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Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito
auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo,
mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e
notadamente:
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra
vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação
ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou
amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;
II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta
ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades
referidas no art. 1° por preço superior ao valor de mercado;
III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta
ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço
inferior ao valor de mercado;
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IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material
de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades
mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos,
empregados ou terceiros contratados por essas entidades;
V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a
exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando,
de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;
VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer
declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço,
ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens
fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função
pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do
patrimônio ou à renda do agente público;
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VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento
para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado
por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade;
IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba
pública de qualquer natureza;
X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para
omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;
XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei;
XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo
patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei.
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Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º
desta lei, e notadamente:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular,
de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo
patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas,
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º
desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à
espécie;
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III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins
educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das
entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e
regulamentares aplicáveis à espécie;
IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio
de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço
por parte delas, por preço inferior ao de mercado;
V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço
superior ao de mercado;
VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou
aceitar garantia insuficiente ou inidônea;
VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais
ou regulamentares aplicáveis à espécie;
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de
parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;
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IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz
respeito à conservação do patrimônio público;
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de
qualquer forma para a sua aplicação irregular;
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;
XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas,
equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de
qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de
servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.
XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de
serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na
lei;
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XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação
orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei;
XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio
particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos
transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de
parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à
espécie;
XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas,
verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidade privada
mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou
regulamentares aplicáveis à espécie;
XVIII - celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a
observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
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XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas
de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas;
XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades
privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma
para a sua aplicação irregular;
XXI - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades
privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma
para a sua aplicação irregular.
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Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios
da Administração Pública
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto,
na regra de competência;
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva
permanecer em segredo;
IV - negar publicidade aos atos oficiais;
V - frustrar a licitude de concurso público;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
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VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva
divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de
mercadoria, bem ou serviço.
VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de
parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.
IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.
X - transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de
saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, nos
termos do parágrafo único do art. 24 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
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Dos Atos de Improbidade Administrativa Decorrentes de Concessão ou Aplicação
Indevida de Benefício Financeiro ou Tributário
Art. 10-A. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para
conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o
caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
IDENTIFICAÇÃO DE PERFIL GENÉTICO
Art. 9º-A. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como
por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será
submetido, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA (ácido
desoxirribonucleico), por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento
prisional.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
(Vigência)
§ 1o A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento
a ser expedido pelo Poder Executivo. (Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012)
§ 1º-A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos,
observando as melhores práticas da genética forense. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
§ 2o A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito
instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. (Incluído pela Lei nº 12.654, de
2012)
§ 3º Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de
perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira
que possa ser contraditado pela defesa. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 4º O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo que não tiver sido submetido à identificação
do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional deverá ser submetido ao
procedimento durante o cumprimento da pena. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
§ 5º A amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir a
identificação pelo perfil genético, não estando autorizadas as práticas de fenotipagem genética ou de busca
familiar.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
(Vigência)
§ 6º Uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput deste artigo
deverá ser correta e imediatamente descartada, de maneira a impedir a sua utilização para qualquer outro
fim.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
(Vigência)
§ 7º A coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizadas por perito
oficial.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
(Vigência)
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
MODALIDADE NOVA DE FALTA GRAVE
§ 8º Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil
genético. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
TRABALHO DO PRESO
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
FALTA DISCIPLINAR
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
SANÇÃO DISCIPLINAR
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO

Prof. Antonio Pequeno
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da
ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem
prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: (Redação
dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
I - duração máxima de até 2 (dois) anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma
espécie; (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
II - recolhimento em cela individual;

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

III - visitas quinzenais, de 2 (duas) pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir
o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado
judicialmente, com duração de 2 (duas) horas; (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
IV - direito do preso à saída da cela por 2 (duas) horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 (quatro)
presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso; (Redação dada pela Lei nº
13.964, de 2019)
V - entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para
impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário; (Incluído
pela Lei nº 13.964, de 2019)
VI - fiscalização do conteúdo da correspondência;

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VII - participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a
participação do defensor no mesmo ambiente do preso. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RDD
1)Crime doloso mais subversão da ordem ou disciplina da ordem interna.
Atenção: sem prejuízo da sanção disciplinar, o preso responderá penalmente pelo
crime doloso praticado
Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando
ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou
condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as
seguintes características: (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003)
Prof. Antonio Pequeno
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
2) ART.52,§ 1º, I - que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do
estabelecimento penal ou da sociedade; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

ART.52, § 1º: O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos
provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros:
(Redação dada pela Lei nº
13.964, de 2019)

Prof. Antonio Pequeno
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
3) ART.52,§ 1º, II - sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou
participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou
milícia privada, independentemente da prática de falta grave. (Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019)
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO RDD
§ 4º Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado
sucessivamente, por períodos de 1 (um) ano, existindo indícios de que o preso: (Incluído pela Lei nº 13.964,
de 2019)
REQUISITOS
I - continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da
sociedade; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
II - mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados
também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do
grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento
penitenciário. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
CUMPRIMENTO DO RDD O ESTABELECIMENTO FEDERAL
ART..52- § 3º Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação
criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 (dois) ou mais Estados da Federação, o
regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional
federal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
ART.52, § 5º Na hipótese prevista no § 3º deste artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com
alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do
preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou de grupos
rivais. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
RDD JUDICIALIZAÇÃO
"Art. 54. As sanções dos incisos I a IV do art. 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do
estabelecimento e a do inciso V, por prévio e fundamentado despacho do juiz competente.
IMPORTANTE: O RDD SÓ PODE SER DETERMINADO PELO JUIZ.

Prof. Antonio Pequeno
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PROGRESSÃO DE
REGIME

REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
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REQUISITO
OBJETIVO
REQUISITO
SUBJETIVO

REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela
Lei nº 13.964, de 2019)
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência
à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa
ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com
violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa
ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Prof. Antonio Pequeno
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
(Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019)
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado
o livramento condicional; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a
prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de
2019)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com
resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Prof. Antonio Pequeno
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar
boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as
normas que vedam a progressão. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada
e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que
também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de
penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. (Redação dada pela Lei
nº 13.964, de 2019)
, de 2019)
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou
pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são,
cumulativamente: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)
I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
(Incluído
pela Lei nº 13.769, de 2018)
II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;
(Incluído pela
Lei nº 13.769, de 2018)
III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime
anterior;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)
IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do
estabelecimento;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)
V - não ter integrado organização criminosa.
Prof. Antonio Pequeno
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§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no §
3º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)
§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas
previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de
2019)
§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo
para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do
requisito objetivo terá como base a pena remanescente. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o
cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de
2019)
(Vigência)
Prof. Antonio Pequeno
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
** PROGRESSÃO “PER SALTUM” (POR SALTO)
Súmula n. 491 do STJ - É inadmissível a chamada progressão per saltum de
regime prisional.

Prof. Antonio Pequeno
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
Das Autorizações de Saída
SUBSEÇÃO I
Da Permissão de Saída
Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e os presos provisórios
poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes
fatos:
I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão;
II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14).,
Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o
preso.
Art. 121. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída.
Prof. Antonio Pequeno
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
Da Saída Temporária
Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização
para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:
I - visita à família;
II - freqüência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior,
na Comarca do Juízo da Execução;
III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
§ 1º A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração
eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução. (Redação dada pela Lei
nº 13.964, de 2019)
§ 2º Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o condenado que
cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte.
(Incluído pela Lei nº 13.964,
de 2019)
Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o
Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes
requisitos:
I - comportamento adequado;
II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um
quarto), se reincidente;
III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
Prof. Antonio Pequeno
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
Art. 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 (sete) dias, podendo ser
renovada por mais 4 (quatro) vezes durante o ano.
Parágrafo único. Quando se tratar de freqüência a curso profissionalizante, de instrução de 2º
grau ou superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades
discentes.
§ 1o Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre
outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do
condenado:
(Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)
I - fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado
durante o gozo do benefício;
(Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)
II - recolhimento à residência visitada, no período noturno;
(Incluído pela Lei nº 12.258,
de 2010)
III - proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres.
(Incluído
pela Lei nº 12.258, de 2010)
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
§ 2o Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante, de instrução
de ensino médio ou superior, o tempo de saída será o necessário para o
cumprimento das atividades discentes.
(Renumerado do
parágrafo único pela Lei nº 12.258, de 2010)
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
§ 3o Nos demais casos, as autorizações de saída somente poderão ser
concedidas com prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias de intervalo entre
uma e outra.
(Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)
Art. 125. O benefício será automaticamente revogado quando o condenado
praticar fato definido como crime doloso, for punido por falta grave,
desatender as condições impostas na autorização ou revelar baixo grau de
aproveitamento do curso.
Parágrafo único. A recuperação do direito à saída temporária dependerá da
absolvição no processo penal, do cancelamento da punição disciplinar ou da
demonstração do merecimento do condenado.
Prof. Antonio Pequeno

48

REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
REMIÇÃO
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG

LEI ESTADUAL DE MG Nº 11404/1994
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
01- Nos termos da Lei Estadual nº 11.404/1994, que dispõe sobre as Normas de Execução Penal,
marque a alternativa incorreta:
A) Será construído pavilhão de observação, de regime fechado, onde não houver centro de
observação como unidade autônoma.
B) O complexo penitenciário será constituído de pavilhões separados, para a execução
progressiva dos regimes fechado, semiaberto e aberto.
C) A Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penitenciário formará grupos de
sentenciados segundo as necessidades de tratamento, a progressão dos regimes, a concessão ou
a revogação de benefícios, a autorização de saída, a remição da pena, o pedido de livramento
condicional e a aplicação de sanção disciplinar
Prof. Antonio Pequeno
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
D) Os estabelecimentos de regime fechado terão a lotação máxima de 300 (trezentos)
sentenciados; os de regime semiaberto, de 100 (cem); os de regime aberto, de 50 (cinquenta)
semilivres; o presídio, de 400 (quatrocentos) acusados e a cadeia pública, de 50 (cinquenta)
presos
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
02- Nos termos da Lei Estadual nº 11.404/1994, que dispõe sobre as Normas de
Execução Penal, marque a alternativa correta:
A) O presídio e a cadeia pública, estabelecimentos de regime semiaberto, destinam-se à
custódia do preso provisório e à execução da pena privativa de liberdade para o preso
residente e domiciliado na comarca.
B) Nas penitenciárias o sentenciado será alojado em quarto individual, provido de cama,
lavatório, chuveiro e aparelho sanitário.
C) A penitenciária para mulheres será dotada somente de creche.
D) No regime semiaberto, predominam as normas de segurança e disciplina, que
cobrirão, durante 24 (vinte e quatro) horas, a vida diária dos reclusos, que serão
classificados em grupos, segundo as necessidades de tratamento, submetendo-se às
diferentes atividades do processo de ressocialização: trabalho, instrução, religião,
recreação e esporte.
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
03- Nos termos da Lei Estadual nº 11.404/1994, que dispõe sobre as Normas de
Execução Penal o regime aberto compõe-se das seguintes fases, exceto:
A)
iniciação, em que o sentenciado será informado sobre o programa do
estabelecimento e seu regimento interno;
B) Aceitação do programa, em que será permitido ao sentenciado sair para o trabalho
C) Conclusão, em que será liberado para qualquer coisa.
D) Confiança em que o sentenciado gozará das vantagens inerentes ao exercício de sua
responsabilidade e de autorização de saída.
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
05- Nos termos da Lei Estadual nº 11.404/1994, que dispõe sobre as Normas de
Execução Penal quanto ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico é incorreto
afirmar:
A) O hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, de regime semi-aberto, destina-se
aos inimputáveis e semi-imputáveis indicados no art. 26 e seu parágrafo único do Código
Penal.
B) No estabelecimento psiquiátrico, haverá, além das dependências da administração,
segurança e vigilância, seções de observação normal, de praxiterapia, esporte e
recreação, observando-se, no que for aplicável, o art. 83 da Lei Federal nº 7.210, de 11
de junho de 1984
C) No hospital, além do exame psiquiátrico, serão realizados o exame criminológico e os
exames necessários aos tratamentos terapêutico e reeducativo, com respeito e proteção
aos direitos da pessoa do sentenciado.
Prof. Antonio Pequeno
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
D) A direção do hospital deverá informar anualmente à autoridade judiciária sobre as
condições psíquicas do sentenciado recuperado.

