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OBRIGADO!

Prof. Thállius Moraes

Prof. Adriane Fauth

@adrianefauth

DIREITO CONSTITUCIONAL E CE/SP

Profa. Adriane Fauth

@FauthAdriane

Adriane Fauth
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PRINCÍPIOS 
FUNDAMENTAIS

Prof. Adriane Fauth

PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS

Fundamentos
(CF, art 1º)

SO CI DI VA PLU

Objetivos Fundamentais
(CF, art. 3º)

CON GA ERR PRO

Relações
Internacionais (CF, art.4º)

CONDE PRESO NÃO REINA COOPERA IGUAL

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

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

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

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

Parágrafo único. A República
Federativa do Brasil buscará a
integração econômica, política, social e
cultural dos povos da América Latina,
visando à formação de uma
comunidade latino-americana de
nações. Prof. Adriane Fauth
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1. (VUNESP/2019 – GCM)
Nos termos da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui- se em
Estado Democrático de Direito e tem, entre outros, como fundamento, a

A) construção de uma sociedade justa.
B) independência dos Estados.
C) construção de uma sociedade solidária.
D) defesa da paz.
E) dignidade da pessoa humana.

Prof. Adriane Fauth

2. (VUNESP/2018 – PC BA)
Sobre os Princípios Fundamentais da República Federativa do Brasil, é correto
afirmar que
A) a cidadania representa um status e apresenta-se simultaneamente como objeto
e um direito fundamental.
B) o conceito normativo de cidadania sofreu uma ampliação após a Segunda
Guerra, mas ainda não se expressa por outros meios além da política.
C) a soberania é una, divisível, inalienável e imprescritível. Pode-se dividir a
soberania em três: externa, interna e imanente.
D) o princípio democrático, considerado como princípio normativo multiforme,
implica na imposição do dever de exercício do direito de sufrágio por todos os
cidadãos.
E) o pluralismo político implica na possibilidade de recebimento de recursos
financeiros de pessoas físicas e de entidades estrangeiras.

Prof. Adriane Fauth
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DIREITOS INDIVIDUAIS

Prof. Adriane Fauth

TABELA DA ALEGRIA
IMPRESCRITÍVEIS INAFIANÇÁVEIS INSUSCETÍVEIS DE 

GRAÇA OU ANISTIA

RAcismo RACISMO

aÇÃO AÇÃO DE GRUPOS 
ARMADOS 

TRÁFICO 

TORTURA

TERRORISMO

CRIMES HEDIONDOS

3 TH
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3. (VUNESP/2018 – PCBA) 
A respeito dos direitos fundamentais, assinale a alternativa correta.
A) A inviolabilidade do domicílio não se estende a escritórios de acesso restrito.
B) Em cumprimento à ordem judicial, o acesso a domicílio, mesmo sem
consentimento do morador, pode ocorrer à noite.
C) O exercício do direito de reunião em lugares públicos, para ser regular, está
condicionado a prévio aviso à autoridade competente.
D) Associação criada para finalidades lícitas, caso desvirtuada, pode ter suas
atividades suspensas por decisão de autoridade policial.

E) A prática do racismo constitui crime inafiançável e insuscetível de graça ou
anistia.

Prof. Adriane Fauth

EXTRADIÇÃO

NATO NUNCA

NATURALIZADO

REGRA: NÃO

EXCEÇÃO

CRIME COMUM ANTES DA 
NATURALIZAÇÃO

TÓXICOS
ANTES OU 
DEPOIS DA 

NATURALIZAÇÃ

ESTRANGEIRO

REGRA: SIM

EXCEÇÃO: 

CRIME POLÍTICO

CRIME DE 
OPINIÃO
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4. (VUNESP/2018 – PC SP)
Com relação aos direitos individuais e coletivos, a Constituição Federal
estabelece que
A) são direitos do preso, dentre outros, que a sua família ou pessoa por ele
indicada seja, imediatamente, comunicada de sua prisão bem como da
identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial.
B) a pena não pode passar da pessoa do condenado, mas a obrigação de reparar
o dano pode ser estendida aos sucessores até o limite do valor do dano.
C) o tribunal do júri tem competência para processar e julgar os crimes dolosos e
culposos contra a vida.
D) podem ser adotadas, por meio de lei, dentre outras, as penas de privação ou
restrição da liberdade, perda de bens, de trabalho forçado, de prestação social
alternativa e de interdição de direitos.

