


  

 

E-BOOK DE QUESTÕES DE REVISÃO ATIVA 

CONCURSO: PC SP 

CARGO: ESCRIVÃO 
Apresentação ................................................................................................................................................... 1 

Língua Portuguesa........................................................................................................................................... 6 

Direito Constitucional ..................................................................................................................................... 9 

Direito Administrativo ...................................................................................................................................11 

Direitos Humanos ..........................................................................................................................................19 

Criminologia ...................................................................................................................................................22 

Noções de Lógica .........................................................................................................................................24 

Direito do Consumidor .................................................................................................................................30 

Direito Processual Penal ...............................................................................................................................33 

Direito Penal ...................................................................................................................................................36 

Legislação Penal ............................................................................................................................................41 

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. 

-  O que são questões abertas de revisão? 

Em geral, treinamos para a prova por meio da resolução de questões objetivas de provas 
anteriores, não é verdade? 
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Pois bem, a resolução dessas questões é, de fato, fundamental – afinal, a prova será 
precipuamente no formato de questões objetivas. 

Entretanto, sob o ponto de vista de treinamento, aprendizado e consolidação de conteúdo, 
as questões objetivas possuem duas principais limitações: 

a) via de regra, abordam apenas um único ponto dentro de um determinado assunto, de 
modo que o treino apenas por questões objetivas não proporciona uma visão geral de como 
os demais pontos que integram o assunto se inter-relacionam. 

b) muitas das vezes, para acertar uma questão objetiva, basta ao candidato descobrir um 
eventual erro no enunciado da assertiva, o que, nem sempre, pressupõe que esse mesmo 
aluno domine o conteúdo. 

Justamente pensando nessas limitações e com o fito de elevar o nível de compreensão e de 
retenção dos nossos alunos a outro patamar, implementamos no Passo Estratégico um 
questionário estratégico, contendo questões abertas para a revisão do conteúdo. 

 

As questões abertas, portanto, como o próprio nome indica, não possuem alternativas a 
serem respondidas. Na verdade, o aluno precisa tentar auto explicar mentalmente a 
resposta de cada questão aberta e, depois, comparar com a resposta apresentada pelo 
professor. 

Ao tentar realizar a autoexplicação, o aluno tem condições de enxergar melhor suas 
dificuldades no conteúdo e, ao mesmo tempo, sanar seus pontos fracos. 

O legal é que nessas questões abertas apresentamos desde perguntas mais conceituais até 
casos práticos envolvendo dois ou mais pontos dentro de um mesmo assunto. O aluno, 
portanto, acaba enriquecendo demais sua visão sobre o conteúdo. 

É importante frisar, de antemão, que nas questões abertas não estamos adentrando em um 
nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você 
compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas 
de concursos, ok? 
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Além disso, é extremamente relevante deixar bem claro que não estamos querendo dizer 
que a resolução de questões objetivas deve ser abandonada, de jeito nenhum! A resolução 
de inúmeras questões objetivas é fundamental na preparação do concurseiro de alto nível. 

Ao trazermos as questões abertas, estamos apenas disponibilizando mais uma ferramenta 
para você revisar os principais pontos do conteúdo. 

No presente e-book estamos, portanto, apresentando gratuitamente uma amostra das 
questões abertas mais importantes, que são as referentes aos assuntos mais recorrentes da 
banca (se ainda não baixou nosso e-book gratuito com as estatísticas das matérias, clique 
aqui). 

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

 

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

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. 

 

Nossas aulas contemplam: 

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

https://bit.ly/pcspebook15
https://bit.ly/pcspebook15
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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. 

 

Clique na figura e conheça melhor o Passo Estratégico! 

Bom, quero deixar o meu convite para que você conheça o Passo Estratégico, dê uma olhada 
nas nossas aulas demonstrativas (clique aqui para conferir)! 

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 
;) 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/policia-civil-de-sao-paulo-pc-sp-passo-estrategico/
https://bit.ly/revisoespoderosas
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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://bit.ly/revisoeseficientes2022
https://www.instagram.com/passoestrategico/?hl=pt-br
https://t.me/passoestrategico


.  Túlio Lages  
Aula 00 

  

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Prof. Carlos Roberto1 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Classes de Palavras 

1. Quais e quantas são as classes gramaticais?   

São dez as classes gramaticais: substantivo, adjetivo, artigo, numeral,  preposição, advérbio,  
conjunção, interjeição, verbo e pronome.  

2. Quais são as pequenas partes usadas para compor as palavras?  

Essas pequenas partes são chamadas de morfemas (morfema = menor parte significativa da 
palavra). São eles: radical (elemento significativo das palavras, também chamado de morfema 
lexical); tema (radical acrescido de uma vogal - vogal temática); afixos (morfemas derivacionais, 
são elementos secundários que se agregam ao radical para formar palavras derivadas. Quando 
antepostos ao radical ou tema, chamam-se prefixos, e sufixos, quando pospostos); desinências 
(morfemas flexionais, pois servem para indicar a flexão das palavras); vogal temática (elemento 
que, acrescido ao radical, forma o tema de nomes e verbos. Nos verbos, distinguem-se três 
vogais temáticas); vogal e consoante de ligação  (em certas palavras derivadas ou compostas, 
inserem-se para evitar dissonâncias, isto é, para facilitar a pronúncia desses vocábulos). 

3. Uma mesma palavra pode pertencer a mais de uma classe gramatical? Explique.  

Sim! A depender do contexto, uma palavra pode alternar a classe gramatical a qual pertence. 
Exemplo:  

Vocês verão a minha glória! (verbo ver) 

O verão está chegando! (substantivo) 

4. Quais são os processos de derivação e quais são os processos de composição de palavras?  

                                                 

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

https://www.instagram.com/prof_carlosroberto/?hl=pt-br
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5. Como funciona a classificação dos substantivos?  

Os substantivos são classificados em comum ou próprio, derivado ou primitivo, simples ou 
composto, concreto ou abstrato. Pode ser também coletivo. À exceção dos coletivos, cada 
substantivo terá, então, quatro classificações. Exemplo: carro - comum, simples, concreto e 
primitivo. 

6. Resuma a formação do plural dos substantivos. 

O plural dos substantivos compostos pode ser formado de diversas maneiras. Seguem as 
principais formas de fazê-lo: 

- Quando os substantivos estiverem unidos por hífen, pluralizam-se os dois elementos se 
ambos forem substantivos, se ambos forem adjetivos, se for um numeral e um substantivo. 

- Pluraliza-se apenas o segundo elemento se forem unidos sem hífen, se for um verbo com 
um substantivo, se for um elemento invariável mais uma palavra variável e se forem 
palavras repetidas. 

- Pluraliza-se apenas o primeiro elemento se a palavra for composta por substantivo + 
preposição + substantivo e se o segundo elemento limita o primeiro (tipo, finalidade). 

- Os dois elementos ficam invariáveis se for a junção de verbo + advérbio, de verbo + 
substantivo plural, verbos antônimos e frases substantivas; 
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- Palavras substantivadas flexionam-se no plural como os substantivos. 

7. Cite as possibilidades de classificação dos adjetivos.  

Adjetivo primitivo: que não deriva de outra palavra. 
Adjetivo derivado: que deriva de outra palavra. 
Adjetivo simples: formado apenas por um radical. 
Adjetivo composto: formado por mais de um radical. 
Adjetivo explicativo : exprime qualidade própria dos ser. 
Adjetivo restritivo: exprime qualidade que não é própria dos ser. 
Adjetivo pátrio: referem-se à nacionalidade ou ao lugar de origem. 

8. O que são preposições acidentais?  

Preposições acidentais são aquelas palavras que pertencem a outras classes gramaticais e que, 
ocasionalmente, funcionam como preposições. As principais: exceto consoante, durante, 
mediante, afora, fora, segundo, tirante, visto, senão, como, conforme, mediante, salvo, segundo. 

9. Quais são as conjunções coordenativas?  

No estudo para concursos, não deixe de decorar as conjunções!  

Conjunções coordenativas:  
a. Aditivas 
b. Adversativas; 
c. Alternativas; 
d. Conclusivas; 
e. Explicativas. 

10. Quais são as conjunções subordinativas?  
Conjunções subordinativas: 

a. Causais; 
b. Comparativas; 
c. Concessivas; 
d. Condicionais; 
e. Conformativas; 
f. Consecutivas; 
g. Finais; 
h. Proporcionais; 
i. Temporais; 
j. Integrantes. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

Prof. Túlio Lages2 

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

1. Quais das três áreas da seguridade social não estão vinculadas a qualquer tipo de 
contraprestação de seus usuários?  

Assistência social e saúde. 