Prof. Antonio Pequeno
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
06- Nos termos da Lei Estadual nº 11.404/1994, que dispõe sobre as Normas de
Execução Penal é incorreto afirmar:
A) O sentenciado será informado sobre a legislação pertinente e sobre o regime interno
do estabelecimento.
B) O sentenciado tem o direito de informar sua situação ao Juiz e ao seu advogado ou à
pessoa por ele indicada.
C) O preso provisório será informado de seus direitos, assegurada a comunicação com a
família e com seu defensor e o respeito ao princípio da presunção de inocência.
D) Efetuada a admissão, proceder-se-á à separação do sentenciado segundo, somente,
o sexo e a idade.
. Prof. Antonio Pequeno
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
07- Nos termos da Lei Estadual nº 11.404/1994, que dispõe sobre as Normas de
Execução Penal, marque a alternativa correta:
A) As visitas de advogado terão lugar em local reservado, em que as conversas sejam
ouvidas.
B) O estabelecimento disporá de anexo especialmente adequado para visitas familiares
ao sentenciado que não possa obter autorização de saída.
C) Pode ser ouvido o colóquio do sentenciado com o Juiz, com o representante do
Ministério Público, com o funcionário no exercício de suas funções e com os membros
da equipe interdisciplinar
D) As visitas não podem ser vigiadas, por razões de tratamento do sentenciado, ou de
ordem e segurança do estabelecimento
. Prof. Antonio Pequeno
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG
08 - Nos termos da Lei Estadual nº 11.404/1994, que dispõe sobre as Normas de
Execução Penal, assinale a alternativa INCORRETA.
A) O trabalho externo será supervisionado pelo serviço social penitenciário mediante
visita de inspeção ao local de trabalho.
B) A resistência ao trabalho ou a falta voluntária em sua execução constituem infração
disciplinar, cuja punição será anotada no prontuário do sentenciado.
C) A classificação para o trabalho atenderá às capacidades física e intelectual e à
aptidão profissional do sentenciado, com vistas à sua ressocialização e formação
profissional.
D) A jornada diária de trabalho do sentenciado não excederá seis horas.
.
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LEI DE TORTURA.
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LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE.
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LEI DE DROGAS – LEI Nº11343/2006
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REVISÃO DE VÉSPERA- PPMG

ESTATUTO DO DESARMAMENTO –LEI
Nº10826/2003
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OBRIGADO
Prof. Antonio Pequeno
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RACIOCÍNIO LÓGICO

Prof. Jhoni Zini
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SELECON - ANALISTA (EMGEPRON)/ 2021
Considerando-se a seguinte proposição:

Se Carlos mora no Brasil, então Ana não fala japonês.

A negação da proposição acima está indicada corretamente na seguinte opção:
A. Carlos não mora no Brasil e Ana fala japonês.
B. Carlos não mora no Brasil e Ana não fala japonês.
C. Carlos mora no Brasil e Ana não fala japonês.
D. Carlos mora no Brasil e Ana fala japonês.
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SELECON - ANALISTA (EMGEPRON)/ 2021
A negação de
“Camila é

advogada ou Bruno é analista técnico”

está corretamente indicada na seguinte opção:
A. Camila não é advogada ou Bruno não é analista técnico.
B. Camila não é advogada e Bruno não é analista técnico.
C. Camila não é advogada ou Bruno é analista técnico.
D. Camila não é advogada e Bruno é analista técnico.

67

SELECON - ANALISTA (EMGEPRON)/ 2021
Um gerente de produção fez a seguinte declaração:

“Se o funcionário é bem remunerado, então a produção é alta.”

Uma proposição logicamente equivalente à do gerente está indicada na seguinte opção:
A. Se a produção não é alta, então o funcionário não é bem remunerado.
B. Se a produção não é alta, então o funcionário é bem remunerado.
C. Se o funcionário não é bem remunerado, então a produção não é alta.
D. Se o funcionário não é bem remunerado, então a produção é alta.
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SELECON - TÉCNICO (PREF SAPEZAL)/2020/
A negação da proposição

“À noite todas as crianças choram”

está indicada na seguinte opção:
A. De dia, nenhuma criança chora.
B. De dia, todas as crianças choram.
C. À noite, existe pelo menos uma criança que não chora.
D. À noite, nenhuma criança chora.
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SELECON - PROFESSOR (PREF SAPEZAL)/2020/
A negação da proposição

“Marcela é engenheira e João não é advogado”

é:
A. Marcela não é engenheira e João é advogado.
B. Marcela não é engenheira ou João é advogado.
C. Marcela não é engenheira, então João é advogado.
D. Marcela não é engenheira nem João é advogado.
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SELECON - PROFESSOR (SME CUIABÁ) /2019
Considere a seguinte proposição:

"Se Júlia tem 20 anos, então Marcela é amiga de João."

Pode-se concluir que:
A. se Marcela é amiga de João, então Júlia tem 20 anos
B. se Júlia não tem 20 anos, então Marcela não é amiga de João
C. se Marcela não é amiga de João, então Júlia não tem 20 anos
D. se Júlia é amiga de Marcela, então Júlia é amiga de João
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SELECON - TÉCNICO (PREF SAPEZAL)/2020
Considere verdadeiras as seguintes proposições:
∙ Nenhum professor é mentiroso.
∙ Alguns advogados são mentirosos.
Pode-se corretamente concluir que:
A. Alguns professores são advogados.
B. Alguns advogados são professores.
C. Nenhum professor é advogado.
D. Alguns advogados não são professores.
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SELECON - OFICIAL ADMINISTRATIVO (ECSP) /2019
Admita como verdadeira as seguintes premissas: "alguns matemáticos são cozinheiros" e
"nenhum atleta é cozinheiro." Então, é necessariamente verdade que:
A. algum matemático não é atleta
B. algum atleta é matemático
C. algum matemático é atleta
D. nenhum atleta é matemático
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SELECON - TÉCNICO (SME CUIABÁ)/2018
Considere verdadeiras as seguintes proposições:
P1: Todo professor gosta de ler.
P2: Todo aventureiro não gosta de ler.
Portanto, é possível concluir que:
A. Algum aventureiro é professor.
B. Nenhum professor é aventureiro.
C. Alguém que gosta de ler é aventureiro.
D. Ninguém que gosta de ler é professor.
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SELECON - TÉCNICO (SME CUIABÁ) /2018
Considere a seguinte afirmação:

Todos os brasileiros amam futebol.

A negação lógica dessa sentença é:
A. Todos os brasileiros não amam futebol.
B. Nenhum brasileiro ama futebol.
C. Existe algum brasileiro que não ama futebol.
D. Não existem brasileiros que amam futebol.
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SELECON - PROFESSOR (SME CUIABÁ) /2019
Admita que n(X) represente o número de elementos de um conjunto
X. Dados os conjuntos A e B é verdade que:
n(A∪B)=42
n(A−B)=2.n(A∩B)
n(B)=4.n(A∩B)
O valor de n(A) é:
A. 7
B. 14
C. 21
D. 28
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SELECON - TÉCNICO (SME CUIABÁ) /2018

Sejam os conjuntos B = {1, 2, 3, 4, 5, 6} e A = {2, 3, 4, 7} e as seguintes proposições p,
q e r:
p: A⊂B
q: A∪B=B∩A
r: B – A = {1, 5, 6, 7}
Se V representa o valor lógico verdade e F falsidade, as proposições p, q e r têm
respectivamente, os seguintes valores lógicos:
A. F, F, V
B. V, F, V
C. F, V, V
D. F, F, F
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SELECON - ANALISTA (EMGEPRON)/ 2021

Cerca de 38 funcionários de uma empresa responderam um questionário com três
perguntas de múltipla escolha. O resultado obtido foi:
- 18 funcionários acertaram a questão número1;
- 25 acertaram a questão número 2;
- 30 acertaram a questão número 3;
- 10 acertaram as três questões;
- 13 acertaram somente uma das questões;
- nenhum errou as três questões.
Se n é o número de funcionários que acertaram somente duas questões desse teste, a
soma dos algarismos de n é igual a:
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
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SELECON - AUXILIAR (EMGEPRON) /2021
Dois operários pintaram partes diferentes de uma mesma parede. Se cada um pintou
respectivamente 7/12 e 5/18 dessa parede, a fração que representa a parte não
pintada pelos operários corresponde a:
A. 7/24
B. 7/36
C. 5/24
D. 5/36
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SELECON - AUXILIAR (EMGEPRON) /2021
Num grupo de 360 funcionários de uma empresa, 25% trabalham no setor X e 60% dos
que não trabalham nesse setor têm ensino médio completo. O número de pessoas que
não trabalham no setor X e não têm ensino médio completo é:
A. 102
B. 108
C. 114
D. 120
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Prof. Jhoni Zini

81

DIREITO CONSTITUCIONAL
@adrianefauth
Profa. Adriane Fauth
@FauthAdriane
Adriane Fauth
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Prof. Adriane Fauth

EDITAL
1.

2.
3.

Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos;
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; direitos
sociais; nacionalidade; cidadania e direitos políticos; partidos políticos;
garantias constitucionais individuais; garantias dos direitos coletivos, sociais e
políticos.
Poder Executivo: forma e sistema de governo; chefia de Estado e chefia de
governo.
Defesa do Estado e das instituições democráticas: segurança pública;
organização da segurança pública

Prof. Adriane Fauth
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SEGURANÇA PÚBLICA
Prof. Adriane Fauth
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(IDECAN/2021 - PCCE)
A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e
do patrimônio, por meio do seguinte órgão:
A) Polícia Comunitária.
B) Guarda Municipal.
C) Polícia Ferroviária Federal.
D) Polícia Judiciária.
E) Polícia Marítima.
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(AOCP/2021 - PCPA)
A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e
do patrimônio. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.
A) A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e
mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a exercer as funções
de polícia judiciária da União, mas sem exclusividade.
B) A segurança viária compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de
trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.