Prof. Adriane Fauth

4. (VUNESP/2018 – PC SP)
E) nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime
comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em
crime político ou de opinião, na forma da lei.

Prof. Adriane Fauth
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HABEAS 
CORPUS

HABEAS 
DATA

MANDADO 
DE 

SEGURANÇA

MANDADO 
DE 

INJUNÇÃO

AÇÃO 
POPULAR

OBJETO
LIBERDADE DE 
LOCOMOÇÃO

INFORMAÇÃO 
PESSOAL

DIREITO LÍQUIDO 
E CERTO (NÃO 

HC E HD)

OMISSÃO 
LEGISLATIVA 

INCONSTITUCION
AL

ANULAR ATOS 
LESIVOS A 
DIREITOS 

DIFUSOS E 
COLETIVOS

LEGITIMIDADE 
ATIVA

QUALQUER 
PESSOA (PF ou 

PJ)

TITULAR DOS 
DADOS (PF ou PJ)

PESSOA FÍSICA 
ou JURÍDICA

PESSOA FÍSICA 
ou JURÍDICA

QUALQUER 
CIDADÃO!

LEGITIMIDADE 
PASSIVA

QUALQUER 
PESSOA:

Autoridade pública
particular

ENTIDADES:
GOVERNAMENTAI

S 
PRIVADAS –

caráter público

AUTORIDADE 
PÚBLICA; 

PARTICULAR –
atribuições do 
Poder Público

AUTORIDADE 
OMISSA

PESSOAS 
FÍSICAS OU 
JURÍDICAS

GRATUITA SIM SIM NÃO NÃO 
SIM, salvo má-fé 

do autor.

ADVOGADO NÃO SIM SIM SIM SIM

Prof. Adriane Fauth

5. (VUNESP/2020)
Nos termos da Constituição Federal, qualquer cidadão é parte legítima para propor
ação popular que vise
A) edição de norma regulamentadora, cuja falta torne inviável o exercício dos
direitos e liberdades constitucionais.
B) assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante,
constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de
caráter público.
C) retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo administrativo,
sigiloso ou não.

Prof. Adriane Fauth
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5. (VUNESP/2020)
D) proteção de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do poder público.
E) anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico
e cultural.

Prof. Adriane Fauth

6. (VUNESP/2015 – PMSP) 
Quanto às ações constitucionais, também conhecidas como “remédios
constitucionais”, previstas na Constituição Federal, é correto afirmar que
A) qualquer pessoa é parte legítima para propor ação popular que vise anular
ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e
cultural.
B) são gratuitas as ações de habeas corpus e mandado de segurança.
C) será concedido mandado de injunção sempre que a falta de norma
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à
cidadania.

Prof. Adriane Fauth
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6. (VUNESP/2015 – PMSP) 
D) será concedido habeas corpus para proteção das liberdades previstas no
artigo 5o da Constituição Federal, inclusive da liberdade de locomoção.
E) o mandado de segurança coletivo poderá ser impetrado por qualquer partido
político.

Prof. Adriane Fauth

DIREITOS DA
NACIONALIDADE

Prof. Adriane Fauth
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NACIONALIDADE
CARGOS PRIVATIVOS

M P3. C O M

Suponha que Josh e Mary, casados, cidadãos americanos, estavam de férias no
Brasil quando, devido a uma intercorrência médica, Mary deu à luz
prematuramente ao seu filho Brad. Considerando o disposto na Constituição
Federal, é correto afirmar que Brad
A) é brasileiro naturalizado e poderá perder sua naturalização em virtude da
prática de atividade nociva ao interesse nacional.
B) no futuro poderá se candidatar para o cargo de Presidente e Vice-
Presidente da República Federativa do Brasil.
C) é brasileiro naturalizado e no futuro poderá ocupar o cargo de Presidente
da Câmara dos Deputados.
D) deve ser considerado como brasileiro nato, mas não poderá ocupar o cargo
de oficial das Forças Armadas, pois seus pais são estrangeiros.
E) apenas será considerado brasileiro após residir por um ano ininterrupto no
Brasil e comprovar que tem idoneidade moral.