2. Quais são os princípios constitucionais da seguridade social?  

Conforme art. 194, parágrafo único da CF, os princípios da seguridade social são: 

i) universalidade da cobertura e do atendimento; 

ii) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; 

iii) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 

iv) irredutibilidade do valor dos benefícios; 

v) equidade na forma de participação no custeio; 

vi) diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas 
para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência 
social, preservado o caráter contributivo da previdência social; e 

vii) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com 
participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos 
colegiados. 

3. As receitas dos Estados destinadas à seguridade social devem integrar o orçamento da 
União ou constar de seu próprio orçamento? 

Devem constar de seu próprio orçamento, conforme art. 195, § 1º da CF: 

                                                 

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

Direito Administrativo. Instagram: @proftuliolages 

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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Art. 195. (...) 

§ 1º - As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à 
seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento 
da União. 

4. Para garantir a manutenção da sua seguridade social,  o Município do Rio de Janeiro 
instituiu, por lei ordinária, nova fonte de custeio, com base em sua competência residual. Isso 
estaria em conformidade às regras da ordem social previstas na CF ? 

Não, porque somente por meio de lei complementar federal é possível a criação de novas fontes 
destinadas a manter ou expandir a seguridade social (art. 195, § 4º e art. 154, I – competência 
tributária residual da União – exige-se lei complementar). 

5. Quais as diretrizes constitucionais do sistema único de saúde (sus)?  

De acordo com o art. 198, incisos I a III da CF, as diretrizes do sus são: i) descentralização, com 
direção única em cada esfera de governo; ii) atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; e III) participação da comunidade. 

6. Qual a diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos? 

A expressão "direitos fundamentais" é utilizada para tratar dos direitos de pessoas previstos  no 
ordenamento jurídico de um dado país, enquanto a expressão "direitos humanos" é utilizada 
para se referir de forma universal aos direitos do homem, portanto, sem levar em conta 
quaisquer normas de qualquer país. 

7. O que são direitos fundamentais? E garantias fundamentais? 

Os direitos fundamentais são os direitos da pessoa humana declarados constitucionalmente, são 
os bens e vantagens protegidos pela Constituição, em si mesmo considerados. 

Por outro lado, as garantias fundamentais são os instrumentos previstos na Constituição para 
proteger aqueles bens, ou seja, são instrumentos por meio dos quais é assegurado o exercício 
dos direitos fundamentais, bem como sua pronta reparação, nos casos em que tais direitos 
forem violados. 

8. O direito à vida abrange apenas a vida extrauterina? 

Não, abrange também a vida intrauterina. 

9. O habeas corpus possui característica repressiva ou preventiva? 
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O habeas corpus pode ser tanto repressivo (para devolver ao indivíduo a liberdade de 
locomoção que já foi perdida) quanto preventivo (para resguardar o indivíduo de uma eventual 
perda da liberdade de locomoção). 

10. O que a Constituição assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,  e 
aos acusados em geral? 

Assegura o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV da 
CF/88). 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

Prof. Túlio Lages 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Licitações 

1. Suponha que determinado edital de licitação preveja expressamente a aquisição de bens de  
uma dada marca. Isso estaria em consonância com a Lei 8.666/93 (LLC)?  

Depende. Como regra é vedada a imposição de marcas de bens e serviços nas licitações, 
consoante LLC, art. 15, § 7º, I: 

Art. 15. (...)  

§ 7º Nas compras deverão ser observadas, ainda: 

I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca; 

Porém, é admissível a indicação de marca para fins de padronização, desde que tecnicamente 
justificável, nos termos da LLC, arts. 7º, § 5º e 15, I: 

Art. 7º. (...) 

§ 5º  É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem 
similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos 
em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais 
materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e 
discriminado no ato convocatório. 

(...) 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de 
especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as 
condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas;  

2. Suponha que determinado edital de licitação permita a participação do autor do projeto 
básico na execução da obra objeto do certame. Isso estaria em consonância com a Lei 8.666/93  
(LLC)? 

Depende. Como regra, o autor do projeto básico estaria impedido de participar da execução da 
obra licitada, em função da proibição constante do art. 9º, inciso I da LLC: 

Art. 9º  Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução 
de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:  

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 
básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 
controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação. 

Entretanto, exclusivamente a serviço da Administração interessada, na condição de consultor ou 
técnico, exercendo funções de fiscalização, supervisão e gerenciamento, o autor do projeto 
básico poderia participar da execução da obra, consoante exceção estabelecida no art. 9º, § 1º 
da LLC: 

Art. 9º (...) 

§ 1º  É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o 
inciso II deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor 
ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente 
a serviço da Administração interessada. 

3. Suponha que a empresa X, a empresa Y e a empresa Z, em igualdade de condiç ões, tenham 
empatado como licitantes em determinada concorrência pública. Para observar o princípio da 
isonomia, o órgão licitante resolve realizar sorteio como critério de desempate. Sabendo que a 
empresa X, embora japonesa, produz seus bens no Brasil, a empresa Y, embora brasileira, produz 
seus bens no Japão e a empresa Z é brasileira e produz seus bens no Brasil, responda: o critério 
de desempate utilizado pelo órgão licitante foi utilizado corretamente, considerando as previsões 
da Lei 8.666/93 (LLC)?  
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Não foi utilizado corretamente, porque o art. 3, § 2º da LLC estabelece critérios de desempate 
que devem ser empregados antes da realização do sorteio: 

Art. 3º (...) 

§ 2º  Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada 
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

I - (Revogado pela Lei nº 12.349, de 2010) 

II - produzidos no País; 

III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 

IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País.         (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 

V - produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

Perceba que os critérios de desempate são previstos de forma sucessiva, ou seja, o critério 
previsto no inciso II prevalece sobre os previstos nos incisos subsequentes (III, IV e V), e assim 
por diante. 

Assim, o primeiro critério de desempate, previsto no inciso II, foi atendido pelas empresas X e Z. 
Logo, a empresa Y ficaria em terceiro lugar no certame. 

O segundo critério de desempate, previsto no inciso III, foi atendido somente pela empresa Z. 
Logo, a empresa X ficaria em segundo lugar, e a empresa Z deveria ter sido declarada vencedora 
do certame. 

O sorteio somente deveria ter sido utilizado após a utilização dos critérios de desempate, 
conforme art. 45, § 2º da LLC: 

Art. 45. (...) 

§ 2º  No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto 
no § 2º do art. 3º desta Lei, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em 
ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro 
processo. 

4. Em que consiste a margem de preferência estabelecida na Lei 8.666/93 (LLC)?  

Consiste em privilegiar, mesmo que não tenham sido ofertada na proposta de menor preço da 
licitação, a aquisição de certos bens e serviços. Nesse sentido, a LLC estabelece que: 
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Art. 3º (...) 

§ 5º  Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência 
para:      

I - produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas 
brasileiras; e 

II - bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem 
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação. 

5. Considere que, convocado para assinar o termo de contrato dentro do prazo e condições 
estabelecidos, o vencedor da tomada de preços não tenha comparecido e, tampouco, tenha 
apresentado justo motivo. 

Em razão de o órgão de consultoria jurídica ter se pronunciado que, diante de tal situação, a 
licitação não poderia mais ser revogada, a autoridade competente procedeu à convocação dos  
licitantes remanescentes, começando por aquele classificado em terceiro lugar.  

Assim, a empresa W foi instada para que assinasse o contrato, nas condições da proposta que  
apresentara. 

O procedimento narrado está em conformidade com a Lei 8.666/93 (LLC)? Justifique.  

Não está em conformidade com a LLC. Primeiro, porque o órgão licitante deveria ter convocado, 
primeiro, o licitante classificado em segundo lugar, respeitando, assim, a ordem de classificação. 

Além disso, a convocação dos remanescentes deve prever a assinatura do instrumento de 
contrato nas mesmas condições da proposta apresentada pelo licitante classificado em primeiro 
lugar (e não nas condições da proposta do licitante remanescente convocado). 

Por fim, na situação narrada, o órgão licitante não necessariamente deveria ter realizado a 
convocação dos licitantes remanescentes, uma vez que poderia ter realizado a revogação da 
licitação. 

Tudo isso conforme art. 63, § 2º da LLC: 

Art. 63. (...) 

§ 2º  É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de 
contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou 
revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 desta Lei. 
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6. Considere que a Administração, para contratar a realização de obras e serviços de engenharia 
consideradas “não comuns” no valor estimado de R$ 300 mil,  tenha realizado licitação na 
modalidade tomada de preços. 

O procedimento narrado está em conformidade com a Lei 8.666/93 (LLC)? Justifique.  

Sim, porque o art. 23, § 4º da LLC estipula que  

Art. 23. (...) 

§ 4º Nos casos em que couber convite, a Administração poderá utilizar a tomada de 
preços e, em qualquer caso, a concorrência. 