Prof. Adriane Fauth

87

(AOCP/2021 - PCPA)
C) A lei não disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos
responsáveis pela segurança pública, cabendo a cada órgão determinar suas
diretrizes a fim de garantir a eficiência de suas atividades.
D) As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e
reserva do Exército subordinam-se, ao contrário das polícias civis e das polícias
penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios.
E) A polícia ferroviária federal, órgão transitório, organizado e mantido pelos
Estados e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento
ostensivo das ferrovias federais.
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(IBFC/2020 – SEAB-BA)
A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, é organizada e
mantida pela União e estruturada em carreira. Sobre suas atribuições, assinale a
alternativa correta.
A) Dirigida por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a
competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações
penais, exceto as militares
B) Cabe a ela o exercício da polícia ostensiva e a preservação da ordem pública

Prof. Adriane Fauth
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(IBFC/2020 – SEAB-BA)
C) Destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em
detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades
autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha
repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo
dispuser em lei
D) Exerce as funções de polícia marítima e execução de atividade da defesa civil
E) Destina-se ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais, bem como
prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o
contrabando e o descaminho

Prof. Adriane Fauth
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(FGV/2021 - PCRN)
O diretor da recém criada unidade prisional XX, vinculada ao Estado Alfa, expediu
ofício ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária, seu superior
hierárquico, solicitando a designação de agentes da área de segurança pública para
realizarem a segurança da unidade, isso em razão do risco de que fosse atacada por
forças hostis.
À luz da sistemática constitucional, os referidos agentes devem integrar a:
A) polícia militar, e a solicitação foi corretamente direcionada ao Secretário de
Estado de Administração Penitenciária;
B) polícia penal, e a solicitação foi corretamente direcionada ao Secretário de Estado
de Administração Penitenciária;
C) polícia penal, mas a solicitação deveria ser direcionada ao Secretário de Estado de
Segurança Pública;
D) polícia civil, mas a solicitação deveria ser direcionada ao Secretário de Estado de
Segurança Pública;
E) polícia militar, mas a solicitação deveria ser direcionada ao Governador. Prof. Adriane Fauth
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PODER EXECUTIVO
Prof. Adriane Fauth
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(AOCP/2019 - PCES)
Na estrutura do Poder Executivo, verifica-se a existência de duas funções primordiais
diversas, quais sejam, a de Chefe de Estado e de Chefe de Governo. Sobre esse assunto,
assinale a alternativa correta.
A) O Chefe de Governo representa o país nas suas relações internacionais, bem como
corporifica a unidade interna do Estado.
B) O Chefe de Estado exercerá a liderança da política nacional, pela orientação das
decisões gerais e pela direção da máquina administrativa.
C) Tanto no presidencialismo como no parlamentarismo, ocorre a acumulação dessas
funções (Chefe de Governo e Chefe de Estado) em uma única pessoa.
D) O texto constitucional brasileiro expressamente adotou o presidencialismo,
proclamando a junção das funções de Chefe de Estado e Chefe de Governo, a serem
realizadas pelo Presidente da República, prevendo-as no art. 84 da Constituição Federal.
E) Em alguns países, a função de chefe de Governo é exercida pelo Monarca e a de chefe
de Estado, pelo Primeiro Ministro que chefia o gabinete.
Prof. Adriane Fauth
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DIREITOS E DEVERES
INDIVIDUAIS E
COLETIVOS
Prof. Adriane Fauth

99

INVIOLABILIDADE DOMICILIAR

100

TABELA DA ALEGRIA
IMPRESCRITÍVEIS

INAFIANÇÁVEIS

INSUSCETÍVEIS DE
GRAÇA OU ANISTIA

101

DIREITOS DOS PRESOS
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão
comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à
pessoa por ele indicada;
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer
calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;
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DIREITOS DOS PRESOS
LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou
por seu interrogatório policial;
LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a
liberdade provisória, com ou sem fiança;
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DIREITOS DOS SENTENCIADOS
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a
natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;

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

L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer
com seus filhos durante o período de amamentação;
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HABEAS
CORPUS

HABEAS
DATA

MANDADO
DE
SEGURANÇA

MANDADO
DE
INJUNÇÃO
OMISSÃO
LEGISLATIVA
INCONSTITUCION
AL

AÇÃO
POPULAR
ANULAR ATOS
LESIVOS A
DIREITOS
DIFUSOS E
COLETIVOS

OBJETO

LIBERDADE DE
LOCOMOÇÃO

INFORMAÇÃO
PESSOAL

DIREITO LÍQUIDO
E CERTO (NÃO HC
E HD)

LEGITIMIDADE
ATIVA

QUALQUER
PESSOA (PF ou PJ)

TITULAR DOS
DADOS (PF ou PJ)

PESSOA FÍSICA ou
JURÍDICA

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

PESSOA FÍSICA ou
JURÍDICA

QUALQUER
CIDADÃO!
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CARGOS PRIVATIVOS DE
BRASILEIROS NATOS
M

Ministros
STF
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P3

Presidente
da República
e Vice

Presidente
da Câmara

Presidente
do Senado

C

O

M

Carreiras
Diplomáticas

Oficiais das
Forças
Armadas

ministro de
estado da
Defesa

DIREITOS POLÍTICOS
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DUDH
Lilian
Novakoski
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DUDH
• direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal;
• proibição à escravidão e à servidão;
• proibição à tortura e ao tratamento cruel, desumano ou
degradante;
• reconhecimento da personalidade jurídica (sujeito de direitos);
direito à igualdade;
• proibição da prisão arbitrária;
• direito a justa e pública audiência perante um tribunal
independente e imparcial;
• presunção de inocência;
• proteção à vida privada;
Direitos Humanos
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DUDH
• liberdade de locomoção;
• direito de asilo (não invocável em caso de perseguição
legitimamente motivada por crime de direito comum)
• direito a nacionalidade;
• direito de contrair matrimônio e fundar uma família;
• direito de propriedade;
• direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;
• direito à liberdade de reunião e associação pacífica;
• direito de participação política (fazer parte do governo do país);
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DUDH
garantia de acesso ao serviço público do país;
direito segurança social;
direito ao trabalho;
direito ao repouso e lazer;
direito a padrão de vida capaz de assegurar saúde e bemestar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados
médicos e os serviços sociais indispensáveis;
• direito instrução (educação); e
• direito participar livremente da vida cultural.
•
•
•
•
•
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(Prefeitura Ferraz de Vasconcelos/
2020)

No que concerne ao repouso, lazer e férias, é correto afirmar que
a Declaração Universal dos Direitos Humanos
a)não possui qualquer previsão.
b)possui previsão com relação ao repouso, mas nada consta sobre
as férias.
c)contempla que o repouso, o lazer e as férias são direitos
trabalhistas do ser humano.
d)possui, entre outras, previsão de férias remuneradas periódicas.
e)possui previsão com relação às férias, mas nada consta sobre o
repouso.
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(Prefeitura Ferraz de Vasconcelos/
2020)

Nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar
que
a)ninguém será mantido em escravidão, sendo permitida a servidão em
algumas situações.
b)ninguém será submetido a tratamento ou castigo cruel, sendo admitida a
tortura apenas em situações excepcionais.
c)todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido
como pessoa perante a lei.
d)todo ser humano somente será compelido a fazer parte de associações de
fins pacíficos.
e)todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação
independentemente de sua finalidade
Direitos Humanos
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Regras Mínimas
Tratamento dos
Presos
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Regras Mínimas da ONU para
Tratamento de Pessoas Presas
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Sanções
Regra 43 1. Em nenhuma circunstância devem as restrições ou
sanções disciplinares implicar tortura, punições ou outra forma
de tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. As
seguintes práticas, em particular, devem ser proibidas:
(a) Confinamento solitário indefinido;
(b) Confinamento solitário prolongado;
(c) Detenção em cela escura ou constantemente iluminada;
(d) Castigos corporais ou redução da alimentação ou água
potável do recluso;
(e) Castigos coletivos.
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Sanções
2. Os instrumentos de imobilização jamais devem ser utilizados
como sanção por infrações disciplinares.
3. As sanções disciplinares ou medidas restritivas não devem
incluir a proibição de contato com a família. O contato familiar
só pode ser restringido durante um período limitado de tempo
e enquanto for estritamente necessário para a manutenção da
segurança e da ordem.
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(SJDH PE/ 2017)
As Regras Mínimas da ONU para o Tratamento de Reclusos
recomendam que
a)o preso provisório tenha o mesmo tratamento dado aos
condenados, no que tange a alimentação, alojamento e vestuário.
b)empresas privadas administrem indústrias e granjas penitenciárias,
a fim de se assegurarem métodos de trabalho assemelhados ao
exercido fora de estabelecimento penal.
c)o vestuário pessoal do preso condenado seja mantido como regra,
para que sua individualidade seja preservada.
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(CEBRASPE/ SJDH PE/ 2017)
d)o total da remuneração recebida pelo preso em razão de
trabalho desempenhado seja reservada em poupança e
entregue a ele depois de cumprida a pena.
e)os presos sejam separados por diferentes categorias,
consideradas, entre outras, as razões da detenção.
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(DPE RN/ 2015)
Assinale a opção correta relativamente às Regras Mínimas para
o Tratamento do Preso, da ONU.
a)As conferências entre o preso não julgado e o seu advogado
podem ser vigiadas visualmente por um policial ou por um
funcionário do estabelecimento prisional, mas a conversação
entre eles não poderá ser ouvida.
b)O preso pode ser submetido à realização de serviços que lhe
sejam atribuídos em consequência de medidas disciplinares.
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(CEBRASPE/ DPE RN/ 2015)
c)Relativamente aos instrumentos de coação, o uso de algemas
e correntes é vedado, inclusive como medida de precaução
contra fuga durante uma transferência.
d)As celas ou quartos destinados ao isolamento noturno
podem, em regra, ser ocupados por até quatro presos.
e)Nos estabelecimentos prisionais para mulheres devem existir
instalações especiais para o tratamento de presas grávidas e
das que tenham acabado de dar à luz, devendo constar do
registro da criança que o seu nascimento ocorreu no
estabelecimento prisional

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

124

PNDH

Lilian Novakoski
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Politica Nacional de Direitos
Humanos
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Conselhos – LEP
Lilian Novakoski
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Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária
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Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária
Art. 64. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no
exercício de suas atividades, em âmbito federal ou estadual, incumbe:
I - propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito,
administração da Justiça Criminal e execução das penas e das
medidas de segurança;
II - contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento,
sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária;
III - promover a avaliação periódica do sistema criminal para a sua
adequação às necessidades do País;
IV - estimular e promover a pesquisa criminológica;
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Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária
V - elaborar programa nacional penitenciário de formação e
aperfeiçoamento do servidor;
VI - estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de
estabelecimentos penais e casas de albergados;
VII - estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal;
VIII - inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim
informar-se, mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições,
visitas ou outros meios, acerca do desenvolvimento da execução penal
nos Estados, Territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades dela
incumbida as medidas necessárias ao seu aprimoramento;
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Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária
IX - representar ao Juiz da execução ou à autoridade administrativa
para instauração de sindicância ou procedimento administrativo, em
caso de violação das normas referentes à execução penal;
X - representar à autoridade competente para a interdição, no todo
ou em parte, de estabelecimento penal.
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Conselho Penitenciário

Art. 69. O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador
da execução da pena.
§ 1º O Conselho será integrado por membros nomeados pelo
Governador do Estado, do Distrito Federal e dos Territórios, dentre
professores e profissionais da área do Direito Penal, Processual
Penal, Penitenciário e ciências correlatas, bem como por
representantes da comunidade. A legislação federal e estadual
regulará o seu funcionamento.
§ 2º O mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá a
duração de 4 (quatro) anos.
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Conselho Penitenciário

Art. 70. Incumbe ao Conselho Penitenciário:
I - emitir parecer sobre livramento condicional, indulto e
comutação de pena;
I - emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuada a
hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do
preso;
(Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003)
II - inspecionar os estabelecimentos e serviços penais;
III - apresentar, no 1º (primeiro) trimestre de cada ano, ao
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, relatório
dos trabalhos efetuados no exercício anterior;
IV - supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos
egressos.
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Conselhos da Comunidade
Art. 80. Haverá, em cada comarca, um Conselho da Comunidade
composto, no mínimo, por 1 (um) representante de associação
comercial ou industrial, 1 (um) advogado indicado pela Seção da
Ordem dos Advogados do Brasil, 1 (um) Defensor Público indicado
pelo Defensor Público Geral e 1 (um) assistente social escolhido pela
Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes
Sociais.
Parágrafo único. Na falta da representação prevista neste artigo,
ficará a critério do Juiz da execução a escolha dos integrantes do
Conselho.
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Conselhos da Comunidade
Art. 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade:
I - visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais
existentes na comarca;
II - entrevistar presos;
III - apresentar relatórios mensais ao Juiz da execução e ao
Conselho Penitenciário;
IV - diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para
melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a
direção do estabelecimento.
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Resuminho
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ATÉ BREVE!