7. (VUNESP/2022)

Prof. Adriane Fauth
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DIREITOS POLÍTICOS

Prof. Adriane Fauth

DIREITOS POLÍTICOS

35

30

21

18 Vereadores

Deputados

SenadoresPresidente e vice

Governador e vice

Prefeito e vice
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Prof. Adriane Fauth

João, 23 anos de idade, é Prefeito Municipal, e Ana, 31 anos de idade, é Vereadora.
Ambos pretendem candidatar-se a cargos públicos nas próximas eleições, sendo
que João pensa em eleger-se para o cargo de Governador e Ana à Deputada
Federal. Segundo as normas constitucionais que tratam dos direitos políticos, nessa
situação hipotética, é correto afirmar que

A) João, para concorrer nas eleições, tem que renunciar ao seu cargo seis meses
antes do pleito, mas em razão de sua idade não pode ser eleito para o cargo de
Governador, enquanto Ana, que também precisa renunciar ao seu mandato,
poderá candidatar-se à Deputada Federal, uma vez que tem a idade mínima
exigida.

8. (VUNESP/2021)

Prof. Adriane Fauth

B) João precisa renunciar ao seu cargo, até seis meses antes do pleito, para
concorrer nas próximas eleições, mas não tem a idade mínima exigida para o cargo
de Governador, enquanto Ana não precisa renunciar ao cargo para concorrer à
Deputada Federal e possui a idade mínima exigida para o mandato eletivo.

C) João não precisa renunciar o seu cargo, para concorrer nas próximas eleições, e
tem a idade mínima exigida para o cargo de Governador, enquanto Ana precisa
renunciar ao cargo para concorrer ao mandato de Deputada Federal, mas não tem
a idade mínima exigida para o mandato eletivo.

8. (VUNESP/2021)

55

56



Prof. Adriane Fauth

D) João não precisa renunciar o seu cargo, para concorrer nas próximas eleições, e
tem a idade mínima exigida para o cargo de Governador, enquanto Ana não precisa
renunciar ao cargo para concorrer ao mandato de Deputada Federal, e tem a idade
mínima exigida para o mandato eletivo.

E) João, para concorrer nas eleições, tem que renunciar ao seu cargo até um ano
antes do pleito, mas em razão de sua idade não pode ser eleito para o cargo de
Governador, enquanto Ana, que não precisa renunciar ao seu mandato, poderá
candidatar-se à Deputada Federal, uma vez que tem a idade mínima exigida.

8. (VUNESP/2021)

Prof. Adriane Fauth

Considere que Maria tem 18 (dezoito) anos, completou o ensino médio, é filha de
pais brasileiros e nasceu em Boituva (SP); José tem 21 (vinte e um) anos, é
analfabeto e brasileiro nato; e John tem 35 (trinta e cinco) anos, ensino superior
completo, nasceu em São Paulo (SP), filho de Anne e Philipp, ingleses que estavam
no Brasil a serviço de seu país. Com base nos casos hipotéticos e no disposto na
Constituição Federal, é correto afirmar que

A) José é elegível e possui a idade mínima exigida para os cargos de Deputado
Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito e Vice-Prefeito.

9. (VUNESP/2020)
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Prof. Adriane Fauth

B) Maria é brasileira naturalizada e não possui a idade mínima exigida para os
cargos de Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito.
C) John possui a idade mínima exigida para os cargos de Presidente e Vice-
Presidente da República, mas não é considerado brasileiro nato, não podendo
ocupar tais cargos.
D) Maria e José possuem a idade mínima exigida para os cargos de Governador e
Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal.
E) John poderá ocupar cargos da carreira diplomática e de oficial das Forças
Armadas, e José possui a idade mínima exigida para o cargo de Senador da
República.

9. (VUNESP/2020)

SEGURANÇA PÚBLICA

Prof. Adriane Fauth
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SEGURANÇA PÚBLICA

• DIREITO SOCIAL: ART. 6º
• DIREÇÃO: Delegados de Polícia
• SUBORDINAÇÃO: Governador
• COMPETÊNCIA: apura infrações penais EXCETO: PF ou MILITARES

ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL

APURAR INFRAÇÕES PENAIS

ORDEM POLÍTICA E 
SOCIAL

Lei 
14197/2021 –

segurança 
nacional

Lei 13.260/16 
terrorismo

REPERCUSSÃO 
INTERNACIONAL E 
INTERESTADUAL + 

REPRESSÃO UNIFORME 

LEI 
10446/2002

CRIMES 
FEDERAIS E 
ESTADUAIS

BENS, SERVIÇOS, INTERESSES

UNIÃO

Área indígena

AUTARQUIAS 

INSS

EMPRESAS 
PÚBLICAS

CEF -
CORREIOS
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exercer, com 
exclusividade, as 
funções de polícia 
judiciária da União.

