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APRESENTAÇÃO 

Estão abertas as inscrições do concurso PC SP para os cargos de Escrivão e Investigador. Os 
interessados devem se candidatar até 1° de abril, no site da Fundação Vunesp.  

Juntas, as seleções oferecem 2.689 vagas. As carreiras exigem nível superior, além de 
carteira nacional de habilitação (CNH B), para alguns casos. O salário inicial é de R$ 3.931,18 
a R$ 8.699,94. 

Como sempre estamos ao seu lado na sua jornada de concurseiro, nós, da equipe do Passo 
Estratégico, resolvemos disponibilizar gratuitamente as apostas estratégicas para os ass untos 
mais recorrentes da banca em concursos similares ao que estamos tratando.   

- O que são apostas estratégicas? 
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Cada matéria vem dividida em vários assuntos no edital, não é verdade?  

 

Pois bem, as apostas estratégicas são os conteúdos dentro de um determinado assunto do 
edital que entendemos terem maiores chances de serem cobrados na sua prova.  

No Passo Estratégico, apresentamos uma aposta estratégica para cada assunto que compõe 
uma dada matéria. 

Neste e-book, estamos disponibilizando gratuitamente justamente as  apos tas  es tratégic as  
mais  importantes , que são as referentes aos assuntos mais recorrentes da banca. 

Bom demais, não??? De nada! (rs) 

Se você não conhece o Passo Estratégico, vale esclarecer que se trata de um material de revisão, 
que contempla muito mais conteúdo que as apostas estratégicas. 

 

O objetivo do nosso material é melhorar o nível da sua retenção de conteúdo. 

Fazer com que você memorize melhor o que foi estudado. 

Afinal, não adianta compreender bem o assunto enquanto estuda, mas não lembrar do conteúdo 
no momento que você mais precisa... 

A hora da sua prova! 

Pode ter certeza: grande parte das questões que os candidatos erram em concursos públicos 
são fruto do esquecimento de conteúdo, não da falta de compreensão da matéria que foi 
estudada. 

 

E, para não se esquecer das informações estudadas, é necessário realizar inúmeras revisões de 
conteúdo, não tem outra forma. 



.  Túlio Lages  
Aula 00 

  

 

 

3 

A ideia do Passo Estratégico é proporcionar uma revisão de alto nível, para que você chegue à 
prova lembrando de tudo! 

 

Clique na figura e conheça melhor o Passo Estratégico! 

Nosso material é produzido por especialistas em cada uma das matérias, com farta experiência 
em concursos públicos. 

Estamos falando de uma equipe composta por aprovados em cargos da estrutura dos órgãos de 
mais alto nível da Administração Pública, como Receita Federal, fiscos estaduais e municipais, 
Tribunais de Contas, Tribunais do Poder Judiciário, Polícias Federal e Rodoviária Federal, dentre 
outros. 

Não é à toa que estamos obtendo feedbacks fantásticos de nossos alunos.  

 

Não é à toa, também, que temos tido excelentes resultados nos últimos concursos, com centenas 
de alunos aprovados, inclusive nos primeiros lugares. 

https://bit.ly/revisoespoderosas
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Nossas aulas contemplam: 

a) orientações de revisão e exposição dos pontos mais importantes do conteúdo;  

b) análise estatística dos assuntos e subassuntos , com base em questões cobradas pela banca do 
concurso, para que nossos alunos saibam exatamente o que possui mais chances de ser cobrado; 

c) apostas estratégicas, para destacar o conteúdo que julgamos ser o mais provável de ser 
cobrado para um dado assunto; 

d) questões comentadas da banca para todos os assuntos e subassuntos, para que seja realizada 
uma revisão geral do assunto a partir de relativamente poucas questões; 

d) inúmeros simulados de questões inéditas no estilo da banca, para que o aluno treine bastante 
todos os assuntos; 

e) questionário de revisão com questões subjetivas, para que o candidato melhore sua 
compreensão do conteúdo já estudado a partir de autoexplicação mental sobre questões 
conceituais, casos práticos e desafios. 