@liliannovakoski
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REVISÃO DE VÉSPERA PP MG
1. De acordo com os sentidos do texto, é possível identificar como um receio do autor o
fato de que:
A. apesar do coronavírus, a humanidade continue sem dar atenção ao que há de errado
no atual modo de vida
B. por causa do coronavírus, forças de progresso econômico e social, que já estavam
mobilizadas, se enfraqueçam
C. apesar do coronavírus, venham a ser abandonadas novas fontes de energia alternativa,
como a eólica e a solar
D. por causa do coronavírus, a intolerância entre as nações aumente e provoque a
terceira guerra mundial

Português
Profa. Janaina Arruda

143

REVISÃO DE VÉSPERA PP MG
2. No segundo e no terceiro parágrafos, é empregada a expressão “nossos parceiros” que,
nesse contexto, refere-se a:
A. todos os responsáveis pelas mudanças climáticas de drásticas consequências, que
testemunhamos hoje
B. cada um que, com identidade e função distintas, desempenha um papel importante em
parcerias comerciais
C. cada um dos agentes destrutivos artificiais que, em parcerias diversas, impactam e
desgastam quase todo o planeta
D. todos os seres que, em ação conjunta, sustentam a vida do planeta, compreendido este
como um organismo vivo
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3. “Ao longo do tempo, temos passado ao largo dessa questão, como se ela não nos
importasse para entendermos melhor onde estamos.” No texto, há opção pela primeira
pessoa do plural que, além de referir-se à humanidade como um todo, cumpre a função de:
A. expressar a grandeza e a imponência de quem tem conhecimento superior e se dirige a
inferiores
B. denotar perspectiva coincidente entre autor e leitor, fomentando neste interesse e
envolvimento
C. enfatizar uma abordagem subjetiva, sentimental e íntima, formando uma junção na qual
o eu é predominante
D. revelar certo distanciamento, pois consiste em forma enfática de expor a deferência do
autor pelo leitor a quem se dirige

Português
Profa. Janaina Arruda

145

REVISÃO DE VÉSPERA PP MG
4. O texto I é um artigo de opinião. Dentre outros recursos, para convencer o leitor da
pertinência de seu ponto de vista, o autor:
A. enumera dados estatísticos incongruentes, manipulados com impropriedade e
contradição lógica
B. apresenta evidência, mediante um exemplo notório, inserido em raciocínio comparativo
coerente
C. ilustra por hipótese — descrição detalhada de algo que supostamente aconteceria na
circunstância atual
D. recorre à citação literal de testemunho de especialista com credibilidade para opinar
sobre o tema tratado
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5. Segundo a convenção ortográfica atual para a língua portuguesa, o hífen está
incorretamente empregado em:
A. Para enfrentar a pandemia, o contra-ataque mais eficaz é a atitude consciente de
governantes e populações.
B. É importante abandonar hábitos anti-higiênicos para evitar que o vírus se espalhe e,
também, para prevenir o contágio.
C. Impor a quarentena apenas para grupos de risco não é indicado em locais com infraestrutura precária, sem saneamento básico.
D. Para superar os desafios impostos pelo coronavírus, esforços conjuntos e colaborativos
entre e dentro das nações são bem-vindos.
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6. Diferentes regras de acentuação justificam o acento gráfico nas palavras:
A.
B.
C.
D.

países e vírus
histórias e espécie
eólica e fôssemos
responsável e caráter
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7. Tendo em vista a norma gramatical quanto à concordância verbal, está corretamente
flexionado o verbo da frase:
A. Entre as várias atividades humanas, afetam diretamente as maiores áreas de floresta
amazônica brasileira o desmatamento.
B. Desmatadores do bioma Amazônia, sem respeito a leis nem ética, tende a aproveitar o
isolamento exigido pela Covid-19 para agir.
C. A fumaça de incêndios na floresta amazônica contribuiu para que o dia escurecesse com
uma chuva de água preta a milhares de quilômetros dali.
D. Um alerta diário sobre os avanços do desmatamento na Amazônia orientam tanto a
ação quanto a fiscalização dos agentes públicos a serviço do Ibama.
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8. “sinal desse confronto entre o que foi vantagem no passado e hoje não é mais”. Nesse
fragmento do quarto parágrafo, o advérbio em destaque tem o mesmo valor que assume
em:
A.
B.
C.
D.

Com mais de 16 milhões de vítimas e histórias de arrepiar
a epidemia atingiu 600 mil habitantes, mais da metade da população
devem ser mais uma reação da natureza ao que temos feito de errado
Ninguém está mais a fim de gastar fortunas na exploração de petróleo
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9. Em “O planeta nunca foi o mesmo” e “Cada fenômeno desses é um gesto”, os termos em
destaque exercem a função sintática de:
A.
B.
C.
D.

sujeito
predicativo
adjunto adverbial
complemento verbal
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10. No trecho “histórias de arrepiar qualquer um de tanta violência e crueldade” (quinto
parágrafo), o termo introduzido pela preposição em destaque expressa noção semelhante à
da expressão que se destaca na frase:
A.
B.
C.
D.

Caso se sinta desolado, ouça alguém que fale de amor.
A Covid-19 configurou-se, de repente, como pandemia.
Partindo de Wuhan, na China, o vírus se espalhou para o mundo.
Profissionais da saúde sobrecarregados começam a cair de cansaço.
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11. Em “nos chamar a atenção para o que deve estar errado” (segundo parágrafo), o
pronome relativo em destaque funciona como sujeito da oração que inicia. Exerce essa
mesma função sintática o que em:
A.
B.
C.
D.

tratado de paz que encerrava a Grande Guerra
o que não conseguimos explicar até agora
ao que temos feito de errado no mundo
um mundo que ainda não conhecemos
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12. Em “O coronavírus, como a Gripe Espanhola, é uma espécie de resistência da natureza
às nossas barbaridades.” (último parágrafo), há uso de acento grave. Esse sinal – indicativo
de crase – também é necessário sobre o a em destaque na frase:
A. Esse vírus começou a circular na China em dezembro de 2019, chegou a vários países,
incluindo o Brasil.
B. Certos países liderados por mulheres vêm se destacando no combate a pandemia do
novo coronavírus.
C. Segundo especialistas, existem dados que apontam a subnotificação, no Brasil, de
infectados pelo novo coronavírus.
D. Alguns governos optam por investir em armas, inteligentes apenas para travar a guerra
que destruirá o ser humano.
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13. “É claro que o coronavírus nos faz mal; por isso devemos combatê-lo.” A relação de
sentido que se estabelece entre duas orações dessa frase altera-se quando o conectivo
em destaque é substituído assim:
A.
B.
C.
D.

É claro que o coronavírus nos faz mal; logo devemos combatê-lo.
É claro que o coronavírus nos faz mal; devemos, pois, combatê-lo.
É claro que o coronavírus nos faz mal; contudo, devemos combatê-lo.
É claro que o coronavírus nos faz mal; portanto, devemos combatê-lo.
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14. “No dia 11 de novembro de 1918, era assinado o tratado de paz...” O mesmo motivo
gramatical que leva ao uso da vírgula nesse contexto justifica seu emprego em:
A.
B.
C.
D.

Talvez esse simples dado, sobre a existência do que não conhecemos...
O calor excessivo na Europa, as cheias no continente asiático, as recentes chuvas...
E elas a transmitiram ao resto da cidade, onde a epidemia atingiu 600 mil habitantes...
Da Europa, os navios americanos e os de seus aliados o levaram para o resto do
mundo...
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15. Em “o vírus tinha sido trazido da costa leste americana para a Europa, pelos
combatentes dos Estados Unidos” (penúltimo parágrafo), o verbo se encontra na voz
passiva. Sem ocasionar outra alteração, ao usar a voz ativa para reescrever o segmento,
obtém-se:
A. combatentes dos Estados Unidos trariam o vírus da costa leste americana para a
Europa
B. combatentes dos Estados Unidos traziam o vírus da costa leste americana para a
Europa
C. combatentes dos Estados Unidos haviam trazido o vírus da costa leste americana para
a Europa
D. combatentes dos Estados Unidos haveriam trazido o vírus da costa leste americana
para a Europa
Português
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16. No primeiro parágrafo do texto, a descrição da cena tem o objetivo de:
A.
B.
C.
D.

refutar um estereótipo masculino
reforçar a atenção dada pela narradora
demonstrar o desleixo inicial do contato
comparar o perfil dos personagens apresentados

Português
Profa. Janaina Arruda
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17. Na visão da narradora, o comentário “Mulher inteligente não é fácil” sugere:
A.
B.
C.
D.

uma desqualificação generalizada
uma perspectiva compartilhada
um parecer sentimental
um elogio inesperado

Português
Profa. Janaina Arruda
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18. “Eu não estava rindo. Minha fotofobia, aumentada pela falta de óculos de sol, me
deixava com aquele simulacro de sorriso pregado no rosto.” (4º parágrafo). Aexpressão
que melhor une as duas frases é:
A.
B.
C.
D.

em suma
na verdade
ainda assim
acima de tudo

Português
Profa. Janaina Arruda
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19. Na apresentação inicial das personagens, um aspecto em destaque se refere a:
A.
B.
C.
D.

recordações infantis
neutralidade religiosa
divergências familiares
afinidades socioeconômicas

Português
Profa. Janaina Arruda
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20. No quinto parágrafo, a relação estabelecida entre a expressão “era advogado como eu,
mais velho que eu, divorciado” e o fragmento anterior é corretamente explicitada pelo
seguinte conectivo:
A.
B.
C.
D.