Assim, como o valor de R$ 300 mil, quando o objeto se tratar de obras e serviços de engenharia, 
implica, nos termos do art. 23, I, “a” da LLC, com valores atualizados pelo Decreto 9.412/2018, a 
modalidade convite de licitação, o § 4º supra admite em tal hipótese, ainda, a utilização das 
modalidades tomada de preços e concorrência. 

7. Para a contratação, pela União, de bens e serviços de informática no valor de R$ 1,5 milhão,  
qual tipo de licitação deve ser utilizado?  

Depende! 
Se forem bens e serviços de informática considerados “não comuns”, a modalidade a ser 
utilizada deverá ser a concorrência, em razão do valor estimado da contratação (art. 23, II, alínea 
“c” da LLC, com valor atualizado pelo Decreto 9.412/2018). Deverá ser utilizado 
obrigatoriamente o tipo de licitação “técnica e preço”, em razão do previsto no art. 45, § 4º da 
LLC: 

Art. 45. (...) 

§ 4º Para contratação de bens e serviços de informática, a administração observará o 
disposto no art. 3º da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, levando em conta os 
fatores especificados em seu parágrafo  2º e adotando obrigatoriamento o tipo de 
licitação "técnica e preço", permitido o emprego de outro tipo de licitação nos casos 
indicados em decreto do Poder Executivo. 

Por outro lado, se forem bens e serviços de informática considerados “comuns”, a modalidade a 
ser utilizada deverá obrigatoriamente ser o “pregão”, que utiliza sempre licitação do tipo 
“menor preço”. 

8. Para a alienação de bens imóveis da Administração cuja aquisição haja derivado de dação em 
pagamento, qual modalidade de licitação deverá ser utilizada? E para a Administração alienar um 
bem imóvel em caso de dação em pagamento, qual a modalidade de licitação adequada?  
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Se o bem imóvel foi adquirido pela Administração em razão de dação em pagamento (ou seja, o 
imóvel foi recebido pelo Poder Público por um de seus devedores, como forma de pagamento 
de alguma obrigação), poderá ser alienado mediante concorrência ou leilão, nos termos do art. 
19, III da LLC: 

Art. 19.  Os bens imóveis da Administração Pública, cuja aquisição haja derivado de 
procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato 
da autoridade competente, observadas as seguintes regras: 

I - avaliação dos bens alienáveis; 

II - comprovação da necessidade ou utilidade da alienação; 

III - adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de concorrência ou leilão. 

Por outro lado, se a Administração for alienar um bem imóvel como forma de dação em 
pagamento (ou seja, o Poder Público vai dar o imóvel como forma de pagar uma obrigação que 
deve), a licitação é dispensada, nos termos do art. 17, I, alínea “a” da LLC: 

Art. 17.  A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de 
interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às 
seguintes normas: 

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração 
direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades 
paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de 
concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: 

dação em pagamento; 

9. Considere que determinada empresa pública federal tenha realizado dispensa de licitação 
para a aquisição de serviços de engenharia no valor de R$ 33.500,00. O procedimento narrado 
está em conformidade com a Lei 8.666/93 (LLC)? Justifique.  

Sim, porque as empresas públicas e algumas outas entidades, conforme art. 24, § 1º da LLC, 
possuem limite em dobro de dispensa de licitação: 

Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo 
anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor 
estimado da contratação: 

I - para obras e serviços de engenharia: 
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a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) até R$ 330.000,00 
(trezentos e trinta mil reais) – conforme Decreto 9.412/2018; 

b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) até R$ 
3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais) – conforme Decreto 9.412/2018; 

c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) acima de 
R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais) – conforme Decreto 9.412/2018 

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:  

a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) até R$ 176.000,00 (cento e setenta e 
seis mil reais) – conforme Decreto 9.412/2018; 

b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais) até R$ 
1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais) – conforme Decreto 
9.412/2018; 

c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais) acima de  
R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais) – conforme Decreto 
9.412/2018. 

Art. 24.  É dispensável a licitação: 

I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite 
previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a 
parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma 
natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;  

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto 
na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos 
nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou 
alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;   

(...) 

§ 1º  Os percentuais referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão 20% (vinte 
por cento) para compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos, 
sociedade de economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação 
qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas. 

Como, nos termos do art. 24, I da LLC, o valor geral de dispensa de licitação para a aquisição de 
serviços de engenharia é de R$ 33 mil (ou seja, 10% dos R$ 330 mil previstos no art. 23, I, alínea 
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“a” da LLC, com valores atualizados pelo Decreto 9.412/2018), para uma empresa pública, esse 
valor de dispensa será de R$ 66 mil, em razão do previsto no art. 24, § 1º da LLC. 

10. Considere que, ao realizar licitação para aquisição de objeto a ser utilizado em uma ação de 
segurança pública, o órgão licitante tenha adotado o regime diferenciado de contratações 
públicas, utilizando o tipo “técnica e preço” de licitação e mantendo em sigilo o orçamento  
estimado da contratação até o encerramento do certame. Mesmo o órgão de controle interno, 
embora houvesse solicitado, não pôde obter conhecimento do mencionado orçamento, sob a 
alegação de que a lei que rege o mencionado regime de contratação não permite, em qualquer 
hipótese, a retirada do sigilo do orçamento estimado da contratação até o ence rramento da 
licitação, quando não previsto no instrumento convocatório.  

A conduta do órgão está de acordo com a lei que rege o regime diferenciado de contratações 
públicas (RDC)? Justifique. 

Não totalmente. 
A licitação mencionada no enunciado poderia, de fato, utilizar o RDC, com amparo no art. 1º, 
inciso VII da Lei 12.462/2011, que autoriza a utilização de tal regime nas licitações necessárias à 
realização das ações no âmbito da segurança pública: 

Art. 1º É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), aplicável 
exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização: 

(...) 

VII -  das ações no âmbito da segurança pública;  

Além disso, o tipo “técnica e preço” é admitido no RDC, conforme art. 18, II da Lei 12.462/2011: 

Art. 18. Poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento: 

I - menor preço ou maior desconto; 

II - técnica e preço; 

III - melhor técnica ou conteúdo artístico; 

IV - maior oferta de preço; ou 

V - maior retorno econômico. 

Ainda, quando não previsto no instrumento convocatório e não for caso de licitação do tipo 
“maior desconto”, o orçamento estimado possuirá caráter sigiloso, sendo disponibilizado 
publicamente apenas e imediatamente após o encerramento da licitação (art. 6º, caput, §§ 1º e 
3º da Lei 12.462/2011). 
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O erro do órgão licitante foi não ter disponibilizado o orçamento estimado ao órgão de controle 
interno, que possui direito de acesso a tal informação mesmo sendo sigilosa (art. 6º, § 3º da Lei 
12.462/2011). 

Vejamos o teor dos dispositivos mencionados: 

Art. 6° Observado o disposto no § 3o, o orçamento previamente estimado para a 
contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento da 
licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais 
informações necessárias para a elaboração das propostas. 

§ 1° Nas hipóteses em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, 
a informação de que trata o caput deste artigo constará do instrumento convocatório. 

(...) 

§ 3° Se não constar do instrumento convocatório, a informação referida no caput deste artigo 
possuirá caráter sigiloso e será disponibilizada estrita e permanentemente aos órgãos de 
controle externo e interno. 

DIREITOS HUMANOS 

Prof. Vinícius de Oliveira3 

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

1. Os direitos humanos surgiram e foram efetivados todos de uma vez? 

Não. Os Direitos Humanos decorrem de processo histórico, surgindo e se solidificando conforme 
a evolução da sociedade. As chamadas gerações de Direitos Humanos são cumulativas e 
progressivas, não se exaurindo em uma lista. 

2. É correto afirmar que o Cristianismo seja o marco inicial do surgimento dos direitos 
humanos? 

Não. Ainda que o Cristianismo possa ser considerado como um importante marco no respeito à 
dignidade da pessoa humana, materialmente outros eventos, como o Código de Hamurábi 
(século XVIII a.C), já apresentavam normas rudimentares de proteção aos direitos das pessoas. 

                                                 

3 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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3. As barbáries impetradas na Segunda Guerra Mundial foram decisivas para a 
internacionalização dos Direitos Humanos? 

Sim. A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), marco da internacionalização dos 
Direitos Humanos, reflete o desejo de paz, justiça, desenvolvimento e cooperação internacional 
que tomou conta de quase todo o mundo após duas grandes guerras no espaço de apenas duas 
décadas.  

4. É correto afirmar que Sistema Global de Proteção aos direitos humanos se relaciona à 
criação da ONU? 