Tudo isso em um material enxuto, com poucas páginas, para otimizar o tempo do aluno, 
permitindo uma revisão rápida do conteúdo. 
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Bom, quero deixar o meu convite para que você conheça o Passo Estratégico, dê uma olhada nas  
nos sas  aulas  demons trat ivas  (clique  aqui para confe r ir )!  

Se você já é aluno do Pacote Completo, possui desconto automático de 20% na aquisição do 
Passo Estratégico do mesmo concurso. 

E se você já é assinante, o Passo Estratégico já está incluso – basta se matricular na área do aluno 
e aproveitar nosso material ;) 

Ah, outra coisa bem legal: elaboramos um e-book com 5 dicas estratégicas para realizar revisões 
eficientes. Se você estiver interessado em dar uma conferida, clique aqui. 

Então é isso. 

Um grande abraço, bons estudos e sucesso na sua preparação! 

                             Prof. Túlio Lages                            f 
Coordenador do Passo Estratégico - Estratégia Concursos 

 

Seu cantinho de estudos famoso! 
Poste uma foto do seu cantinho de estudos nos stories do 

Instagram e nos marque: 

 
@passoestrategico 

Vamos repostar sua foto no nosso perfil para que ele fique 
famoso entre milhares de concurseiros! 

 

Mais e-books gratuitos! 
Fique por dentro dos lançamentos de novos e-books , além das 
melhores dicas de revisão, acessando nosso canal no Telegram:  

 
passoestrategico 

  

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/policia-civil-de-sao-paulo-pc-sp-passo-estrategico/
https://bit.ly/revisoeseficientes2021
https://www.instagram.com/passoestrategico/?hl=pt-br
https://bit.ly/tgdopasso


.  Túlio Lages  
Aula 00 

  

 

 

6 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Prof. Carlos Roberto1 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Classes de Palavras 

No assunto formação de palavras, a grande aposta é na derivação e na composição. As questões 
giram em torno de uma distinção interessante na derivação:  

Não confunda derivação parassintética com derivação prefixal e sufixal  (juntas),  
pois, no primeiro caso, o acréscimo de sufixo e de prefixo é obrigatoriamente 
simultâneo. Já nas palavras desvalorização e desigualdade, os afixos são 
acoplados em sequência: desvalorização provém de desvalorizar,  que provém de 
valorizar, que por sua vez provém de valor (derivação prefixal e sufixal). 

É impossível fazer o mesmo com palavras formadas por parassíntese: não se 
pode dizer que expropriar provém de "propriar" ou de "expróprio", pois tais 
palavras não existem. Logo, expropriar provém diretamente de próprio, pelo 
acréscimo concomitante de prefixo e sufixo. 

No assunto classes de palavras, o foco normalmente será na conjunção e na flexão dos 
substantivos. O uso das conjunções é fundamental, pois distinguem significado entre as partes 
do texto. É importante reconhecer as relações semânticas que elas estabelecem em um estudo 
morfossemântico bem aprofundado.  

Com relação à flexão dos substantivos, a banca aborda as possibilidades a partir de falhas de 
concordância ocasionadas por falha na flexão. Por exemplo, como é o plural de uma palavra 
composta por um verbo mais um substantivo? Apenas o substantivo varia: guarda-roupa, 
guarda-roupas. 
  

                                                 

1 Analista do Banco Central do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Língua Portuguesa. Instagram: 
@prof_carlosroberto 

https://www.instagram.com/prof_carlosroberto/?hl=pt-br
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

Prof. Túlio Lages2 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Direitos e Deveres Individuais e 
Coletivos 

Dentro do assunto “Direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/88)", “Remédios 
Constitucionais” é(são) o(s) ponto(s) que acreditamos ser(em) o(s) que possui(em) mais chances 
de ser(em) cobrado(s) pela banca. 