PREVENIR E 
REPRIMIR

TRÁFICO 

CONTRABANDO 

DESCAMINHO

POLÍCIA

MARÍTIMA 

AEROPORTUÁRIA 

FRONTEIRAS

ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL

Prof. Adriane Fauth

Com relação à segurança pública prevista na Constituição Federal, assinale a
alternativa correta.
A) A Polícia Rodoviária Federal é um órgão permanente, organizado e mantido pela
União, Estados, Municípios e Distrito Federal.
B) As Polícias Civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, possuem a
incumbência da polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, além das
funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
C) Os Municípios poderão constituir Guardas Municipais destinadas à proteção de
bens, serviços e instalações, pertencentes à União, Estado e Município.
D) A Polícia Ferroviária Federal é um órgão permanente, organizado e mantido pela
União e estruturado em carreira, que se destina, na forma da lei, a apuração das
infrações penais ocorridas nas ferrovias federais.
E) As Polícias Militares possuem a incumbência da polícia ostensiva e a preservação
da ordem pública.

10. (VUNESP/2019)
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BIZU EXTRA 
ESCRIVÃO

Prof. Adriane Fauth

PRINCÍPIOS DA SEGURIDADE SOCIAL
• Seletividade e distributividade 
• na prestação dos benefícios e serviçosS
• Irredutibilidade
• do valor dos benefíciosI
• Caráter democrático e descentralizado da Administração
• gestão quadripartitec
• Universalidade
• de cobertura e do atendimentoU
• Diversidade
• da base de financiamento **** EC 103/2019D
• Equidade
• na forma de participação no custeioE
• Uniformidade e a equivalência
• de benefícios e serviços às populações urbanas e rurais U
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MEIO AMBIENTE
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á,
na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

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

AMAZONA MATA ZÉ DO 
PANTANAL, NA ZONA, 

COM UMA SERRA!

INDÍGENAS

DIREITOS TERRASDIREITOS TERRAS

POSSE PERMANENTEPOSSE PERMANENTE

USUFRUTOUSUFRUTO

SOLOSOLO

RIOS E LAGOSRIOS E LAGOS

DEMARCAÇÃO - UNIÃODEMARCAÇÃO - UNIÃO

USO RECURSOS 
HIDRICOS E MINERAIS

USO RECURSOS 
HIDRICOS E MINERAIS AUTORIZAÇÃO CNAUTORIZAÇÃO CN

comunidadescomunidades

participação lavraparticipação lavra

INALIENÁVEIS/INDISPONÍ
VEIS/IMPRESCRITÍVEIS

INALIENÁVEIS/INDISPONÍ
VEIS/IMPRESCRITÍVEIS

REMOÇÃO   VEDADO, 
SALVO

REMOÇÃO   VEDADO, 
SALVO

CATÁSTROFE/EPIDEMIACATÁSTROFE/EPIDEMIA APROVAÇÃO CNAPROVAÇÃO CN

INTERESSE SOBERANIA PAÍSINTERESSE SOBERANIA PAÍS AUTORIZAÇÃO CNAUTORIZAÇÃO CN

Não tem propriedade e 
usufruto do subsolo!!
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Prof. Adriane Fauth

@adrianefauth

Profa. Adriane Fauth

@FauthAdriane

Adriane Fauth

Noções de Lógica
Prof. Brunno Lima
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Considere verdadeiras as afirmações: I, III e IV, e considere falsa a afirmação II.

I. Se Leonardo é escrevente, então Marcela é técnica judiciária.

II. Se Natália é analista judiciária, então Olívia é oficial de justiça.

III. Se Marcela é técnica judiciária, então Olívia é oficial de justiça.

IV. Patrícia é juíza ou Leonardo é escrevente.

A partir dessas afirmações, é correto concluir que

(A) Olívia é oficial de justiça ou Leonardo é escrevente.

(B) Leonardo é escrevente e Natália é analista judiciária.

(C) Patrícia é juíza ou Olívia é oficial de justiça.

(D) Marcela é técnica judiciária e Patrícia é juíza.

(E) Marcela é técnica judiciária e Natália é analista judiciária.

(VUNESP / TJ – SP / 2021)

(C) Patrícia é juíza ou Olívia é oficial de justiça.

GABARITO:
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Considere a afirmação: “Se Francisco é o diretor ou Ivete é a secretária, então Helena é a presidente.”

Essa afirmação é necessariamente FALSA se, de fato:

(A) Ivete não é a secretária e Helena é a presidente.

(B) Francisco não é o diretor e Ivete não é a secretária e Helena é a presidente.