Sim. O Sistema Global de Proteção foi inaugurado pela Carta Internacional dos Direitos 
Humanos, integrada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, pelo Pacto 
Internacional de Proteção dos Direitos Civis e Políticos, e pelo Pacto Internacional de Proteção 
dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966. 

Assim, a partir da aprovação da Declaração Universal de 1948 e da concepção contemporânea 
de direitos humanos por ela introduzida, começa a se desenvolver o Direito Internacional dos 
Direitos Humanos, mediante a adoção de inúmeros tratados internacionais voltados à proteção 
de direitos fundamentais. 

5. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma norma vinculante de direito 
internacional? 

Embora tenha sido editada como resolução, a Declaração Universal dos Direitos Humanos possui 
caráter vinculante, dentre outros motivos porque é interpretação autorizada da expressão 
"direitos humanos" da Carta das Nações Unidas e transformou-se ao longo dos anos em norma 
internacional costumeira ou princípio geral do direito internacional,  exercendo impacto nas 
constituições dos Estados e servindo como fonte para as fundamentações de decisões das cortes 
internacionais. 

6. A remuneração de trabalhos iguais encontra-se prevista na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos? 

Sim. Tal direito é consignado no art. 23 (2) da DUDH: 

Artigo 23 

I) Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições 
justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 

II) Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por 
igual trabalho. 
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7. Os conceitos de propriedade individual e de propriedade coletiva são abordados na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos? 

Sim. O direito de propriedade individual e coletiva é previsto no artigo 17 da DUDH: 

Artigo 17 

I) Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. 

II) Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. 

8. É correto afirmar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece direitos, mas 
delega aos estados-membros a previsão de deveres relacionados ao Direitos Humanos? 

Não. São reconhecidos, por exemplo, o dever de agir com fraternidade (artigo 1º), deveres 
impostos pela Justiça (art. 10) e deveres para com a comunidade (art. 29): 

Artigo 1 

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados 
de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de 
fraternidade. 

Artigo 10 

Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência 
por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir seus direitos e 
deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. 

Artigo 29 

I) Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno 
desenvolvimento de sua personalidade é possível. (...) 

9. Os Estados, para garantir os direitos humanos,  pelos quais são responsáveis,  podem 
distinguir  entre cidadãos nacionais e estrangeiros? 

Não. A igualdade entre cidadãos nacionais e estrangeiros fica patente no artigo 2º da DUDH: 

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, 
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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. 

Isso não impede que os Estados condicionem o exercício de determinados direitos civis, como o 
direito ao voto e a ser eleito, à aquisição da respectiva nacionalidade. 

10. Na DUDH, encontram-se normas que consubstanciam,  além de direitos e garantias  
individuais,  direitos sociais do homem? 

Sim. Os direitos sociais e econômicos, dentre os quais destacam-se o direito à segurança social, 
o direito ao trabalho e proteção contra o desemprego, à livre escolha da profissão e o direito à 
educação, encontram-se previstos nos artigos 23 a 27. 

CRIMINOLOGIA 

Prof. Vinícius de Oliveira 

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

1. O que caracteriza o método do qual se vale a criminologia? 

A criminologia é uma ciência empírica, baseada no "ser". Utiliza uma metodologia 
predominantemente indutiva, sob as perspectivas biológica e sociológica. 

É uma ciência interdisciplinar e autônoma. 

2. Qual é o objeto da criminologia? 

O objeto da criminologia contemporânea é constituído pelo delito e suas circunstâncias, pelo 
delinquente, pela vítima e pelo controle social. 

3. Quais instâncias constituem os controles sociais formal e informal? 

O controle social formal é constituído pela Polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, Forças 
Armadas, Administração Penitenciária etc. 
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Já o controle social informal constitui-se por entidades da sociedade civil, tais quais família, 
escola, ambiente de trabalho etc. 

4. Quais as fases do controle social formal? 

O controle social formal pode ser subdividido em seleções ou fases, sendo a 1ª seleção (fase) 
representada pela Polícia, a 2ª seleção (fase) pelo Ministério Público e a 3ª seleção (fase) pelo 
Poder Judiciário.  

5. Como pode ser descrita a finalidade da criminologia e como ela se relaciona com as 
políticas criminal e social? 

A criminologia tem como finalidade a explicação e a prevenção do crime, bem como a 
intervenção na pessoa do infrator e avaliação dos diferentes modelos de resposta ao crime. 

Assim, a criminologia contemporânea tem a função de orientar a política criminal (prevenção 
especial e direta nos crimes socialmente relevantes) e a política social (prevenção geral e indireta 
das ações e omissões que, embora não previstas como crime, merecem reprovação máxima). 

6. Quais são os objetivos da criminologia contemporânea? 

A criminologia contemporânea se preocupa com a prevenção delitiva, a reparação do dano à 
vítima e a ressocialização do delinquente. 

7. A criminologia entende o crime como um fenômeno jurídico? 

Não, para a criminologia, o crime é um fenômeno social. 

8. Diferencie a criminologia do Direito Penal. 

A criminologia é uma ciência autônoma, empírica e interdisciplinar. Retrata o delito enquanto 
fato, perquirindo as suas origens, razões da sua existência, os seus contornos e forma de 
exteriorização. É uma ciência crítica ao Direito Penal. 

O Direito Penal é uma ciência normativa, que entende o crime como uma conduta anormal, que 
enseja punição. Conceitua o crime como conduta (ação ou omissão) típica, antijurídica e 
culpável. 

9. Diferencia a criminologia geral da criminologia clínica. 
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A criminologia geral consiste na sistematização, comparação e classificação dos resultados 
obtidos no âmbito das ciências criminais acerca do crime, criminoso, vítima, controle social e 
criminalidade. 

A criminologia clínica consiste na aplicação dos conhecimentos teóricos da criminologia geral 
para o tratamento dos criminosos. 

10. O modelo de resposta ao delito da criminologia coincide com o do Direito Penal clássico? 

Não. O Direito Penal clássico se vale do modelo dissuasório, no qual ocorre a polarização entre o 
Estado e o infrator, sendo o castigo utilizado como reprimenda penal, o que serve de exemplo 
ao restante da sociedade, a fim de se dissuadir comportamentos semelhantes. 

O modelo criminológico contemporâneo é predominantemente restaurador (integrador). É 
conhecido como "justiça restaurativa" e procura restabelecer o status quo ante, por meio da 
reeducação do infrator, da assistência à vítima e do controle social. 

NOÇÕES DE LÓGICA 

Prof. Allan Maux4 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Estruturas lógicas  

1. A lógica bivalente obedece ao princípio da não contradição, segundo o qual uma 
proposição não assume simultaneamente valores lógicos distintos?  

Pessoal, a lógica bivalente obedece ao princípio da não contradição, assim como também ao seu 
complemento, princípio do terceiro excluído. 

 Lógica bivalente - toda sentença declarativa que expressa uma proposição de uma teoria 
sob análise possui um único valor de verdade: ou verdadeiro ou falso. 

 Princípio da não contradição  - uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo 
tempo. 

 Princípio do terceiro excluído  - para qualquer proposição, ou esta proposição é 
verdadeira, ou sua negação é verdadeira. 

2. A proposição, “Um bom estado de saúde é consequência de boa alimentação e da prática 
regular de atividade física”, pode ser corretamente representada pela expressão P^Q?  

                                                 

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

Tributária. Instagram: @profallanmaux 

https://www.instagram.com/profallanmaux/?hl=pt-br
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Nesse item, temos uma proposição simples. A banca tenta induzir o candidato a marcar uma 
proposição como composta. Vejam que temos um mesmo verbo implicitamente na frase. 

“Um bom estado de saúde é consequência de boa alimentação e é consequência da prática 
regular de atividade física”. 

Outro exemplo: “Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário devem estar  em constante 
estado de alerta sobre as ações das agências de inteligência.”   

Aqui, a banca vai tentar induzir o candidato a marcar como uma proposição composta 
representada pela expressão lógica P∧Q∧R, em que P, Q e R são proposições simples 
adequadamente escolhidas. Mas trata-se de uma proposição simples com sujeito composto . 

Outro exemplo: “A vigilância dos cidadãos exercida pelo Estado é consequência da radicalização 
da sociedade civil em suas posições políticas.”  

Aqui, a banca vai afirmar que a proposição pode ser corretamente representada pela expressão 
lógica P→Q, em que P e Q são proposições simples escolhidas adequadamente. Ela tenta 
induzir o candidato a achar que "é consequência" como uma condicional. Mas é proposição 
simples. 

3. No exercício de suas atribuições profissionais, auditores fiscais sempre fazem afirmações 
verdadeiras, ao passo que sonegadores sempre fazem proposições falsas. Saulo, sonegador de  
impostos, fez a seguinte afirmação durante uma audiência para tratar de sua eventual aut uação: 
“como sou um pequeno comerciante, se vendo mais a cada mês, pago meus impostos em dia”. 
Com base nessa proposição é verdadeiro afirmar que “Saulo paga seus impostos em dia”?  