Abaixo, destacamos os remédios constitucionais que possuem maior incidência e, portanto, 
necessitam de maior atenção: 

 

 

                                                 

2
 Auditor do Tribunal de Contas da União. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Constitucional e 

Direito Administrativo. Instagram: @proftuliolages 

Mandado de 
Segurança 

(inciso LXIX) 

proteção de direito 
líquido e certo 

não amparado por 
habeas corpus ou 

habeas data 

quando o responsável pela 
ilegalidade ou abuso de poder 

for autoridade pública ou agente 
de pessoa jurídica no exercício 

de atribuições do Poder Publico 

Mandado de Injunção 
(inciso LXXI) 

falta de norma 
regulamentadora torna 
inviável o exercício de 
direitos e liberdades 

prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à 

soberania e à cidadania 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Além disso, em função de ser(em) recente(s), a(s) seguinte(s) novidade(s) legislativa(s) possui(em) 
grandes chances de ser(em) cobrada(s): 

Novidade legislativa incluída pela EC 115/2022 
Art. 5º, LXXIX - é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, 
inclusive nos meios digitais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 115, de 2022) 

Por fim, os seguintes entendimentos jurisprudenciais também possuem enormes chances de 
serem cobrados em prova: 

"(I) A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, facultada a recusa do 
usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as 
quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à 
frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, 
e tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, venham 
acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações 
dos imunizantes, respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das 
pessoas; atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e sejam as 
vacinas distribuídas universal e gratuitamente. 

(II) Tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela 
União como pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, respeitadas as 
respectivas esferas de competência"3. 

 

“É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada 
em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no plano nacional de imunizações; 
ou tenha sua aplicação obrigatória decretada em lei; ou seja objeto de determinação 
da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios com base em consenso 
médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de 
consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao 
poder familiar”4. 

 

“A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é 
satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para 
que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no 
mesmo local5”.  

                                                 

3 STF – ADIs  6586 e 6587. 
4 STF – ARE 1267879 
5 STF – RE 806.339. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

Prof. Túlio Lages 

Assuntos com maior probabilidade de cobrança: Organização Administrativa 

Dentro do assunto “Organização Administrativa”, “Administração Indireta” é/são o(s) ponto(s) 
que acreditamos que possui(em) mais chances de ser(em) cobrado(s) pela banca. 

Dessa forma, é importante entender as características de cada tipo de entidade da 
Administração Indireta. Os próximos esquemas podem ajudar na memorização. 

 

 

Fundações 
Públicas 

Atividades de 
interesse social 

Fundações 
Públicas de 

Direito Público 

Criadas por Lei 

Natureza Jurídica: 
Direito Público 

Fundações 
Públicas de 

Direito Privado 

Autorizadas por 
Lei 

Natureza Jurídica: 
Direito Privado 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Autarquias 

Criadas por Lei 

Natureza: Pessoa 
Jurídica de 

direito público 

Exercício de 
atividade típica 

de Estado 

Características 

Patrimônio: Bens 
Públicos 

Impenhoráveis 

Imprescritíveis 

Pessoal 

Presidente: cargo 
em comissão 

Servidores: cargo 
efetivo (regime 

estatutário)  Imudade 
Tributária 

Casos Especiais 

Conselhos de 
fiscalização 
profissional 

Autarquias, 
exceto OAB 

Agências 
reguladoras 

mandato fixo dos 
membros 

copetência 
regulatória 

Agências 
Executivas 

qualificação 
concedida 

(mediante decreto) 

plano estratégico 
+ contrato de 

gestão 
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Empresas Públicas 

Autorizadas por Lei 

Natureza Jurídica: 
Direito Privado.  