porque
embora
enquanto
entretanto

Português
Profa. Janaina Arruda
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GABARITO
1. A
2. D
3. B
4. B
5. C
6. A
7. C
8. D
9. B
10. D
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Art. 6º Compete ao Agente de Segurança Penitenciário:
I - garantir a ordem e a segurança no interior dos estabelecimentos penais;
II- exercer atividades de escolta e custódia de sentenciados;
III - desempenhar ações de vigilância interna e externa dos estabelecimentos
penais, inclusive nas muralhas e guaritas que compõem suas edificações.
§ 1º - O Agente de Segurança Penitenciário fica autorizado a portar arma de
fogo fornecida pela administração pública, quando em serviço, exceto nas
dependências internas do estabelecimento penal
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§ 2º - O Agente de Segurança Penitenciário lotado em estabelecimento penal
será hierarquicamente subordinado ao Diretor do respectivo
estabelecimento.
§ 3º - O cargo de Agente de Segurança Penitenciário será exercido em regime
de dedicação exclusiva, podendo seu ocupante ser convocado a qualquer
momento, por necessidade do serviço.
Art. 8º Constituem fases da carreira de Agente de Segurança Penitenciário:
I - o ingresso;
II - a promoção;
III - a progressão.
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Art. 9° – O ingresso na carreira de Agente de Segurança Penitenciário dar-se-á
no primeiro grau do nível inicial da carreira, mediante aprovação em concurso
público constituído pelas seguintes etapas sucessivas:
I - provas ou provas e títulos;
II - comprovação de idoneidade e conduta ilibada, nos termos de
regulamento;
III - prova de aptidão psicológica e psicotécnica;
IV - prova de condicionamento físico por testes específicos;
V - exame médico;
VI - curso de formação técnico-profissional.
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§ 2º - São requisitos para a inscrição em processo seletivo para o provimento
em cargo de Agente de Segurança Penitenciário:
a) ser brasileiro;
b) estar no gozo dos direitos políticos;
c) estar quite com as obrigações militares;
d) possuir certificado de conclusão do ensino médio.
§ 3º O candidato comprovará o cumprimento dos requisitos previstos no § 2º
deste artigo no ato da posse. (Parágrafo com redação dada pelo art. 2º da Lei
nº 17.716, de 11/8/2008.)
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§ 4º - É requisito para a matrícula no curso de formação técnico-profissional a
que se refere o inciso VI do caput deste artigo a aprovação nas etapas
constantes dos incisos I a V, a fim de se comprovar, em especial, que o
candidato possui:
a) idoneidade moral e conduta ilibada;
b) boa saúde física e psíquica, comprovada em inspeção médica;
c) temperamento adequado ao exercício das atividades inerentes à categoria
funcional, apurado em exame psicotécnico;
d) aptidão física, verificada mediante prova de condicionamento físico.
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§ 5º - O curso de formação a que se refere o inciso VI do caput deste artigo
ocorrerá em horário integral, terá duração definida em regulamento e grade
curricular específica, na qual serão incluídos conteúdos relativos a noções de
Direitos Humanos e de Direito Penal.
Art. 10 - Progressão é a passagem do servidor ocupante de cargo efetivo para
o grau imediatamente subseqüente do mesmo nível da carreira a que
pertencer.
Art. 11 – Promoção é a passagem do servidor do nível em que se encontra
para o nível subseqüente, na carreira a que pertence.
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Art. 12 – A avaliação de desempenho individual a que se referem o inciso II do
§ 2° do art. 10 e o inciso III do § 1° do art. 11 desta lei observará os seguintes
critérios:
I - qualidade do trabalho;
II - produtividade no trabalho;
III - iniciativa;
IV - presteza;
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Art. 12 – A avaliação de desempenho individual a que se referem o inciso II do
§ 2° do art. 10 e o inciso III do § 1° do art. 11 desta lei observará os seguintes
critérios:
V - aproveitamento em programa de capacitação;
VI - assiduidade;
VII - pontualidade;
VIII - administração do tempo e tempestividade;
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Art. 12 – A avaliação de desempenho individual a que se referem o inciso II do
§ 2° do art. 10 e o inciso III do § 1° do art. 11 desta lei observará os seguintes
critérios:
IX - uso adequado dos equipamentos e instalações de serviço;
X - contribuição para redução de despesas e racionalização de processos no
âmbito da instituição;
XI - capacidade de trabalho em equipe.
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Art. 15 - A jornada de trabalho dos servidores da carreira de Agente de
Segurança Penitenciário é de oito horas diárias.
Art. 17 - A Escola de Justiça e Cidadania, criada pela Lei Delegada nº 56, de 29
de janeiro de 2003, passa a denominar-se Escola de Formação e
Aperfeiçoamento Penitenciário.
Parágrafo único - Cabe à Escola de Formação e Aperfeiçoamento
Penitenciário, diretamente ou mediante convênio, elaborar sua grade
curricular e ministrar os cursos de formação, aperfeiçoamento e qualificação
necessários ao ingresso e desenvolvimento na carreira de que trata esta Lei.
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Art. 2º O ReNP deverá ser observado e cumprido em todas as Unidades
subordinadas à SUAPI que, por sua vez, se subordina à Secretaria de Estado de
Defesa Social do Estado de Minas Gerais – SEDS – MG, devendo ser aplicado,
no que couber, nas Unidades Prisionais de Perícia e Atendimento Médico
conforme previsto no art. 89 do Decreto Estadual nº 46.647/2014, a saber:
I - Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz;
II - Centro de Apoio Médico e Pericial;
III - Hospital de Toxicômanos Padre Wilson Vale da Costa; e
IV - Centro de Referência da Gestante Privada de Liberdade.
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Art. 4º A Subsecretaria de Administração Prisional, conforme previsto no
Decreto Estadual nº 46.647/2014, tem a seguinte estrutura orgânica:
I - Assessoria de Informação e Inteligência;
II – Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica – UGME;
III - Superintendência de Segurança Prisional:
a) Diretoria de Segurança Interna;
b) Diretoria de Segurança Externa;
c) Diretoria de Apoio Logístico do Sistema Prisional; e
d) Comando de Operações Especiais.
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Art. 4º A Subsecretaria de Administração Prisional, conforme previsto no
Decreto Estadual nº 46.647/2014, tem a seguinte estrutura orgânica:
IV - Superintendência de Atendimento ao Preso:
a) Diretoria de Ensino e Profissionalização;
b) Diretoria de Saúde e Atendimento Psicossocial;
c) Diretoria de Articulação do Atendimento Jurídico e Apoio Operacional;
d) Diretoria de Trabalho e Produção; e
e) Assessoria da Comissão Técnica de Classificação.
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Art. 4º A Subsecretaria de Administração Prisional, conforme previsto no
Decreto Estadual nº 46.647/2014, tem a seguinte estrutura orgânica:
V - Superintendência de Articulação Institucional e Gestão de Vagas:
a) Diretoria de Gestão de Vagas;
b) Diretoria de Gestão de Informações Penitenciárias; e
c) Diretoria de Políticas de Associação de Proteção e Assistência aos
Condenados - APAC e Cogestão;
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Capítulo XII - DOS PROCEDIMENTOS – CONSIDERAÇÕES GERAIS
Art. 606. O preso permanecerá recolhido à sua cela sempre que não estiver:
I - trabalhando ou estudando;
II – em atividades recreativas ou de lazer; e
III - em atendimento ou entrevista.
Art. 607. Durante o período compreendido entre 22h e 00m e 06h e 00m, os
presos obedecerão ao “horário de silêncio” e deverão manter desligados
quaisquer aparelhos eletrônicos, salvo mediante autorização da direção.
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Capítulo XII - DOS PROCEDIMENTOS – CONSIDERAÇÕES GERAIS
Art. 610. Não será permitido qualquer tipo de negociação ou comercialização
no interior da Unidade Prisional.
Art. 611. Não será reconhecida qualquer liderança exercida por preso, haja
vista que todos dispõem de meios para formular pleitos à Direção da Unidade
Prisional.
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TÍTULO IV - DO REGULAMENTO DISCIPLINAR
Art. 615. A disciplina consiste no cumprimento da ordem, na obediência às
determinações das autoridades e no desempenho do trabalho.
Art. 616. Toda falta disciplinar cometida pelo preso e as respectivas sanções
serão imediatamente lançadas no Sistema de Informação, assim como o
elogio e a recompensa por ele recebida.
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Capítulo II - DOS DEVERES E DOS DIREITOS
Seção I - DOS DEVERES
Art. 621. Cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu
estado, submeter-se às normas de execução da pena ou da medida de
segurança.
Art. 622. Constituem deveres do preso:
I - permanecer na Unidade Prisional até a sua liberação;
II - manter comportamento disciplinado e cumprir fielmente a sentença que
lhe foi imposta;
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Art. 622. Constituem deveres do preso:
III - respeitar as normas do regime prisional, estabelecidas por leis, decretos,
resoluções e portarias;
IV - observar atitude de obediência com o servidor e respeito e urbanidade
com qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;
V - manter conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga
ou de subversão à ordem ou à disciplina;
VI - executar o trabalho, as tarefas e as ordens recebidas;
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Art. 622. Constituem deveres do preso:
VII - manter atitude de submissão à sanção disciplinar imposta;
VIII - indenizar os danos causados à administração da Unidade Prisional;
IX - observar a higiene pessoal e o asseio da cela ou alojamento;
X - conservar os objetos de uso pessoal e/ou tornozeleira eletrônica; e
XI - indenizar o Estado, quando possível, das despesas com a sua manutenção,
mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho.
Revisão de Véspera PPMG - Lei 14.695/2003 e RENP
Prof. Emerson Bruno

188

Revisão de Véspera - PP MG
Seção II - DOS DIREITOS
Art. 623. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e
moral do condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, do
preso provisório e ao submetido à medida de segurança ou monitoração
eletrônica.
Art. 624. São direitos do preso os direitos civis, os sociais e os especificamente
prisionais.
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Art. 625. O preso conservará todos os direitos que não haja perdido ou não
lhe tenham sido suspensos, por força de lei, sentença ou ato administrativo.
Art. 626. Os direitos prisionais derivam da relação jurídica constituída entre o
preso e a administração prisional.
Art. 627. Constituem direitos do preso:
I - receber uniforme e alimentação suficiente;
II – atribuição de trabalho e sua remuneração;
III - constituir um pecúlio;
IV – proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, estudo,
descanso e recreação;
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Art. 627. Constituem direitos do preso:
VI - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social, religiosa e
psicológica, conforme as normas vigentes;
VII - ser protegido contra qualquer forma de sensacionalismo;
VIII - receber seu advogado e ou defensor público e com ele conferenciar
reservadamente nos dias e horários determinados;
IX - ser visitado por seu cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias
determinados e em conformidade com que estabelece este Regulamento;
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Art. 627. Constituem direitos do preso:
X - ser chamado e identificado pelo nome;
XI – não sofrer tratamento desigual, salvo quando às exigências da
individualização da pena.
XII - ser ouvido pela direção da Unidade Prisional onde estiver recolhido nos
dias úteis e horários estabelecidos;
XIII - peticionar às autoridades em defesa de direito, conforme as normas
vigentes;
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Art. 627. Constituem direitos do preso:
XIV – contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da
leitura e de outros meios de informação que não comprometam a segurança,
a moral e os bons costumes;
XV - receber anualmente, do juiz da execução, o levantamento de pena a
cumprir;
XVI – saída diária da cela para banho de sol por no mínimo 02 (duas) horas;
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Art. 627. Constituem direitos do preso:
XVII - receber, ao ser recolhido na unidade prisional, todas as informações
sobre seus direitos, deveres, concessões e demais orientações sobre o seu
modo de agir; e
XVIII - não sofrer discriminação de qualquer natureza.
Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, IX e XVI deste artigo
poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do Diretor
Geral, ouvido o Conselho Disciplinar, pelo prazo de até 30 (trinta) dias,
devendo ser a decisão informada ao Juiz de Execução.
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Art. 628. A assistência à saúde poderá ser prestada na Unidade Prisional ou
fora dela, quando o Estabelecimento não estiver aparelhado para provê-la.
Seção III - DOS BENEFÍCIOS
Art. 629. São benefícios:
I - o elogio; e
II - a concessão de regalias.
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WINDOWS 10
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WINDOWS 10
- Cortana: Ferramenta assistente de comandos por voz.
- 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.
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1. (SELECON - 2020) No uso dos recursos do Windows 10 BR, um funcionário
da Prefeitura de Boa Vista excluiu um arquivo da pasta Documentos, que
estava gravado no disco C. Esse procedimento fez com que o arquivo apagado
fosse transferido para o recurso conhecido por
. Logo em seguida, ele
precisou do arquivo deletado e resolver voltar com o arquivo para a pasta
Documentos. Para isso, deve acessar a , selecionar o arquivo e clicar com o
botão direito do mouse sobre o nome do arquivo. Com isso, será exibida uma
janela de diálogo na tela. Nessa janela, ele clica na seguinte opção:
A) Retornar
B) Recuperar
C) Reabilitar
D) Restaurar
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2. (SELECON - 2019) Um Guarda Civil Municipal de Niterói está
trabalhando em um microcomputador, gerenciado pelo Windows 10 BR.
Nesse contexto, ele executou os procedimentos listados a seguir.
(1) Executou um atalho de teclado para mostrar na tela o ambiente gráfico
do explorador de arquivos.
(2) No explorador, selecionou a pasta C:/AUTUAÇÕES. Em seguida, executou
outro atalho de teclado para selecionar todos os arquivos armazenados
nessa pasta.
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2...
Os atalhos de teclado em (1) e em (2) são, respectivamente:
A) Tecla do logo tipo do Windows + E e Ctrl + T
B) Tecla do logo tipo do Windows + E e Ctrl + A
C) Tecla do logo tipo do Windows + E e Ctrl + P
D) Ctrl + E e Tecla do logo tipo do Windows + A
E) Ctrl + E e Tecla do logo tipo do Windows + T
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EDITORES DE PLANILHAS
FUNÇÕES (FÓRMULAS)
- Função “MÉDIA”: Realiza a média aritmética entre os valores apresentados.
=MÉDIA(intervalo)
- Função “SOMASE”: Calcula apenas as linhas que atenderam ao critério de condição.
=SOMASE(intervalo; “critério”)
intervaloSoma)