Pessoal, a afirmação dada por Saulo é a seguinte: 

“como sou um pequeno comerciante, se vendo mais a cada mês, pago meus impostos em dia”. 

Ela pode ser rescrita da seguinte forma: 

“Se sou um pequeno comerciante e vendo mais a cada mês, então pago meus impostos em dia”. 

Como sabemos que os sonegadores sempre fazem afirmações falsas e como Saulo é um 
sonegador, temos que a proposição é falso. E como se trata de uma condicional, ela só será 
falso de o antecedente for verdadeiro e consequente for falso (V → F = V). Desta forma, “pago 
meus impostos em dia” é falso.  

4. Considere as seguintes proposições. 

• P1: Se a empresa privada causar prejuízos à sociedade e se o governo interferir na sua 
gestão, então o governo dará sinalização indesejada para o mercado.  
 
• P2: Se o governo der sinalização indesejada para o mercado, a popularidade do governo 
cairá. 
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• Q1: Se a empresa privada causar prejuízos à sociedade e se o governo não interferir na 
sua gestão, o governo será visto como fraco. 
 
• Q2: Se o governo for visto como fraco, a popularidade do governo cairá. 
 

A tabela verdade da proposição P1∧P2∧Q1∧Q2 tem 16 linhas? 
 
Esse item é apenas para lembrar como é calculado os números de linhas de uma tabela verdade. 
O número de linha é dado por 2n, onde “n” é a quantidade de proposições simples. Nesse caso, 
temos 5 proposições simples. Logo, 25 = 32.  

Essas proposições simples são as seguintes: 

p= a empresa privada causa prejuízo à sociedade; 
q= o governo interfere na sua gestão; 
r= o governo dará sinalização indesejada para o mercado; 
s= a popularidade do governo cairá; 
t= o governo será visto como fraco. 

 

5. Dada a proposição P: “O bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio nem 
deixa de fazer aquela que prejudique seus interesses”. Escolhendo aleatoriamente uma linha da 
tabela verdade da proposição P, a probabilidade de que todos os valores dessa linha sejam V é  
superior a 1/3? 

Pessoal, a proposição dada no item é a seguinte: 

“O bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio nem deixa de fazer aquela que 
prejudique seus interesses”. 

Ela pode ser reescrita da seguinte forma: 

“O bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio e não deixa de fazer aquela que 
prejudique seus interesses”. 

Aqui temos duas proposições simples: 

p= O bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio; 

q= não deixa de fazer aquela que prejudique seus interesses 

A tabela verdade da conjunção é dada por: 

p q p ̂  q 

V V V 

V F F 

F V F 
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F F F 

 

Vejam que a probabilidade de todos os valores da linha serem verdadeiro é 1/4 (25%) e não é 
1/3 (33%) como afirma a item. 

Aproveitamos esse item para mostras outras formas da banca indicar o conectivo “e” na 
questão. Essas formas são as seguintes: 

Nem = e não 

Além de ... 

Mas  

Além de contador, Carlos é tributarista = Carlos é contador e Carlos é tributarista. 

Entre os alunos, 20 praticam voleibol e natação, mas não jogam futebol = Entre os alunos, 20 
praticam voleibol e natação, e não jogam futebol = Entre os alunos, 20 praticam voleibol e 
natação, nem jogam futebol. 

6. Se P e Q são proposições simples, então a proposição [P→Q]ΛP é uma tautologia, isto é,  
independentemente dos valores lógicos V ou F atribuídos a P e Q, o valor lógico de [P→Q]ΛP será 
sempre V? 

Pessoal, é frequente a banca colocar uma representação simbólica é perguntar se é uma 
tautologia. Além da tautologia temos a contradição e a contingência. 

 Tautologia - é verdadeira para todas as possíveis valorações de suas variáveis 
proposicionais. 

 Contradição – a negação de uma tautologia, uma fórmula proposicional que é falsa 
independentemente dos valores de verdade de suas variáveis. 

 Contingência - não é nem uma tautologia nem uma contradição. 

Nesse item, temos uma contingência. 

P Q P → Q (P → Q) ^ P 

V V V V 

V F F F 

F V V F 

F F V F 

Aproveitamos para lembrar das regras de precedência entre os conectivos: 

1) Parênteses, Chaves ...; 

2) negação; 

3) “E”, “ou” e “ou ... ou”; 
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4) condicional, bicondicional. 

7. A negação da proposição, “Basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente 
modificada”. É dado por: “Basta um de nós não mudar de ideia ou a decisão não será totalmente  
modificada”?  

Esse item foi colocado para lembrar da Lei de Morgan: 

~(p ^ q) = ~p v ~q 

~(p v q) = ~p ^ ~q 

A proposição dada no item foi a seguinte: 

 “Basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada” 

Uma proposição como essa nos leva a impressão que se trata de uma conjunção, expressa da 
seguinte forma: p ^q. 

Sendo que ao invés disso temos uma condicional. É suficiente um mudar de ideia para que a 
decisão ser totalmente modificada. Logo, não depende de duas pessoas, por exemplo. E pode 
ser rescrita assim, 

“Se um de nós mudar de ideia, então a decisão será totalmente modificada”. 

A negação de uma condicional é dada por: p → q = p ^ ~q 

E a negação assim, 

“Um de nós muda de ideia e a decisão não é modificada”. 

Outro exemplo:  

Original: 

“A empresa alegou ter pago suas obrigações previdenciárias, mas não apresentou os 
comprovantes de pagamento.” 

Negação: 

“A empresa não alegou ter pago suas obrigações previdenciárias ou apresentou os 
comprovantes de pagamento”. 

Aqui o “mas” fez o papel do conectivo “e”. 

8. Dada a seguinte proposição: A qualidade da educação dos jovens sobe ou a sensação de 
segurança da sociedade diminui. Pode-se dizer que é equivalente a seguinte proposição: A 
qualidade da educação dos jovens não sobe e a sensação de segurança da sociedade não 
diminui? 

As questões de negação e a equivalência de uma condicional são as mais pedidas na prova, pois 
a banca tenta confundir o candidato com as duas regras. 

Negação: 
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P → Q = P ^ ~Q 

Na negação de uma condicional utilizamos o conectivo “e”. Mantei a primeira parte e nega a 
segunda. E troca-se o conectivo da condicional (→) pelo da conjunção (^). 

Equivalência: 

Existem duas formas de fazer a equivalência de uma condicional: 

1) P → Q = ~Q → ~ P 

2) P → Q = ~P v Q 

Nega-se a primeira parte e mantem a segunda. Troca-se o conectivo da condicional (→) pelo da 
disjunção (v). 

Essa segunda forma é a que a banca costuma confundir os candidatos. 

 

Pessoal, nesse item foi feita a negação e não a equivalência. A equivalência seria assim,  

"Se a qualidade da educação dos jovens não sobe, então a sensação de segurança da sociedade 
diminui". 

9. A negação da proposição “Todas as reuniões devem ser gravadas po r mídias digitais” é 
corretamente expressa por “Nenhuma reunião deve ser gravada por mídias digitais”?  

Pessoal, o certo seria “Alguma reunião não deve ser gravada por mídias digitais.” 

~(Algum ...) = Nenhum ...  

O “algum” é igual a “ao menos um”, “pelo menos um”, “no mínimo um”. 

~(Alguém ...) = Ninguém ... 

~(Todo) = Algum ... não 

~(Algum ... não) = Todo 

O “todo” é igual a “cada um”. 

10. Não é verdade que todas as proposições que começam com “todo” podem ser reescritas 
com uma condicional “Se ... Estão”?  

Na verdade, as proposições que são começadas por “todo” podem sim ser reescrita com a 
condicional. 

Por exemplo: 

“Todos os detentos considerados perigosos são revistados diariamente” 

= 

“Se os detentos são considerados perigosos, então eles são revistados diariamente”. 
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DIREITO DO CONSUMIDOR 

Prof.ª. Thaís Rumstain5 

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

1. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, se determinada mercadoria apresentar vício 
do produto poucos dias após a sua aquisição, o consumidor terá direito à reparação do vício pelo 
comerciante, pela assistência técnica ou pelo fabricante?  

Sim, de acordo com os mandamentos do art. 18, § 1° do CDC, que determina: 

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem 
solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 
aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da 
embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de 
sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 
alternativamente e à sua escolha: 

Ademais, completa esse entendimento a decisão do STJ no REsp 1.634.851-RJ, que aduz, em 
síntese: 

Cabe ao consumidor a escolha para exercer seu direito de ter sanado o vício do produto 
em 30 dias - levar o produto ao comerciante, à assistência técnica ou diretamente ao 
fabricante. (STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.851-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 
12/09/2017). 