*Regime Jurídico 
Híbrido 

Exploração de atividade 
econômica e prestação 

de serviços públicos 

Características 

Pessoal: Emprego 
Público CLT (concurso) 

Bens: em regra privados 

Exceto: prestadora de 
serviço público (bens 

utilizados diret. no serviço) 

Capital: Totalmente 
Público 

Forma Jurídica: 
Qualquer forma 

Foro processual 

EP Federal: Justiça Federal 

 

EP Estadual/DF/Municipal: 
Justiça Estadual 
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Sociedades de 
Economia Mista 

Autorizadas por Lei 

Natureza Jurídica: 
Direito Privado.  

*Regime Jurídico 
Híbrido 

Exploração de atividade 
econômica e prestação 

de serviços públicos 

Características 

Pessoal: Emprego 
Público CLT (concurso) 

Bens: em regra privados 

Exceto: prestadora de 
serviço público (bens 

utilizados diret. no serviço) 

Capital: Público + Privado. 
Maioria das ações com 

direito a voto pertence à 
Administração 

Forma Jurídica: sempre 
sociedade anônima 

(S/A) 

Foro processual Em regra: justiça 
estadual 
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DIREITOS HUMANOS 

Prof. Vinícius de Oliveira6 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Declaração Universal dos Direitos 
Humanos 

É indispensável à leitura de toda a Declaração Universal dos Direitos Humanos! Entretanto, com 
base no histórico de questões sobre esse tópico, podemos indicar os seguintes dispositivos 
como mais prováveis de serem cobrados em prova: 

Artigo 2 

I) Todo o homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades  estabelecidos 

nesta Declaração sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, 

religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 

nascimento, ou qualquer outra condição. 

II) Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou 

internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um 

território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra 

limitação de soberania. 

Artigo 9 

Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. 

Artigo 10 

Todo o homem tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de 

um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do 

fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. 

Artigo 11 

I) Todo o homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente 

até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei , em julgamento 

público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias a sua 

defesa. 

II) Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não 

constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será 

                                                 

6 Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Legislação Aduaneira, 
Administração Geral e Pública, Ética, Administração de Recursos Materiais e Direitos Humanos.  
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imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao 

ato delituoso. 

Artigo 14 

I) Todo o homem, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em 

outros países. 

II) Este direito não pode ser invocado em casos de perseguição legitimamente motivada 

por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das 

Nações Unidas. 

Artigo 26 

I) Todo o homem tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus 

elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução 

técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada 

no mérito. 

II) A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade 

humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades 

fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e amizade entre 

todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações 

Unidas em prol da manutenção da paz. 

III) Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada 

a seus filhos. 
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CRIMINOLOGIA 

Prof. Vinícius de Oliveira 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Conceito, método, objeto e finalidade 
da Criminologia 

Sobre o método da criminologia, é preciso saber que: 

Sobre o método da criminologia, é preciso saber que: 

  É uma ciência empírica, baseada na experiência e observação; 

  É uma ciência do "ser";  

  Enxerga o crime como um fato;  

  Vale-se dos métodos biológico e sociológico; 

  Utiliza uma metodologia predominantemente indutiva; 

  É uma ciência interdisciplinar, influenciada por outras ciências tais como a sociologia, a 

psicologia, o direito, a medicina legal etc.; 

  É uma ciência autônoma. 
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NOÇÕES DE LÓGICA 

Prof. Allan Maux7 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Estruturas lógicas 

Sem dúvida, teremos questões em nossa prova que irão abordar o assunto acima 
exposto. O percentual de incidência desse tópico, conforme vimo em nosso e-book, foi 
de 39,49%. 

A seguir, elencarei dois pontos importantes sobre o tema: 

Pessoal, nossa aposta estratégica recai justamente sobre as Leis de Morgan . 

Sabemos que o examinador adora questões que tratem sobre esse tópico, portanto, fiquem 
atentos às negações do “E” e do “OU”. 

