da União.
E) A proteção ao meio ambiente compete privativamente à União.

INDÍGENAS

DIREITOS TERRAS

POSSE PERMANENTE

USUFRUTO

SOLO

RIOS E LAGOS

DEMARCAÇÃO - UNIÃO

USO RECURSOS 
HIDRICOS E MINERAIS AUTORIZAÇÃO CN

comunidades

participação lavra

INALIENÁVEIS/INDISPONÍ
VEIS/IMPRESCRITÍVEIS

REMOÇÃO   VEDADO, 
SALVO

CATÁSTROFE/EPIDEMIA APROVAÇÃO CN

INTERESSE SOBERANIA PAÍS AUTORIZAÇÃO CN

Não tem propriedade e 
usufruto do subsolo!!



EXTRADIÇÃO

NATO NUNCA

NATURALIZADO

REGRA: NÃO

EXCEÇÃO

CRIME COMUM ANTES DA 
NATURALIZAÇÃO

TÓXICOS
ANTES OU 
DEPOIS DA 

NATURALIZAÇÃ

ESTRANGEIRO

REGRA: SIM

EXCEÇÃO: 

CRIME POLÍTICO

CRIME DE 
OPINIÃO

7. (FGV/2021 – PCRN)
João, brasileiro nato, e Pedro, brasileiro naturalizado, foram acusados e condenados pela
prática de um crime no País Beta, que solicitou a extradição de ambos ao Estado brasileiro.
À luz da sistemática constitucional vigente:
A) apenas Pedro pode ser extraditado, caso se trate de crime comum praticado antes da
naturalização ou de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;
B) João pode ser extraditado, caso se trate de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins, na forma da lei, ou de crimes contra a humanidade;
C) apenas Pedro pode ser extraditado, caso se trate de crime comum praticado antes da
naturalização;
D) João e Pedro não podem ser extraditados, qualquer que seja o crime praticado;
E) João e Pedro podem ser extraditados, qualquer que seja o crime praticado.
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Inquérito Policial

Conceito 
Inquérito Policial é um procedimento administrativo e
investigatório que tem por escopo fornecer elementos para o
início da ação penal

Escrito

Dispensável

Sigiloso*

Inquisitorial

Discricionário

Oficial

Oficioso

Indisponível
Características 

Inquérito Policial

Formas de Início

Ação Penal 
Privada

Ação Penal 
Pública

Requerimento de 
quem tem a 

qualidade de intentá-
la

Condicionada

Representação da 
vítima / 

representante ou 
Requisição do MJ

Incondicionada

De ofício

Requisição do Juiz ou MP 

Requerimento do 
ofendido



Acordo de Não Persecução Penal
(art. 28-A, CPP)

Pena mínima inferior a 4 anos

Sem violência ou grave ameaça

Confissão formal e circunstancial

Não ser caso de arquivamento

Necessidade e suficiência do acordo 
para reprovação e prevenção do crime

REQUISITOS 
CUMULATIVOS

Acordo de Não Persecução Penal –
ANPP (art. 28-A, CPP)

Se for cabível transação penal
(JECRIM) 

Investigado reincidente ou que indique 
conduta habitual/reiterada/penais

Tiver sido beneficiados nos 5 anos 
anteriores

Crimes de violência doméstica ou 
familiar, ou contra a mulher

HIPÓTESE DE 
NÃO

CABIMENTO

Exceto se insignificantes 
as infrações pretéritas

• ANPP
• Transação Penal
• SURSIS



Ação Penal (Art. 24/62 CPP)

Ação Penal

Pública (MP/ 
Denúncia)

Incondicionada

Condicionada

Privada (Ofendido / 
Queixa-Crime

Propriamente dita

Personalíssima

Subsidiária

 Cadeia de Custódia: Artigos 158-A até 158-F (introduzidos pela Lei nº 13.964/2019)

Considera-se cadeia de custódia o 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.

 O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos
policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.

 Vestígio: é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se
relaciona à infração penal.

 O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da
prova pericial fica responsável por sua preservação.

Cadeia de Custódia



Cadeia de Custódia

Reconhecimento Isolamento Fixação Coleta

Acondicionamento Transporte Recebimento

Processamento Armazenamento Descarte

Medidas Cautelares - Aplicação

Art. 282, §1º:
Isolada ou cumulativa

Art. 282, §2º:
Jurisdicionalidade.

Exceção: fiança (Art.
322)

Art. 311: Requerimento do
MP, do querelante ou do
assistente, ou por
representação da
autoridade policial.

Art. 282, §3º:
Contraditório prévio

Art. 282, §4º: Descumprimento:
poderá substituir a medida,
impor outra em cumulação, ou,
em último caso, decretar a
prisão preventiva.



Prisão em flagrante- procedimento

1º    
Captura

2º 
Condução 

até a 
autoridade

3º  
Lavratura 
do auto 

(art. 304, 
CPP)

4º

Recolhimen
to ao 

cárcere

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

Prisão em flagrante
 CPP, Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão

comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família
do preso ou à pessoa por ele indicada.

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

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

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

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

O juiz pode entender que é:
1– Ilegal: relaxa (art. 310, I, CPP);
2– Legal: homologa o auto. (i) Se
necessária, converte em preventiva
(requisitos do art. 312, CPP); (ii)
Desnecessária: liberdade provisória,
com ou sem fiança (art. 310, III)



Prisão Preventiva

Preventiva

Cabimento: fase investigativa e 
processual (311, CPP)

Decretação (311, CPP): Somente 
mediante provocação

Prazo: sem prazo 

Requisitos: art. 312, CPP

Infrações: art. 313, CPP

Substituição: (317 a 318-B do CPP)

Pacote 
anticrime

Prisão Temporária

Temporária

Cabimento: fase investigativa

Decretação: requerimento do MP 
ou representação do delegado. 

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

Requisitos: art. 1º da Lei

Infrações: art. 1º, III, da Lei



Rito dos crimes funcionais

Inicial

- Requisitos do 
art. 41, CPP;

- Art. 513, CPP;

Autuação e notificação para resposta preliminar

- Verifica 
rejeição liminar 
(art. 395, CPP)
- Notifica para 
RP em 15 dias 
(514, CPP)

Com a resposta, delibera:

- Rejeita:  
hipóteses do 
art. 395 ou do 
516 CPP.

- Recebe: 
citação para RA 
em 10 dias (396 
CPP)

Continuação

Segue o rito 
comum (art. 
518, CPP)

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as
contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada
ou não com multa.

Lei 9.099/95

Art. 63. Competência: teoria da atividade. “A competência do Juizado será determinada pelo lugar em
que foi praticada a infração penal.”

MENOR 
POTENCIAL 
OFENSIVO

CONTRAVENÇÕES 
PENAIS

CRIMES PPL não exceda 2 anos



Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado
e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as
requisições dos exames periciais necessários.

Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado
ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem
se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de
cautela, seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima.

Lei 9.099/95 - Da Fase preliminar

Lei 9.099/95 - Da Fase preliminar

COMPOSIÇÃO-
EFEITOS

CIVIL

PENAL

EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO, 
QUE SERÁ EXECUTADO NO JUÍZO 

CIVIL

RENÚNCIA DO DIREITO A 
REPRESENTAÇÃO

OU DEDUZIR A QUEIXA-CRIME



Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não
sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena
restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.

NÃO CABIMENTO:

 ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por
sentença definitiva;

 ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena
restritiva ou multa, nos termos deste artigo;

 não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os
motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida.

Lei 9099/95- Transação Penal
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