2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, as instituições bancárias respondem objetivamente 
por danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros?  

Sim, de acordo com a Súmula n. 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem 
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 
por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 

3. À luz da jurisprudência dos tribunais superiores é de natureza subjetiva a responsabilidade 
das instituições de ensino superior por danos causados a seus alunos pelo o ferecimento de curso  

                                                 

5 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 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/professorathaisrumstain/?hl=pt-br
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não reconhecido pelo Ministério da Educação, quando violado o dever de informação ao 
consumidor?  

Não, aplica-se ao caso a Súmula 595 do STJ: “As instituições de ensino superior respondem 
objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não 
reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e 
adequada informação.”  

4. Sobre legitimidade, está correto afirmar que uma associação de defesa de interesses de 
consumidores possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública contra a seguradora líder do  
seguro DPVAT? 

Não, o seguro DPVAT não tem natureza consumerista, faltando a associação pertinência 
temática, conforme já decidiu o STJ no julgamento do REsp 1091756-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 
Rel. Acd. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/12/2017. 

5. Carlos sofreu um saque indevido em sua contracorrente. Questiona-se se tal saque 
configura dano moral in re ipsa. 

Sobre o tema o STJ consolidou o entendimento de que o saque indevido não configura, por si 
só, dano moral, devendo ser observadas as peculiaridades do caso (3ª Turma. REsp 1573859-SP, 
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 07/11/2017). 

6. De acordo com o CDC, para que a reclamação obstativa da decadência tenha vali dade, é 
necessária que o consumidor a faça por escrito, sendo vedada a mera reclamação verbal?  

É necessário que o consumidor comprove a formulação da reclamação, no entanto, aceita-se 
que ela seja realizada de forma verbal ou documental (3ª Turma.REsp 1442597-DF, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 24/10/2017). 

7. Nas ações coletivas, a sentença fará coisa julgada ultra partes quando julgado procedente o 
pedido em ações de defesa de interesses e direitos coletivos, não induzindo litispendência para 
ações individuais? 

Correto, de acordo com o artigo 103, do CDC: 

Art. 103, CDC. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada: 

II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por 
insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista 
no inciso II do parágrafo único do art. 81; 

8. De acordo com o CDC, a inversão do ônus da prova pelo juiz depende da presença 
concomitante dos requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência do consumidor?  
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Não, o CDC estabelece a facilitação da defesa do consumidor em juízo, o que seria um direito 
básico do consumidor. 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) 

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a 
seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando 
for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; 

9. Nos casos que envolvam responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, o 
consumidor sempre deverá propor a ação em seu domicílio?  

Não, o domicílio do consumidor é uma faculdade e não uma obrigatoriedade. Ao presente caso 
aplica-se o artigo 101, do CDC: 

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços , sem 
prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: 

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor ; 

10. É correto afirmar que a apuração da legitimidade ativa das associações e dos sindicatos 
como substitutos processuais em ações coletivas passa pelo exame da pertinência temática entre 
os fins sociais da entidade e o mérito da ação proposta?  

De acordo com o artigo 82, são legitimados, concorrentemente: 

IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos 01 ano e que incluam entre seus 
fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada 
a autorização assemblear." 

Ainda, de acordo com o entendimento do STJ: 

1. A apuração da legitimidade ativa das associações e dos sindicatos como substitutos 
processuais, em ações coletivas, passa pelo exame da pertinência temática entre os fins 
sociais da entidade e o mérito da ação proposta. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental 
desprovido.” (AgRg no REsp 997.577/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 
QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014). 



.  Túlio Lages  
Aula 00 

  

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Prof. Alexandre Segreto6 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Provas 

1. A vedação das provas ilícitas no processo penal é absoluta? O que significa a teoria dos  
frutos da arvore envenenada? 

Não, a doutrina admite que é possível a utilização de prova ilícita quando este for o único meio 
para conseguir a absolvição do réu, além do que as provas ilícitas por derivação quando 
evidenciado que poderiam ser obtidas por outro modo (fonte independente) podem ser 
utilizadas no processo penal.  

A teoria dos frutos da arvore envenenada tem origem no direito norte-americano e preleciona 
que uma prova obtida por meio ilícito contamina todas as demais provas subsequentes que dela 
dependam. 

2. O juiz pode fundamentar suas decisões em elementos de prova colhidos unicamente na 
investigação criminal?  

Em regra, o juiz não poderá fundamentar suas decisões em elementos de prova produzidos na 
investigação, porém, há exceções à está regra que sãos as provas: cautelares, não repetíveis e 
antecipadas. (Art. 155 do CPP). 

3. O juiz ao tomar conhecimento de determinado fato pode determinar a produção  
antecipada de provas sem que haja procedimento investigatório em curso? 

Não. A doutrina majoritária entende que para o juiz possa determinar a produção antecipada de 
provas (art.156, I, do CPP) deve haver procedimento investigatório em curso e algum 
requerimento relativo a este procedimento esteja sob o crivo de apreciação do judiciário.  

4. Se diante da ocorrência de determinado crime que tenha deixado vestígios, o acusado 
confessar a autoria do delito, ficará dispensado o exame de corpo de delito? E se no mesmo caso  
os vestígios da infração tiverem desaparecido? 

Ainda que o acusado realize a confissão será necessário o exame de corpo de delito nos termos 
do art. 158 do CPP. 

                                                 

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

https://www.instagram.com/alexandre_segreto/?hl=pt-br
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No caso de desaparecimento dos vestígios a prova testemunhal poderá suprir sua falta (art. 167), 
lembrando que a jurisprudência tem entendimento solidificado que qualquer outro meio de 
prova, neste caso, poderá suprir a falta do exame de corpo de delito e não só a prova 
testemunhal.  

5. O interrogatório é um dever do réu?  

O interrogatório não é um dever do réu, mas constitui meio de prova e de defesa. Com base 
nesse entendimento é que o STF reconheceu não ser possível determinar a condução coercitiva 
do réu para interrogatório.  

6. O silêncio do acusado importa confissão? O silencio poderá prejudicar o acusado de  
alguma forma? 

Não, o silencio do acusado no interrogatório não importa a sua confissão e nem poderá ser 
utilizado para prejudicá-lo. O art. 198 do CPP está tacitamente revogado, pois, o interrogatório 
é um meio de defesa do réu e o silencio decorre do seu direito a não autoincriminação. 

7. Qual o procedimento a ser adotado no caso de divergência dos peritos? O juiz fica 
vinculado ao laudo da perícia?  

A resposta para esta pergunta se encontra-se no texto do art. 180 do CPP:  

Art. 180. Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no auto do 
exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá 
separadamente o seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro; se este 
divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por 
outros peritos. 

Não há vinculação do juiz ao resultado da perícia, no entanto sua decisão deverá ser motivada, 
declinando os motivos que o levaram a afastar o resultado pericial. 

8. A busca domiciliar independe de autorização judicial, mas requer autorização expressa do  
morador? 

Não. A busca domiciliar está restrita à reserva de jurisdição e, uma vez autorizada judicialmente, 
poderá ocorrer independente da vontade do morador, que após a leitura do mandado, será 
intimado a abrir a porta, caso não o faça, a porta será arrombada e forçada a entrada, conforme 
art. 245, CPP: 
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Art. 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador 
consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores 
mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, 
em seguida, a abrir a porta. 
§ 1º Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade e 
o objeto da diligência. 
§ 2º Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada.  
§ 3º Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas 
existentes no interior da casa, para o descobrimento do que se procura. 
§ 4º Observar-se-á o disposto nos §§ 2o e 3o, quando ausentes os moradores, 
devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se 
houver e estiver presente. 
§ 5º Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será 
intimado a mostrá-la. 
§ 6º Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente 
apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes. 
§ 7º Finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o 
com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4º. 

Neste sentido, no caso de haver resistência do morador, permite-se o uso da força na busca 
domiciliar iniciada de dia, podendo adentrar à noite para evitar prejuízo, com a exibição de 
mandado judicial, devendo a diligência ser presenciada por duas testemunhas que poderão 
atestar a sua regularidade. 

9. O acusado pode se retratar da confissão? 

Sim, a confissão é retratável e divisível, nos termos do art. 200 do CPP. Lembrando que a 
confissão fica no crivo do livre convencimento do juiz. 

10. Em alguma hipótese a busca domiciliar poderá ser realizada à noite?  

Sim, a busca poderá ser realizada a noite desde que o consinta que assim seja realizada (art. 
245). 