 

 

 

Ordem de Precedência dos Conectivos 

Temos aqui um tópico bastante simples, mas importantíssimo. Muitas vezes, em algumas 
proposições, utilizamos operações com vários conectivos numa mesma sentença. Portanto, 
precisamos, necessariamente, conhecer as ordens de suas operações lógicas. 

Assim como na aritmética, no RLM começaremos sempre 
observando o que está dentro dos parênteses .  

 

Em seguida, devemos obedecer ao seguinte: 

                                                 

7 Auditor Fiscal de Petrolina - PE. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Matemática, RLM, Estatística e Legislação 

Tributária. Instagram: @profallanmaux 

~ (P  Q) = (~P)  (~Q) 

~ (P  Q) = (~P)  (~Q) 

https://www.instagram.com/profallanmaux/?hl=pt-br


.  Túlio Lages  
Aula 00 

  

 

 

17 

 

Fiquem atentos à ordem, um simples erro poderá mudar o valor lógico de sua resposta, ok? 

Prof. Allan Maux 

 

 

  

Bicondicional ↔ 

Condicional → 

∧ ou ∨ (o que aparecer primeiro) 

1º 
Negação ~ 
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DIREITO DO CONSUMIDOR 

Prof.ª. Thaís Rumstain8 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Da Defesa do Consumidor em Juízo 

Analisando as provas de Direito do Consumidor, verificamos que o assunto mais cobrado nos 
editais diz respeito à defesa do consumidor em juízo.  

Dentro desse assunto, acreditamos ser o que possui mais chances de ser cobrado em sua prova 
consiste em saber diferenciar fato do produto ou do serviço, do vício do produto ou do serviço, 
uma vez que as consequências jurídicas serão diversas, bem como a responsabilidade também, o 
que afetará a defesa do consumidor em juízo. 

Vamos ao conteúdo da nossa aposta? 

FATO X VÍCIO DO PRODUTO OU SERVIÇO 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

                                                 

8 Mestra em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Advogada e sócia no escritório Pimentel e Associados 

Advocacia. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Empresarial, Direito do 
Consumidor, ECA e Direito do Idoso. Instagram: @professorathaisrumstain 

Fato do produto ou serviço 

• corresponde aos acidentes de consumo 
• equivalem ao dano do produto/serviço a 

saúde ou a segurança do consumidor 
• danos causados por defeitos decorrentes 

de projeto, fabricação, construção, 
montagem, fórmulas, manipulação, 
apresentação ou acondicionamento dos 
produtos, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas 

Vício do produto ou serviço 

• vícios de qualidade ou quantidade dos 
produtos ou serviços 

• produtos ou serviços impróprios ou 
inadequados ao consumo a que se 
destinam ou lhes diminuam o valor assim 
como aqueles decorrentes da 
disparidade, com as indicações 
constantes do recipiente, da 
embalagem, rotulagem ou mensagem 
publicitária 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/professorathaisrumstain/?hl=pt-br
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RESPONSABILIDADE 
 

 
 

 

  

FATO DO PRODUTO OU SERVIÇO 
• O fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços 
• A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a 

verificação de culpa. 
• São responsáveis pelo dever de indenizar pelo fato do produto todos os participantes 

da cadeia de produção, isto é, o fabricante, o produtor, o construtor e o importador. 
• O comerciante também será responsável, mas de maneira SUBSIDIÁRIA, pelo dano 

causado ao consumidor pelo fato do produto. 
• Exceção: se não for possível identificar o fabricante, produtor, e importador dos 

produtos que causaram o dano; se o produto não trouxer identificação clara ou se o 
mesmo não conservar adequadamente os produtos perecíveis, o comerciante será 
responsabilizado de forma SOLIDÁRIA. 

VÍCIO DO PRODUTO OU SERVIÇO 
•A responsabilidade pelos vícios do produto e do serviço configura-se a partir da detectação 
de vícios de qualidade ou quantidade dos produtos ou serviços. 