ou

=SOMASE(intervaloCritério; “critério”;

- Função “SE”: Realiza comparação entre valores e retorna um resultado.
=SE(condição; resultado verdadeiro; resultado falso)
- Função “CONT.NÚM”: Conta as células preenchidas que atendam determinado critério.
=CONT.NÚM(A1:A10)
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FUNÇÕES (FÓRMULAS)
- Função “MÁXIMO”: Retorna o maior número em um conjunto de valores ou intervalo
indicado.
=MÁXIMO(intervalo)
- Função “MÍNIMO”: Retorna o menor número em um conjunto de valores ou intervalo
indicado.
=MÍNIMO(intervalo)
- Função “MAIOR”: Retorna o maior número em um conjunto de valores ou intervalo indicado.
=MAIOR(intervalo; X)
- Função “MENOR”: Retorna o menor número em um conjunto de valores ou intervalo indicado.
=MENOR(intervalo; X)
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1. (SELECON - 2021) A planilha da figura foi criada no Excel 2019 BR. Nela,
foram realizados os procedimentos descritos a seguir.
I. Em E11 foi inserida uma expressão que determina o menor número dentre
todos nas células A9, B9, C9, D9, E9 e F9.
II.
Em
E13
foi
inserida
a
expressão:
=SE(MOD(E11;2)=1;"VERDE";"AMARELO").
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1...
Nessas condições, a expressão inserida em E11 e o valor mostrado em E13
são, respectivamente:
A) =MENOR(A9:F9) e VERDE
B) =MENOR(A9:F9;1) e VERDE
C) =MENOR(A9:F9) e AMARELO
D) =MENOR(A9:F9;1) e AMARELO
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2. (SELECON - 2020) A planilha a seguir foi criada no Excel 2019 BR, em que
foram realizados os procedimentos descritos a seguir.
• Em F12, foi inserida a expressão =MED(A11:A15).
• Em F14, foi inserida a expressão =MOD(F12;2).
Nessas condições, os valores mostrados em F12
e em F14 são, respectivamente:
A) 15 e 0
B) 15 e 1
C) 16 e 0
D) 16 e 1
209

SUÍTE DE ESCRITÓRIO
3. (SELECON - 2020) A planilha abaixo foi elaborada no Excel 2019 BR, na
qual foram realizados os procedimentos descritos a seguir.
• Em E13, foi inserida a expressão =SOMA(A11:D11).
• Em E15, foi inserida a expressão =CONT.SE(A11:D11;”>=15”)
Os valores mostrados nas células E13 e E15
são, respectivamente:
A) 65 e 2
B) 65 e 3
C) 90 e 2
D) 90 e 3
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PRINCIPAIS GUIAS
- A faixa de opção (Interface Ribbon) é separada por várias guias (abas)
- PÁGINA INICIAL: Opções de fonte e parágrafos...
- INSERIR: Quebra de Página, Tabelas, Hiperlinks, Cabeçalho, Rodapé, Número de página...
- LAYOUT DE PÁGINA: Margens, orientação, colunas, Quebra de Página e Seção...
- CORRESPONDÊNCIA: Iniciar mala direta...
- REVISÃO: Ortografia e gramática, contar palavra, comentário, controlar alteração...
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SUÍTE DE ESCRITÓRIO
4. (SELECON - 2019) No uso dos recursos do editor de textos Word de uma
das últimas versões 2010/2013/2016/2019 BR, após finalizar a digitação de
um texto, um professor que trabalha na Secretaria Municipal de Educação
decidiu acionar uma tecla de função para verificar ortografia e gramática e,
em seguida, executa um atalho de teclado que corresponde a acionar o
ícone . A tecla de função e o atalho de teclado são, respectivamente:
A) F3 e Ctrl+B
B) F3 e Ctrl+S
C) F7 e Ctrl+B
D) F7 e Ctrl+S
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SUÍTE DE ESCRITÓRIO
5. (SELECON - 2019) No Word do pacote MSOffice 2016 BR, para aplicar
subscrito, alinhamento centralizado e verificar ortografia e gramática devese acionar um ícone, um atalho de teclado e uma tecla de função que são,
respectivamente:
A) X2 , Ctrl + C e F7
B) X2 , Ctrl + E e F9
C) X2 , Ctrl + C e F9
D) X2 , Ctrl + E e F7
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SUÍTE DE ESCRITÓRIO
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NAVEGADORES DE INTERNET
Prof. Rani Passos
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NAVEGADORES DE INTERNET
1. (SELECON - 2020) No que diz respeito aos conceitos da internet, pode-se
afirmar que:
I. um termo tem por significado baixar ou transferir dados de uma página
para o computador de um usuário, como no caso de um edital em formato
PDF, referente a um concurso público;
II. uma sigla tem por significado o endereço web que se digita na barra de
endereços de um browser para se chegar a um site, como por exemplo
https://www.google.com.br/.
O termo e a sigla são, respectivamente:
A) download e DNS
B) download e URL
C) upload e DNS
D) upload e URL
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NAVEGADORES DE INTERNET
2. (SELECON - 2020) O Google é o buscador com a maior participação de
mercado entre os mecanismos de busca existentes. Sua missão, desde o
lançamento no final da década de 1990, é “organizar as informações
existentes no mundo e torná-las acessíveis e úteis para todos“. Na realização
de pesquisas nos browsers neste sítio de busca, é preciso o conhecimento
das regras básicas para se chegar ao objetivo com maior eficiência e maior
precisão.
(I) Para realizar uma busca relacionada a um arquivo em formato PDF, devese utilizar uma sintaxe com um operador específico.
(Il) Para realizar uma pesquisa para encontrar na web resultados exatos, de
acordo com a string colocada na caixa de busca, deve-se utilizar um
caractere especial, como delimitador da string.
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NAVEGADORES DE INTERNET
2...
O operador e um exemplo da string que usa o caractere especial constam,
respectivamente, da seguinte opção:
A) arquivo e “edital CRA RR''
B) filetype e “edital CRARR”
C) arquivo e %edital CRARR%
D) filetype e %edital CRARR%
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PESQUISAS NA INTERNET
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NAVEGADORES DE INTERNET
3. (SELECON - 2021) Na navegação em sites na internet por meio do
Google Chrome, a execução de dois atalhos de teclado gera como resultado:
I. a abertura da página de downloads em uma nova guia;
II. o fechamento da janela atual.
Os atalhos de teclado caracterizados em I e II são, respectivamente:
A) Ctrl + D e Alt + F4
B) Ctrl + D e Alt + F7
C) Ctrl + J e Alt + F4
D) Ctrl + J e Alt + F7

220

NAVEGADORES DE INTERNET

221

NAVEGADORES DE INTERNET
• DADOS DE NAVEGAÇÃO
• Cookies:
- Informações que sites armazenam no computador
- As informações facilitam navegações futuras (preferências)
- Exemplo: Carrinhos de compras, idiomas...
• Cache:
- É um espaço reservado no HD do computador do usuário
- Salva as páginas mais acessadas pelo usuário
- Imagens, vídeos, texto...
- Atualizar a cache: CTRL+SHIFT+R
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NAVEGADORES DE INTERNET
4. (SELECON - 2021) Um funcionário da Câmara Municipal de Cuiabá está
acessando os recursos da internet por meio do browser Firefox Mozilla em
um microcomputador, versão desktop, como Windows 10 BR. Nesta
atividade, realizou os procedimentos listados a seguir.
I. Durante a navegação em sites, executou um atalho de teclado para
verificar o andamento dos downloads realizados e em andamento.
II. Para finalizar, ele acessou a infraestrutura conhecida por WebMail do
provedor Gmail e enviou uma mensagem na modalidade cópia oculta e, para
isso, digitou o endereço de e-mail do destinatário em um espaço com um
indicativo específico que sinaliza sua finalidade.
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NAVEGADORES DE INTERNET
4...
O atalho de teclado em I e o indicativo para o espaço são, respectivamente:
A) Ctrl + J e Cco
B) Ctrl + D e Cco
C) Ctrl + J e Cc
D) Ctrl + D e Cc
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NAVEGADORES DE INTERNET
5. (SELECON - 2018) Atualmente, é bastante comum o uso da estrutura de
correio eletrônico conhecida por WebMail, existente em diversos sites da
internet, como o Gmail, por exemplo. Nessa estrutura, o ícone
é
empregado com um significado que está associado ao procedimento:
A) anexar arquivos
B) abrir Caixa de Entrada
C) enviar e-mails armazenados na Caixa de Saída
D) excluir todas as mensagens armazenadas no Spam
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CORREIO ELETRÔNICO
ESTRUTURA DE ENDEREÇO DE E-MAIL
- Padrão para sistemas de correio eletrônico
- Estrutura:
nome@provedora.fim
CAIXAS POSTAIS (PASTAS)
• Entrada (ou Recebido): Armazena os e-mails recebidos
• Enviados: Armazena todos os e-mails enviados
• Saída: Armazena os e-mails escritos, mas não enviados
• Rascunhos: Armazena e-mails ainda em edição
• Lixo: Armazena os e-mails apagados
• Spam: Armazena os e-mails indesejados
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NAVEGADORES DE INTERNET
6. (SELECON - 2021) Tendo por foco a telefonia tradicional fixa e analógica,
uma das vantagens da telefonia IP (VoIP) explica-se por:
A) manter a qualidade da linha de comunicação independente da ocorrência
de ruídos
B) apresentar maior nível de segurança, pois o canal de comunicação não
usa criptografia
C) possibilitar o compartilhamento do canal de comunicação de dados com
outros serviços
D) oferecer maior disponibilidade do canal de comunicação independente
do provedor de internet
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OBRIGADO
@RANIFPASSOS
T.ME/PROFRANIPASSOS
Prof. Rani Passos
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DIREITO PENAL

Profª. Priscila Silveira
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EDITAL 2021- INSTITUTO SELECON
1. Aplicação da lei penal. 1.1. Princípios. 1.2. Pena cumprida no estrangeiro. 1.3.
Eficácia da sentença estrangeira. 1.4. Contagem de prazo. 1.5. Frações não
computáveis da pena. 1.6. Interpretação da lei penal. 1.7. Analogia. 1.8.
Irretroatividade da lei penal. 2. O fato típico e seus elementos. 2.1. Crime
consumado e tentado. 2.2. Ilicitude e causas de exclusão. 2.3. Excesso punível. 3.
Crimes contra a pessoa. 4. Crimes contra o patrimônio. 5. Crimes contra a fé pública.
6. Crimes contra a administração pública. 7. Disposições constitucionais aplicáveis ao
direito penal. 8. Crimes Contra a Administração Pública, 9. Crimes praticados por
funcionário público contra administração em geral.