Ademais nada impede que uma busca que tenha começado durante o dia adentre ao período 
noturno. 
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DIREITO PENAL 

Prof.ª Telma Vieira7 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Dos crimes contra a Pessoa 

1. De acordo com o CP, em relação ao crime de homicídio, se o agente comete o crime 
impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob a influência de violenta emoção, 
logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um 
terço. 

Errada. Trata-se do chamado homicídio privilegiado, previsto no §1º do art. 121 do CP. O erro 
da assertiva está em afirmar que a redução da pena pode ocorrer se o agente estiver “sob 
influência” de violenta emoção. A redação correta, prevista no CP, afirma que, para que haja o 
reconhecimento do homicídio privilegiado, o agente precisa ter cometido o crime “sob o 
domínio” de violenta emoção, e não apenas sob influência de violenta emoção. Vejamos. 

Homicídio simples  

 Art. 121. Matar alguém:  

 Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 

Caso de diminuição de pena  

 § 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou 
moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação 
da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. 

E qual a diferença? Estar sob o domínio de violenta emoção exige uma fortíssima alteração no 
ânimo do agente, ou seja, o agente precisa estar irado, revoltado, perturbado em decorrência 
da provocação injusta da vítima, não se controlando e cometendo o crime. 

Obs.: O CP, em seu art. 28, determina que a emoção não exclui o crime. Contudo, quando 
conjugada com outros elementos (injusta provocação da vítima, reação imediata), pode levar à 
redução da pena.  

E qual a diferença entre o privilégio, previsto no §1º do art. 121 do CP e a atenuante genérica 
prevista no art. 65, III, c do CP? 

                                                 

7 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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“Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: 

III - ter o agente: 

c) Cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem 
de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato 
injusto da vítima. 

São duas as principais diferenças:  

1- No privilégio do art. 121, exige-se que o agente esteja sob domínio de violenta emoção. Já na 
atenuante, se exige apenas a influência de violenta emoção. 

2- No privilégio, a reação precisa ser imediata (logo em seguida à injusta provocação da vítima). 
Na atenuante, a reação não precisa ser imediata, pode ocorrer tempos depois que, ainda assim, 
incidirá a atenuante. 

 As hipóteses de privilégio possuem caráter subjetivo, ou seja, estão ligadas à motivação do 
agente. Assim, nos termos do art. 30 do CP, não se comunicam aos demais coautores ou 
partícipes do delito. 

2. O homicídio simples é caracterizado como crime hediondo, segundo a lei 8072/90.  

Errada. Conforme visto nas questões comentadas, as hipóteses de crime hediondos estão 
previstas na Lei 8072/90. E, consoante o art. 1º, I da referida lei, o homicídio simples não é 
considerado hediondo. 

“Art.1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados 
no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou 
tentados: 

I – homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, 
ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I, 
II, III, IV, V, VI e VII).”     

3. Todas as qualificadoras previstas no §2º do art. 121 do CP se comunicam aos coautores do 
homicídio. 

Errada. As qualificadoras de índole subjetiva (I, II, V, VII), por dizerem respeito ao agente em si e 
não aos fatos (estão ligadas à motivação do agente), não se comunicam aos demais coautores do 
crime, consoante o art. 30 do CP.  
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Já aquelas de índole objetiva (se referem ao meio e ao modo de execução- III, IV, VI VIII), por 
serem atinentes ao fato em si praticado se comunicam, desde que tenham ingressado na esfera 
de conhecimento dos agentes. 

4. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for 
praticado, dentre outras circunstâncias previstas no §7º do art. 121 do CP contra pessoa menor de 
15 (quinze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência.  

Errada. Consoante redação do art. 121, §7º do CP,  

§ 7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for 
praticado:      (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) 

I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;      (Incluído pela Lei 
nº 13.104, de 2015) 

II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos , com 
deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante 
ou de vulnerabilidade física ou mental;   (Redação dada pela Lei nº 13.771, de 2018) 

III - na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima;   
(Redação dada pela Lei nº 13.771, de 2018) 

IV - em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II 
e III do caput do art. 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.   (Incluído pela Lei 
nº 13.771, de 2018) 

5. Constitui uma qualificadora do homicídio se este for cometido contra autoridade ou agente 
descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal,  integrantes do sistema prisional e da Força 
Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu  
cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição.  

Certa. É a previsão contida no art. 121, §2º, VII do CP: 

Homicídio qualificado  

“§ 2° Se o homicídio é cometido:  

VII – contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição 
Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, 
no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro 
ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição:      (Incluído pela 
Lei nº 13.142, de 2015) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
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Pena - reclusão, de doze a trinta anos.” 

Alguns doutrinadores chamam tal homicídio de “homicídio funcional”8. Tal qualificadora foi 
inserida no CP para tentar prevenir ou diminuir os crimes contra pessoas que atuam na área da 
segurança pública ou pessoas a estes ligadas pelo casamento, união estável ou pelo parentesco.  

Entendeu-se que tal conduta criminosa atenta contra às estruturas do Estado Democrático de 
Direito, causando um maior temos às pessoas em geral, aumentando a sensação de insegurança 
pública. 

Tal homicídio possui natureza hedionda, consoante o art. 1º, I da lei 8072/90. 

6. É possível homicídio privilegiado-qualificado? É classificado como crime hediondo?  

Sim. O STF9 admite tal figura, desde que as qualificadoras sejam de natureza objetiva (já que o 
privilégio possui natureza subjetiva). 

Tal delito não possui natureza hedionda. 

7. Quais são as causas de aumento de pena previstas no CP para o homicídio culposo?  

As causas de aumento de pena previstas no CP para homicídio culposo estão elencadas no art. 
121, §4º do CP, nos seguintes termos: 

“§ 4o No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta 
de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de 
prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as conseqüências do seu ato, 
ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é 
aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 
(quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.” 

8. No ordenamento jurídico brasileiro, a conduta suicida é considerada crime hediondo.  

Errada. O suicídio não é considerado crime pelo ordenamento jurídico brasileiro, não havendo 
que se falar, desta forma, em crime hediondo. 

Tendo em vista o princípio da alteridade, o Direito Penal só pune comportamentos que 
ultrapassem a figura do seu autor. 

                                                 

8 Cunha, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal. Parte Especia l. V. Único. 9ª Edição. P. 121, Editora Juspodium. 

9 HC 98265/MS, REL. MIN. CARLOS BRITTO, j.25.08.2009, Informativo 557. 
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A figura criminosa é a participação em suicídio (induzimento, instigação ou auxílio a suicídio  ou a 
automutilação alheia), previsto no art. 122 do CP. 

9. A pena prevista no art. 122 do CP  é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por 
meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real . 

Certa. É a previsão do art.122, §4º, do CP. 

Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação   (Redação dada pela 
Lei nº 13.968, de 2019)  

“Art. 122 - Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou 
prestar-lhe auxílio material para que o faça:   (Redação dada pela Lei nº 13.968, de 
2019) 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.   (Redação dada pela Lei nº 13.968, 
de 2019) 

(...) 

§ 4º A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de 
computadores, de rede social ou transmitida em tempo real.   (Incluído pela Lei nº 
13.968, de 2019). 

10. Aquele que auxilia a mãe, que se encontra em estado puerperal, a matar seu próprio filho  
não responde por infanticídio, pois o estado puerperal é uma elementar personalíssima, que não 
se comunica. 

Errada. Essa opinião de que o estado puerperal seria elementar personalíssima (e não apenas 
pessoal) e que não se comunicaria não prevalece, mas foi sustentada por Nelson Hungria 
durante muitos anos, até o mesmo alterar seu entendimento.  

De acordo com o art. 30 do CP, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter 
pessoal, salvo quando elementares do crime. 

Assim, as elementares de caráter pessoal comunicam-se aos comparsas que não possuírem a 
mesma condição. Como o estado puerperal e a condição de mãe da criança são elementares do 
infanticídio e o CP não faz distinção entre elementar personalíssima ou não, ela se comunica a 
todos os coautores e partícipes do delito. 
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LEGISLAÇÃO PENAL 

Prof.ª Telma Vieira 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Lei Maria da Penha (Lei n° 11 .340) 

1. Aline, em união estável com Mariana há 03 anos, por motivos de ciúmes, pratica a conduta 
de lesão corporal contra esta, podendo vir a incidir a lei Maria da Penha. Nesse caso, a 
responsabilização somente poderá ocorrer após a representação da vítima, por se tratar de crime 
processável mediante ação penal pública condicionada à representação.  

ERRADA. Vamos observar a Súmula nº 542 do STJ: “A ação penal relativa ao crime de lesão 
corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública INCONDICIONADA”. 
Portanto, o processamento do crime independe da representação de Mariana. A questão traz 
outro ponto bastante interessante, que é a possibilidade de aplicação desta lei para casais 
homossexuais. O conceito de família consistente do inciso II do art. 5º da Lei engloba o 
casamento, união estável (heterossexual ou homossexual), a família monoparental e etc. 