•São responsáveis pelo dever de indenizar pelo vício do serviço todos os participantes da 
cadeia de produção e distribuição do serviço. 

•A responsabilidade dos fornecedores é SOLIDÁRIA. 
•O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, 
independentemente da existência de culpa. 

•O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 
serviços. 

•A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e 
serviços não o exime de responsabilidade. 

•Exceção: A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a 
verificação de culpa. 
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DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Prof. Alexandre Segreto9 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Provas 

Dentro do assunto "PROVAS", o tópico PROVAS EM GERAL: Sistema de avaliação da prova, 
PROVAS EM ESPÉCIE: Prova pericial (art. 158 a 184 do CPP), Do Interrogatório do acusado (art. 
185 a 196 CPP) e  Das testemunhas, são os que têm mais chances de serem cobrados em sua 
prova. 

 PROVA PERICIAL  

 

No termos do art. 159 a regra é que a perícia deve ser realizada  POR APENAS UM  (e não mais 
dois) perito oficial, portador de diploma de curso superior. 

Atenção: súmula 631 do STF que exigia dois peritos oficiais SUPERADA. 

Todavia, sendo a perícia complexa, por abranger mais de uma área do conhecimento, pode ser 
designado pelo juiz mais de um perito oficial.  

CUIDADO:  quando não houver peritos oficiais  é que devera a perícia ser realizada 
obrigatoriamente por DOIS PERITOS. 

 SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DA PROVA  

 

                                                 

9 Delegado de Polícia Civil. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Direito Processual Penal. 
Instagram: @alexandre_segreto 

Exame de corpo de delito  

Direto: quando os peritos têm 
contato pessoalmente com o objeto 

a ser periciado. 

Indireto: utilização de prova 
testemunhal (art.167 CPP)  

https://www.instagram.com/alexandre_segreto/?hl=pt-br
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Íntima convicção Prova Legal ou tarifária 
Persuasão racional ou livre 

convencimento motivado 

Neste sistema há valoração 

livre ou íntima convicção do 

magistrado, significando não 

haver necessidade de 

motivação para suas decisões. 

No Brasil, esse sistema e 

aplicado apenas no Tribunal 
do Júri.  

 

Nesse sistema, há valoração 

taxada ou tarifada da prova, 

significando o pre-

estabelecimento de um 

determinado valor para cada 

prova produzida no processo, 

fazendo com que o juiz fique 

adstrito ao critério fixado pelo 

legislador, bem como 

restringido na sua atividade 

de julgar. No Brasil há 

resquício desse sistema no 

teor do art. 158 do CPP que 

exige o exame de corpo de 

delito na formação da 

materialidade da infração 
penal que deixar vestígios.  

 

É o sistema adotado pelo 

Brasil, por força do art. 93 

inciso IX da CF/88 que exige 

a motivação de todas as 

decisões judiciais. Ele vem 

estampado no art. 155 do 

CPP: Art. 155 -  O juiz formará 

sua convicção pela livre 

apreciação da prova 

produzida em contraditório 

judicial, não podendo 

fundamentar sua decisão 

exclusivamente nos 

elementos informativos 

colhidos na investigação, 

ressalvadas as provas 

cautelares, não repetíveis e 
antecipadas.     

Por meio desse sistema, 

permite-se que o juiz decida a 

causa de acordo com seu livre 

convencimento, devendo, no 

entanto, cuidar de 

fundamenta-lo, nos autos.  

 INTERROGATÓRIO  

Atualmente entende-se o interrogatório como meio de prova, mas também como meio de 
defesa (natureza mista ou híbrida do interrogatório). 