(C) Francisco é o diretor.

(D) Ivete é a secretária e Helena não é a presidente.

(E) Francisco é o diretor e Ivete é a secretária e Helena é a presidente.

(VUNESP / ALESP / 2022)

(D) Ivete é a secretária e Helena não é a presidente.

GABARITO:
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Em determinado município, alguns engenheiros são professores e todo professor é
concursado. Sendo assim, nesse município, é verdade que

(A) todo concursado é engenheiro.

(B) todo engenheiro é concursado.

(C) todo concursado é professor.

(D) não existe professor que é engenheiro.

(E) existe concursado que é engenheiro.

(VUNESP / HC – UFU / 2020)

(E) existe concursado que é engenheiro.

GABARITO:
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Identifique a afirmação que corresponda à negação lógica da afirmação a seguir:

Se a questão é fácil, então todos os candidatos acertam.

(A) A questão é fácil ou pelo menos um candidato acerta.

(B) A questão é fácil e pelo menos um candidato não acerta.

(C) Se a questão não é fácil, então nenhum candidato acerta.

(D) Se todos os candidatos não acertam, então a questão não é fácil.

(E) A questão não é fácil e todos os candidatos acertam.

(VUNESP / TJ – SP / 2021)

(B) A questão é fácil e pelo menos um candidato não acerta.

GABARITO:
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A afirmação que, do ponto de vista lógico, nega a afirmação

“Todos os cães são amarelos e nenhum gato é branco” é:

(A) Há pelo menos um cão amarelo e pelo menos um gato é branco.

(B) Nenhum cão é amarelo ou todos os gatos são brancos.

(C) Alguns cães não são amarelos e alguns gatos não são brancos.

(D) Nenhum cão é amarelo e todos os gatos não são brancos.

(E) Nem todos os cães são amarelos ou existe gato que é branco.

(VUNESP / ALESP / 2022)

(E) Nem todos os cães são amarelos ou existe gato que é branco.

GABARITO:
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Uma afirmação equivalente à afirmação: Se o chão está liso ou o pneu está careca, então o
carro escorrega, é

(A) Se o carro não escorrega, então o chão não está liso ou o pneu não está careca.

(B) Se o carro não escorrega, então o chão não está liso e o pneu está careca.

(C) Se o carro não escorrega, então o chão está liso e o pneu não está careca.

(D) Se o carro não escorrega, então o chão está liso ou o pneu está careca.

(E) Se o carro não escorrega, então o chão não está liso e o pneu não está careca.

(VUNESP / CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM / 2020)

(E) Se o carro não escorrega, então o chão não está liso e o pneu não está careca.

GABARITO:
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Considere a afirmação: “Ou arranjo emprego ou não me caso”. A negação dessa afirmação é:

(A) Se eu arranjo emprego, então eu me caso.

(B) Se eu não arranjo emprego, então eu me caso.

(C) Ou não arranjo emprego ou me caso.

(D) Ou não arranjo emprego ou não me caso.

(E) Arranjo emprego e não me caso.

(VUNESP / CÂMARA DE SÃO JÓSÉ DOS CAMPOS / 2022)

(D) Ou não arranjo emprego ou não me caso.

GABARITO:
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Se o depoente A compareceu ao plantão, então o boletim de ocorrência do depoente A foi lavrado. Se
o depoente B compareceu ao plantão, então o boletim de ocorrência do depoente B foi lavrado.
Sabendo-se que o boletim de ocorrência do depoente A não foi lavrado ou o boletim de ocorrência do
depoente B não foi lavrado, então conclui-se, corretamente, que

(A) o depoente A não compareceu ao plantão e o depoente B também não compareceu.

(B) o depoente B não compareceu ao plantão.

(C) o depoente A não compareceu ao plantão ou o depoente B não compareceu ao plantão.

(D) o depoente A não compareceu ao plantão.

(E) se o depoente A não compareceu ao plantão, então o depoente B também não compareceu.

(VUNESP / PC – SP / 2018)

(C) o depoente A não compareceu ao plantão ou o depoente B não compareceu ao plantão.

GABARITO:
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Hugo, Isabelly e Yasmin moram em cidades diferentes e praticam esportes diferentes, cada um
praticando um único esporte. Eles moram nas cidades de São Paulo, São Pedro e São Vicente, não
necessariamente, nessa ordem, e os esportes que praticam são mergulho, parapente e skate,
também, não necessariamente, nessa ordem.