2. Segundo a Lei Maria da Penha, violência patrimonial pode ser entendida com qualquer 
conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, 
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, 
incluindo os destinados a fazer suas necessidades. Nesse passo, mesmo se tratando de crime  
envolvendo bem material de pouco valor, o juiz não poderá extinguir a punibilidade do agente em 
razão da aplicação do princípio da insignificância. 

CORRETA. A definição de violência patrimonial está em harmonia com o art. 7º, IV da Lei, a 
saber: 

Art. 7º - São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:  

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de 
trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, 
incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 

Na segunda parte do enunciado, verificamos a incidência da Súmula nº 589 do STJ: 

Súmula 589: É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções 
penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. 

Da mesma forma, compartilha o STF do mesmo entendimento: 
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SEGUNDA TURMA 

Princípio da insignificância e violência doméstica 

Inadmissível a aplicação do princípio da insignificância aos delitos praticados em 
situação de violência doméstica. Com base nessa orientação, a Segunda Turma negou 
provimento a recurso ordinário em “habeas corpus” no qual se pleiteava a incidência 
de tal princípio ao crime de lesão corporal cometido em âmbito de violência 
doméstica contra a mulher (Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha). RHC 133043/MT, 
rel. Min. Cármen Lúcia, 10.5.2016. (RHC-133043) 

Outra questão importante a ser registrada é que nos crimes patrimoniais cometidos no âmbito 
da violência doméstica ou familiar não são aplicáveis as imunidades previstas nos artigos 181 e 
182 do CP, da mesma forma em que veda a aplicação das medidas despenalizadoras previstas 
na lei 9.099/95.  

Art. 181 - É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, 
em prejuízo:            (Vide Lei nº 10.741, de 2003) 

I - do cônjuge, na constância da sociedade conjugal; 

II - de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil 
ou natural. 

Art. 182 - Somente se procede mediante representação, se o crime previsto neste 
título é cometido em prejuízo: (Vide Lei nº 10.741, de 2003) 

I - do cônjuge desquitado ou judicialmente separado; 

II - de irmão, legítimo ou ilegítimo; 

III - de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita. 

3. Nos crimes praticados com violência doméstica ou familiar contra a mulher,  desde que as 
pena mínima e máxima sejam superiores a 2 anos, não se aplicam as medidas despenalizadoras da 
lei nº 9.099/95. 

ERRADA. Em todos os crimes praticados no contexto de violência doméstica ou familiar, não se 
aplicam os institutos benéficos ao agente, da Lei nº 9.099/95. É o que dispões o art. 41 da Lei. 

Art. 41.  Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 
independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de 
setembro de 1995.  

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=133043&classe=RHC&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=133043&classe=RHC&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
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  No mesmo sentido: 

Súmula 536 do STJ - A suspensão condicional do processo e a transação penal não se 
aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. (Súmula 536, 
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015) 

4. João, namorado de Patrícia, com ciúmes da mesma, ao vê- la falando com seu desafeto  
Ricardão, pratica contra esta o crime de lesão corporal leve e o de ameaça. Após noticiar os 
crimes perante a autoridade policial e já ter sido oferecida a denúncia contra João, o casal reata o  
namoro com juras de amor. Arrependida de ter levado o caso às autoridades, Patrícia resolve se 
retratar. Nesse passo, sendo a lesão corporal leve e a ameaça crimes de ação penal pública 
condicionada à representação, será possível a retratação da vítima, desde que perante o juiz,  em 
audiência especial,  e somente até o recebimento da denúncia.  

ERRADA. Vamos por partes.  

Primeiro vamos verificar os dispositivos legais sobre os crimes apresentados na questão: 

Ameaça 

 

Art. 147, CP - Ameaçar alguém, por palavra, 
escrito ou gesto, ou qualquer outro meio 
simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: 

Pena - detenção, de um a seis meses, ou 
multa. 

Parágrafo único - Somente se procede 
mediante representação. 

Lesão corporal 

 

Art. 129, CP - Ofender a integridade corporal 
ou a saúde de outrem: 

Pena - detenção, de três meses a um ano. 

  

Art. 88 da Lei 9099/95 - Além das hipóteses 
do Código Penal e da legislação especial, 
dependerá de representação a ação penal 
relativa aos crimes de lesões corporais leves e 
lesões culposas. 

Reparem que, em regra, o crime de lesão corporal leve é processável mediante ação penal 
pública condicionada à representação. No entanto, no âmbito da violência doméstica e familiar 
contra a mulher, a jurisprudência entende, haja vista o maior grau de reprovabilidade da 
conduta, tratar-se de ação penal pública INCONDICIONADA. 

STJ. Súmula no 542: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de 
violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. 
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STF. AÇÃO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – LESÃO 
CORPORAL – NATUREZA. A ação penal relativa a lesão corporal resultante de 
violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada – considerações. ADI 
4424. Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 09/02/2012. 

Agora, vamos verificar os dispositivos referentes à representação: 

Art. 16.  Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de 
que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em 
audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da 
denúncia e ouvido o Ministério Público. 

Em outras palavras, caberá sim a retratação nos crimes processáveis mediante ação penal 
pública condicionada à representação, desde que até o recebimento da denúncia e mediante 
audiência especial perante o juiz.  

Voltando à questão, Patrícia poderá se retratar do crime de ameaça, não sendo possível falar em 
representação ou retratação no crime de lesão corporal leve, já que esta é considerada como 
crime de ação penal pública INCONDICIONADA.  

STJ. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIAS DE FATO. 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. 
DESNECESSIDADE. LEI 9.099/1995. (...) 1. "Seja caso de lesão corporal leve, seja de 
vias de fato, se praticado em contexto de violência doméstica ou familiar, não há falar 
em necessidade de representação da vítima para a persecução penal" (...) 2. Nas 
infrações penais cometidas com violência doméstica contra a mulher, sejam elas 
crimes ou contravenções, não se aplicam as disposições da Lei n. 9.099/1995. (...) 
(AgRg no REsp 1628271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 
23/05/2017). 

5. Mateus e Joana terminaram o namoro há mais de 5 meses e vivem, atualmente, em cidades 
diferentes. No entanto, Mateus ainda permanece inconformado com o término da relação, 
alimentando ciúme doentio em relação a sua ex. Com isso, Mateus, ao vasculhar as redes sociais 
de Joana, é tomado de violenta emoção ao descobrir que a mesma acabara de iniciar um namoro 
com um amigo seu de infância. Possuído pelo ciúme, Mateus viaja até a cidade de Joana e pratica 
contra esta os crimes de lesão corporal, ameaça e crime de dano patrimonial. Diante deste 
contexto fático, restará afastada a incidência da Lei nº 11.340/06, tendo em vista que o autor e a 
vítima não moram mais juntos há mais 5 meses, não havendo mais o vínculo de namoro entre eles 
que justificaria a aplicação da lei. 

ERRADA. Para a incidência da Lei Maria da Penha, basta que o crime seja cometido em razão da 
relação íntima, ainda que o agressor não mais conviva com a vítima e mesmo com o término da 
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relação. É importante saber a abrangência de incidência da Lei Maria da Penha disposta no art. 
5º da Lei. 

Art. 5o  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a 
mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:   (Vide Lei 
complementar nº 150, de 2015) 

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente 
agregadas; 

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos 
que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou 
por vontade expressa; 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de 
orientação sexual. 

 

Art. 6o A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de 
violação dos direitos humanos. 

Assim, será aplicável a Lei Maria de Penha aos crimes cometidos por Mateus no caso em tela. 

6. Haverá crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24 -A 
da lei 11.340/06, apenas se o juiz que deferiu as medidas tiver competência criminal.  

ERRADA. Conforme o disposto no parágrafo 1º do art. 24-A da Lei 11.340/06,  

“§ 1o A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que 
deferiu as medidas.” 

Desta forma, comete crime tanto aquele que descumpre uma medida protetiva de natureza 
cível, decretada por um juiz com competência cível (por ex, prestação de alimento provisórios), 
como aquele que descumpre medida protetiva decretada por um juiz com competência criminal. 

7.  erificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em 
situação de violência doméstica e familiar ,  ou de seus dependentes, o agressor será 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp150.htm#art27vii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp150.htm#art27vii
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imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, pelo delegado 
de polícia,  quando o Município não for sede de comarca.  

CERTA. É o que dispõe o artigo 12-C, inciso I, incluído pela Lei nº 13.827/2019. Vejamos o 
dispositivo legal: 

Art. 12- . Verificada a e istência de risco atual ou iminente a   vida ou 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) 

 

 

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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