Desse modo,  o interrogatório pode ser definido como a oportunidade que o réu possui para 
apresentar, perante o juiz,  a sua versão dos fatos, exercitando a autodefesa.  
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NÃO SE ADMITE A CONDUÇÃO COERCITIVA PARA REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO -  O 
Supremo Tribunal Federal (STF) declarou que a condução coercitiva de réu ou investigado para 
interrogatório, constante do artigo 260 do Código de Processo Penal (CPP), não foi 
recepcionada pela Constituição de 1988. O emprego da medida, segundo o entendimento 
majoritário, representa restrição à liberdade de locomoção e viola a presunção de não 
culpabilidade, sendo, portanto, incompatível com a Constituição Federal. 

 ETAPAS DO INTERROGATÓRIO DO RÉU 

 

  

Etapa preliminar: juiz adverte o réu 
sobre o seu direito ao silêncio. 

1ª Etapa: Perguntas sobre a 
qualificação do réu, oportunidade em 
que ele nao poderá calar ou mentir. 

2ª Etapa: Perguntas sobre os fatos, 
oportunidde em que o réu poderá se 
calar ou mentir. 
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DIREITO PENAL 

Prof.ª Telma Vieira10 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Crime de Perseguição 

Nossa aposta vai para o crime de Perseguição, por se tratar de novidade legislativa. Vejamos os 
dispositivos legais: 

Perseguição 

Art. 147-A.  Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a 
integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de 
qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.       
(Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021) 

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

§ 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido 

I – contra criança, adolescente ou idoso;      (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021) 

II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do 
art. 121 deste Código;       (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021) 

III – mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma.        
(Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021) 

§ 2º  As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à 
violência.       (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021) 

§ 3º  Somente se procede mediante representação: (Incluído pela Lei nº 14.132, de 
2021) 

  

                                                 

10 Advogada e Assessora jurídica no ERJ. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Penal, Legislação 
Penal Especial, Direito Penal Militar e Acessibilidade.  
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LEGISLAÇÃO PENAL 

Prof.ª Telma Vieira 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340) 

Nossa aposta de hoje vai para as alterações promovidas pela Lei nº 13.827/19 na Lei Maria da 
Penha. Vejamos novamente os dispositivos legais: 

Art. 12-C. Verificada a existência de ri co a  al o  iminen e a    ida o  a  integridade 
física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus 
dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida:  (Incluído pela Lei nº 13.827, de 2019) 

I - pela autoridade judicial; (Incluído pela Lei nº 13.827, de 2019) 

II - pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca; 
ou  (Incluído pela Lei nº 13.827, de 2019) 

III - pelo policial, quando o Município não for sede de comarca e não houver delegado 
disponível no momento da denúncia.  (Incluído pela Lei nº 13.827, de 2019) 

§ 1º  Nas hipóteses dos incisos II e III do caput deste artigo, o juiz será comunicado no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e decidirá, em igual prazo, sobre a 
manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério 
Público concomitantemente.  (Incluído pela Lei nº 13.827, de 2019) 

§ 2º  Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. (Incluído pela 
Lei nº 13.827, de 2019) 

Até a edição da Lei nº 13.827/19, a autoridade judicial era a competente para a concessão das 
medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. A lei nº 13.827/19 trouxe uma 
exceção, permitindo que a medida protetiva de afastamento do lar seja concedida pelo 
Delegado de Polícia (se o município não for sede de comarca) ou o policial (caso não haja 
Delegado de Polícia no momento da denúncia).   

Além disso, a Lei nº 13.827/19 inseriu um dispositivo na Lei Maria da Penha (§2º, do artigo 12-C) 
proibindo expressamente a concessão de liberdade provisória ao autor de um crime praticado 
com violência doméstica e familiar contra a mulher caso esteja demonstrado que a soltura do 
agente acarretará risco à integridade física da vítima ou risco à efetividade da medida protetiva 
de urgência. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13827.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13827.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13827.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13827.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13827.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13827.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13827.htm#art2
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Mas atenção: tal dispositivo deve ser interpretado em conjunto com as regras do CPP que dizem 
respeito à prisão preventiva e liberdade provisória. 
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