REVISÃO DE VÉSPERA PPMG
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APLICAÇÃO DA LEI PENAL

Profª. Priscila Silveira
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Lei Penal no Tempo
Lei mais severa (lex
gravior) - 5º, XL e XXXIX
da CF; art. 1º do CP e; art.
9º da CADH
• Princípio da atividade
(irretroatividade e não
ultra-atividade)
• Novatio legis
incriminadora e novatio
legis in pejus
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Lei mais benéfica (lex
mitior)
• Extra-atividade
(retroatividade e
ultra-atividade)
• Modalidades:
abolitio criminis e
novatio legis in
mellius

Lei intermitente
• Possuem ultraatividade (art. 3º do
CP)
• Espécies: excepcional
e temporária

Tempo e Lugar do crime

TEMPO • Teoria da
DO CRIME Atividade
LUGAR • Teoria da
DO CRIME Ubiquidade
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Lei Penal no Espaço

Extraterritorialidade
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incondicionada

Art. 7º, I, §1º, CP.

condicionada

Art. 7º, II, §2º, CP.

hipercondicionada

Art. 7º, §3º, CP.

CRIME E SEUS ELEMENTOS
Profª. Priscila Silveira
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Conceito de crime e seus
elementos

Fato
Típico
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Ilícito

Culpável

Crime

Conceito de crime e seus
Conduta
elementos
Fato Típico

Resultado

Nexo Causal
Tipicidade
CRIME

Ilícito

Contrariedade ao
ordenamento Jurídico
Excludentes de ilicitude
Imputabilidade

Culpabilidade
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Potencial Consciência
de Ilicitude
Exigibilidade de
conduta diversa
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Crime Consumado

CRIME CONSUMADO
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Quando reúnem todos os elementos de
sua definição legal

Tentativa
Início da Execução: a tentativa só é punível a partir do
momento em que ação entra na fase de execução.
ELEMENTOS

Não consumar o crime por circunstância alheia à
vontade do agente.
Dolo em relação ao crime (total).
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Tentativa

Culposos
Contravenções
penais

NÃO se aplica a
Tentativa

Habituais
Omissivos puros

Desistência
Voluntária

Unissubsistente

Arrependimento
Eficaz

Preterdoloso

Crime
Impossível
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INFRAÇÕES
PENAIS

Diferenciação
Previsão Legal

Momento

Tentativa

Desistência
Voluntária

Arrependimento
Eficaz

Art. 14, II, CP

Art. 15, 1ª parte, CP

Art. 15, 2ª parte, CP

Início da execução, O agente abandona o O agente, depois de
o agente quer
intento antes de
esgotados os atos
prosseguir, mas não
esgotar os atos
executórios,
pode
executórios.
abandona o intento.

Fórmula de Frank
“Posso prosseguir, mas não quero” = Desistência Voluntária.
“Quero prosseguir, mas não posso” = Crime Tentado.
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Diferenciação
Tentativa

Arrependimento
Eficaz

Consumação

Não é consumado
Não é consumado
Não é consumado
por circunstâncias
por circunstâncias
por circunstâncias
alheias à vontade do inerentes à vontade inerentes à vontade
agente
do agente
do agente

Consequência
Jurídica

Regra é a diminuição
O agente responde O agente responde
de 1/3 a 2/3
pelos atos até então pelos atos até então
da pena do crime
praticados
praticados
consumado
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Desistência
Voluntária

Arrependimento Posterior
Sem violência ou grave
ameaça

Reduz a pena de 1/3 a 2/3
Arrependimento
Posterior

Reparação do dano ou
restituição da coisa
Até o recebimento da
denúncia ou queixa
Ato voluntário do agente
(requisito subjetivo)
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CRIMES CONTRA A PESSOA

Profª. Priscila Silveira
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Homicídio – art. 121, CP
Doloso Simples - caput
Doloso Privilegiado - §1º

Reduz 1/6 a 1/3

Doloso Qualificado - §2º
Conceito - §2º-A

Homicídio

Culposo - §3º
Culposo Circunstanciado - §4º, 1ª
parte
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Doloso Circunstanciado - §4º, 2ª
parte e §§6º e 7º

Perdão judicial (art.
121, §5º)

Aumento de
pena
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Art. 122, CP - Resumo
Consumação

§1º Lesão grave
§2º Morte

Figura simples – 122,
caput
Tentativa

Induzimento, instigação
ou auxílio a suicídio ou a
automutilação

Motivo egoístico, torpe ou fútil
Causa de aumento (§3º)
– pena duplicada
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Inadmissível

Vítima menor
capacidade de resistência
reduzida

Art. 122, CP - Resumo
Até o Dobro
(§4º)

rede de computadores / rede
social ou transmitida em tempo
real

Metade (§5º)

agente é líder ou coordenador de
grupo ou de rede virtual.

Aumento de
pena
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Art. 122, CP - Resumo
122, § 1º Se da automutilação
ou da tentativa de suicídio
resulta lesão corporal de
natureza grave ou gravíssima,
nos termos dos §§ 1º e 2º do
art. 129 deste Código:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3
(três) anos.
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(§6º) contra:
- menor de 14 anos ou contra
quem, por enfermidade ou
deficiência mental, não tem o
necessário discernimento para a
prática do ato, ou que, por
qualquer outra causa, não pode
oferecer resistência, responde
pelo § 2º do art. 129 (lesão
corporal gravíssima – Pena
reclusão, de dois a oito anos.

Art. 122, CP - Resumo
122, § 2º Se o suicídio se
consuma
ou
se
da
automutilação resulta morte:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6
(seis) anos.

(§7º) contra:
- menor de 14 anos ou contra
quem, por enfermidade ou
deficiência mental, não tem o
necessário discernimento para
a prática do ato, ou que, por
qualquer outra causa, não pode
oferecer resistência, responde
pelo art. 121 (Homicídio) Pena reclusão, de seis a vinte anos.
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Infanticídio – Art. 123, CP
 Estado puerperal:
 Duração: não é pacífico. A duração e influência devem ser analisados no caso
concreto.
 Concurso de agentes
 É possível no infanticídio? Majoritariamente, sim.
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Aborto – Art. 124-128, CP
Pela gestante ou com seu consentimento
(124,CP)
Sem o consentimento da
gestante (125, CP)
Aborto
praticado:

por terceiro
Com o consentimento da
gestante (126, CP)

Não se pune (128,
CP)
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necessário
Resultante de
estupro
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Lesão Corporal – Art. 129, CP
Leve (caput)
Grave (§1º)
Dolosa
Gravíssima (§2º)
Resultado morte (§3º)
Lesão corporal

Conduta culposa

Causa de aumento (§7º)
Perdão judicial (§8º)
Culposa (§6º)
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VDMF (§9º)
Lesão praticada por
razões do sexo feminino
(§13)

Causa de Aumento (§§10,
11 e 12)

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

Profª. Priscila Silveira
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Furto - Art. 155, CP
Simples (caput)
Majorado (§1º)

Estrutura

Privilegiado(§
2º)

Pequeno
valor

NP
explicativa
(§3º)

Meios de
Execução

§4º - 2 a 8 e
multa

§4º-B – 4 a 8
anos
Qualificado
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Resultado
Posterior (§5º)

3 a 8 anos

Semovente (§6º)

2 a 5 anos

substâncias
explosivas ou de
acessórios (§7º)

4 a 10 e multa

§4º-A - 4 a 10 e
multa

§4º-C – Aumento
de pena

Roubo - Art. 157, CP
Simples

Majorantes(§2º)
Roubo

Próprio
(caput)
Impróprio
(§1º)
Aumenta-se
1/3 até
metade

Majorante(2ºA)

Aumenta-se 2/3

Majorante (2ºB)

Aplica-se o dobro

Qualificado
(§3º)
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Inciso I – lesão
corporal grave e
gravíssima
Inciso II –
latrocínio. Crime
hediondo.
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Extorsão - ART. 158, CP
Simples (caput)

Majorante (§1º)

Extorsão

Aumenta-se 1/3 até
metade
Resulta em lesão
corporal grave

Qualificada (§2º)
Resulta em Morte
(Crime Hediondo)
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Sequestro-relâmpago

Pena – reclusão, de 6
a 12 anos

EXTORSÃO - ART. 158, CP
EXTORSÃO
• ofendido é constrangido a
entregar algo ao criminoso

ESTELIONATO
• a. Se entrega algo ao
criminoso;
• b. A vítima deseja entregar
a coisa ao criminoso;
• c. Vítima em erro.
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EXTORSÃO - ART. 158, CP
EXTORSÃO

CONCUSSÃO

• a. crime contra o patrimônio;
• b. emprego de violência ou
grave ameaça

• Crime praticado contra a
Adm. Pública;
• O funcionário exige
vantagem indevida;
• Não há emprego de violência
ou grave ameaça
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Extorsão mediante sequestro Menor de 18 anos
ART. 159, CP Simples (caput)
ou maior de 60
anos

Qualificada (§1º)

Pena – reclusão,
de 12 a 20 anos

Crime cometido
por bando ou
quadrilha

Extorsão
mediante
sequestro
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Dura mais de 24h

Qualificada (§2º)

Resulta em lesão
corporal grave

Pena – reclusão,
de 16 a 24 anos

Qualificada (§3º)

Resulta em Morte

Pena – reclusão,
de 16 a 24 anos

Delação Premiada
(§4º)

Diminui 1/3 a 2/3
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Apropriação Indébita – Art. 168,
CP
Simples (caput)

Pena – detenção, de 1
a 4 anos

Apropriação
Indébita
Majorante (§1º)
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Aumentada de 1/3

Estelionato – Art. 171, CP
Simples (caput)
Conforme art.
155, §2º

Privilegiado (§1º)
Figuras Equiparadas
(§2º)
Estelionato

Ação Penal
condicionada à
representação (§5º)
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Fraude Eletrônica
(§2º-A)

Pena – reclusão
4 a 8 anos

Fraude Eletrônica
Majorada (§2º-B)

Aumenta-se 1/3
a 2/3

Fraude Eletrônica
Majorada (§2º-B)

Aumenta-se 1/3

Estelionato contra
idoso /vulnerável (§4º)

Aumenta-se 1/3
ao dobro
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Receptação – Art. 180, CP

Própria

Simples (caput)
Imprópria

Qualificada (§1º)
Estelionato

Pena – reclusão, de 3 a
8 anos

Figuras Equiparadas
(§2º)
Culposa (§3º)

Pena – reclusão 1 mês a
1 anos

Perdão Judicial e
Privilegiada (§5º)
Majorante (§6º)
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Aumenta-se ao dobro

CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Profª. Priscila Silveira
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Princípio Da Insignificância X
Crimes Contra A Administração
Pública
Súmula nº 599 STJ - O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a
administração pública.

STF

SIM
(EXCEPCIONAL)
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STJ

NÃO

Peculato – Art. 312, CP
1.Tipo fundamental
(art. 312, caput)

Peculato-apropriação
(1ª parte)
Peculato-desvio
(2ª parte)

Tipos de Peculato
2. Peculato-furto (§1º)
3. Peculato culposo (§2)
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Peculato – Art. 312, CP
 Reparação do dano no peculato culposo – extinção da punibilidade e diminuição da
pena (art. 312, § 3º):
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(Tabela – Cleber Masson)

Concussão – ART. 316, CP

Própria
Concussão

Simples (caput)
Imprópria

REVISÃO DE VÉSPERA PPMG
Profª. Priscila Silveira

267

Concussão – ART. 316, CP
 Concussão x Extorsão
Exigir vantagem
indevida
CONCUSSÃO
Em razão da função
pública
Exigir vantagem
indevida
EXTORSÃO
Violência ou grave
ameaça
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EXCESSO DE EXAÇÃO (ART. 316,
§1º):
Simples (§1º)

Pena – reclusão, de
3 a 8 anos

Qualificada (§2º)

Pena – reclusão, de
2 a 12 anos

Excesso de Exação
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Corrupção Passiva – Art. 317, CP
Própria
Simples (caput)
Imprópria
Corrupção
Passiva

REVISÃO DE VÉSPERA PPMG
Profª. Priscila Silveira

270

Majorante (§1º)

Aumenta-se 1/3

Privilegiada
(§2º)

Pena –
detenção, de 3
meses a 1
anos

Prevaricação – Art. 319, CP

Prevaricação

Simples (caput)

Pena – detenção, de
3 meses a 1 ano
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Condescendência Criminosa – Art.
320, CP

Condescendência
Criminosa
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Simples (caput)

Pena – detenção, de
15 dias a 1 mês.

Obrigada!!
@profpriscilasilveira

Profª. Priscila Silveira

Direito Processual Penal
Prof.ª Priscila Silveira
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REDAÇÃO (DISCURSIVA)

Prof. Rodolfo Gracioli
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Estrutura + Conteúdo
Introdução
Desenvolvimento
Conclusão

Relações
sociais

Detalhamento
Repertório
Recursos

Tema da área x Tema geral
Estabelecimentos penais
Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli

Negacionismo e a ciência

TEMA PADRÃO

TEMA “DESVIO”
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O que não pode faltar?
(Abordagem Jurídica)

Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli
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Constituição Federal
Estatuto da Criança e Adolescente
Lei de
Execução Penal
Relações
Lei Geral de
Proteção de Dados
sociais
Regras de Mandela
Regras de Tóquio
Regras de Bangkok
Declaração Universal dos Direitos Humanos
Regras de Beijing
Código Penal

O que não pode faltar?
Termos, expressões e conceitos

Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli

Direitos Humanos
Polícia
Cidadã
Relações
Liberdade
sociais
Dignidade da pessoa humana
Garantias e direitos fundamentais
Direitos sociais
Prisionização
Cidadania
Democracia
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O que não pode faltar?
Termos, expressões e conceitos
Humanização
Justiça Criminal
Egresso
Relações
Judicialização
sociais
Ressocialização
Crime organizado
Descapitalização
Inteligência penitenciária
Faccionalização
Prevenção x Repressão
Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli
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Tema “desvio” + tema padrão
Relações
sociais

Segregação socioespacial e a era da
condominização: efeitos da violência urbana
Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli
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Tema metalinguístico
Papel do policial penal:

Relações
Garantia dos Direitos
Humanos no sistema prisional
sociais

Garantia da ressocialização
Garantia da ordem dos estabelecimentos penais
Combate ao crime organizado
Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli
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Tema metalinguístico
1. Redução da maioridade penal
2. Crise de superpopulação carcerária no Brasil
3. Tráfico de drogas e o sistema prisional
4. Atividade laboral como Relações
via de ressocialização
5. Remição da pena pela leitura
sociais
6. Educação no sistema prisional
7. Vulnerabilidade na ótica
8. Alternativas penais no sistema prisional
9. Atenção ao egresso como política penitenciária
10. Tecnologia no trabalho dos policiais penais
Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli
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Tema metalinguístico
1. Vitimização e a letalidade policial em pauta
2. Garantia dos direitos da população LGBTQIA+ nos presídios
3. Racismo estrutural e o combate à intolerância
Relações
4. Complexidade da ressocialização
no sistema prisional
5. Reconhecimento facial nasociais
segurança pública
6. Greve na segurança pública: os limites da legislação
7. Atuação policial e a dimensão da legalidade
8. Importância do investimento no setor penitenciário
9. Morosidade da justiça e o descrédito institucional
10. Violência contra a mulher em pauta na atualidade
Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli
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Pandemia e a redação
1. Pandemia e os gargalos do sistema prisional
2. Papel do policial penal em tempos de pandemia
3.

Relações
Assistência à saúde no sistema
prisional
sociais

4. Infraestrutura e os desafios da execução penal no Brasil
5. Desafios do sistema penitenciário feminino
Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli
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Temas gerais
1. Violência urbana e a sociedade do medo
2. Saúde mental dos profissionais de saúde em pauta
3.

Relações
Rebeliões e a disputa de facções
criminosas nos presídios
sociais

4. Acesso às armas: solução ou agravamento da violência?
5. Mega assaltos e a interiorização da violência
Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli
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Temas gerais
1. Auxílio reclusão
2. Privatização dos presídios
3. Visitas íntimas

Relações
sociais

4. Revistas íntimas
5. “Saidinhas” em debate
Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli
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Custo médio de pessoa presa no Brasil é de R$ 1,8
mil por mês, aponta CNJ
Relações
Pernambuco é o estado com menor custo mensal por preso, R$ 955, enquanto o Tocantins
gasta mais que o quádruplo desse valor,
com R$ 4.200 por mês. O principal destino dos
sociais

recursos é a folha de pagamento e outras despesas com pessoal, que representam entre 60 e
83% dos gastos totais. Já outras alocações de recursos apresentam padrões irregulares. Na
alimentação, o valor varia até 500% entre os estados, enquanto gastos com materiais de
higiene e limpeza podem variar até 10 vezes.

Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli
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CNN Brasil
01/12/2021

Relações
sociais

Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli
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Gasto com cada preso em penitenciárias federais
ultrapassa os R$ 35 mil
Relações
Valor é quase 20 vezes a média nos estados.
São cinco penitenciárias de segurança máxima
sociais
que reúnem chefes do crime organizado como Fernandinho Beira-Mar, Nem da Rocinha e
Marcinho VP. Depen diz que investimento é necessário.
Por Léo Arcoverde e Thiago Reis, GloboNews e g1
30/11/2021

Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli
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Mais de 20 mil livros são doados para unidades
prisionais do Depen-MG
Relações
Exemplares estão sendo distribuídos desde o último mês de novembro e visam auxiliar no
sociais
processo de ressocialização
dos presos do Estado
DEPEN-MG
25 de Janeiro de 2022 , 12:50

Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli
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Egressos do sistema prisional iniciam curso de
Manutenção em Computadores oferecido pelo Cefet
Egressos do Sistema Prisional foram Relações
encaminhados pelo PrEsp; o projeto que leva o nome
Alvorada é executado em todo país porsociais
meio de uma parceria entre o Depen Nacional e os
institutos federais
DEPEN-MG
10 de Janeiro de 2022

Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli
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125 Policiais Penais iniciam curso para integrar o
Comando de Operação Especiais da Polícia Penal
Relações
Policiais Penais passarão por treinamento para agir em ocorrências de alta complexidade. No
ano passado três mil policiais penais e sociais
500 agentes socioeducativos foram capacitados nos

mais diversos cursos para, por exemplo, controlar situações críticas do sistema prisional, como
motins e subversões da ordem. E dessa forma, a corporação se torna cada vez mais forte e
eficaz para o apoio e proteção dos cidadãos.
DEPEN-MG
03 de Janeiro de 2022
Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli

291

Minas Gerais tem o menor índice de criminalidade
violenta da última década
Relações
Balanço das ações das forças de segurança e Defesa Civil foi apresentado durante coletiva
sociais
de imprensa nesta segunda (20), na Cidade
Administrativa
DEPEN-MG
20 de Dezembro de 2021

Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli
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 Os índices analisados pelo Observatório de Segurança Pública, da Secretaria de Estado de
Justiça e Segurança Pública (Sejusp), mostram que Minas tem o menor índice de
criminalidade da última década. Em 2012 (janeiro a novembro) foram registrados 74.788
crimes violentos; no mesmo período deste ano, foram 33.802 registros; uma redução de
54% em dez anos.

Relações
sociais
 O Programa Mediação de Conflitos atendeu
602 casos de violência contra a mulher e, entre

os adolescentes e jovens, 945 foram atendidos por meio do Fica Vivo. O programa tem em
média 1.400 participantes em suas oficinas. Além disso, foram 11.407 alternativas penais
monitoradas pelo Programa Central de Alternativas Penais e 3.816 egressos atendidos pelo
Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional.

Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli
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Lei do desacato fere a liberdade de expressão, diz
Comissão Interamericana de Direitos Humanos
Relações
Ao analisar caso de brasileiro que chamou policial de 'vagabundo', entidade diz que regra
silencia ideias e opiniões
sociais
Folha de S. Paulo
24/02/2022

Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli
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 De acordo com a entidade, a regra viola indiretamente a liberdade de expressão por
carregar ameaça de multas ou punições contra quem se manifestar em desfavor de
funcionários públicos.
 A afirmação da Comissão foi feita no relatório de admissibilidade de um processo
apresentado pela Defensoria Pública da União (DPU), na defesa Daniel Nitzsche Starling.
Ele foi preso depois de chamar um agente da Polícia Federal de "vagabundo".

Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli
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ONU põe Brasil em lista de locais críticos de
violações e denuncia polícia
Relações
Uol
sociais
08/03/2022

Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli
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 A alta comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, denunciou nesta
terça-feira a violência policial no país contra afro-brasileiros e inclui o Brasil entre os cerca
de 40 países do mundo onde a situação de direitos humanos é considerada como sendo
crítica.

Relações
sociais

 Uma vez por ano, Bachelet faz um balanço da situação de direitos humanos no mundo,
citando os piores casos e situações de violações. Neste ano, a lista conta com cerca de 30
países, além de outros dez que merecem uma atenção especial por conta da existência de
mecanismos de avaliação, como no caso de Belarus, Venezuela ou Etiópia.

Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli
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