Sabe-se que quem voa de parapente não mora em São Vicente; Yasmin não mergulha e não mora em
São Paulo; Hugo mora em São Pedro e não voa de parapente; e quem mora em São Paulo não
mergulha.

Com essas informações, conclui-se corretamente que

(A) Isabelly pratica parapente.

(B) quem mergulha mora em São Vicente.

(C) quem mora em São Paulo pratica skate.

(D) Yasmin mora em São Pedro.

(E) Hugo pratica skate.

(VUNESP / TJ – SP / 2022)

(A) Isabelly pratica parapente.

GABARITO:
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Considere a sequência a seguir, em que cada figura tem uma característica, o que permite que uma
figura de determinada posição possa ser substituída por outra figura, desde que mantenha a
característica daquela posição.

(VUNESP / TJ – SP / 2022)

Mantendo-se a regularidade existente na sequência de figuras apresentadas, assinale a alternativa
que contém uma figura que pode ser inserida nessa sequência, como Figura 983.
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GABARITO:

OBRIGADO
Prof. Brunno Lima
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Língua Portuguesa
Profa. Janaina Arruda

1. Considere a passagem: Mesmo essa acepção, como vimos, tinha seu lado
escuro, parente de um uso metafórico bastante popular que a palavra carrega
há décadas. No século passado, tornou-se possível falar em “vírus do
fascismo”, por exemplo. Ou “vírus da burrice”.

Os termos destacados na passagem transcrita podem ser corretamente
substituídos por:
(A) Inclusive ... tal qual ... faz ... referir-se à
(B) Igualmente ... segundo ... fazem ... referir ao
(C) Até ... conforme ... faz ... referir-se a
(D) Precisamente ... conforme... fazem ... referir-se a
(E) De fato ... tal qual ... faz ... referir-se à
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2. De acordo com a norma-padrão, o pronome átono destacado pode ser
colocado antes ou depois do verbo na alternativa:

(A) ... em referência aos pedregulhos que se usavam antigamente...
(B) Tal conhecimento (...) não nos permite “dominar os arcanos da álgebra”.
(C) ... é a origem óbvia da palavra sob a qual se abriga a apavorante covid-19.
(D) Acabou se tornando epidêmico no vocabulário comum de diversas línguas.
(E) Antigamente, quando se ignorava tudo sobre os vírus, uma receita comum
que as pessoas usavam para se proteger do risco de contrair as doenças
provocadas por eles era rezar.

Em 1898, o microbiologista holandês Martinus Beijerink decidiu batizar assim
certo grupo de agentes infecciosos invisíveis aos microscópios de então, com o
qual o francês Louis Pasteur tinha esbarrado primeiro ao estudar a raiva.

3. A expressão “de então” exprime a noção de
(A) conclusão, equivalendo a “portanto”.
(B) lugar, equivalendo a “de lá”.
(C) qualidade, equivalendo a “ultrapassados”.
(D) constatação, equivalendo a “de fato”.
(E) tempo, equivalendo a “daquela época”
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4. A expressão tinha esbarrado exprime a noção de

(A) ação anterior a outra ação no passado e pode ser substituída por teria
esbarrado.

(B) ação anterior a outra ação no passado e pode ser substituída por esbarrara.
(C) ação simultânea a outra ação no passado e pode ser substituída por
esbarrou.
(D) ação simultânea a outra ação no passado e pode ser substituída por vinha
esbarrando.
(E) ação posterior a outra ação no passado e pode ser substituída por
esbarrava.

5. A concordância, tanto verbal quanto nominal, está de acordo com a norma-
padrão em:

(A) Foi apontado por Borges a inutilidade de saber que a palavra cálculo veio do
latim “calculus”.

(B) Usado pelas pessoas antigas para proteção contra doenças, orações
parecem estarem na moda atualmente.
(C) Batizou-se de vírus os agentes infecciosos naquela época invisível aos
microscópios.
(D) De origem latina, “calculus” era empregado em referência aos pedregulhos
que se usavam antigamente para fazer contas.
(E) O funcionamento e a produção de sentidos da linguagem pode ser
conhecida por meio do estudo da história das palavras.
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Leia o texto a seguir.

6. Meditando nos aprofundamos na nossa identidade, descobrimos a paz e a
confiança. Aprendemos_____estar no presente e entendemos que nós e o
mundo somos a mesma coisa – e daí_______ a compaixão e a humildade, uma
atenção______ necessidades dos outros, a abertura______ diversidade, o
apreço________ natureza e uma visão de mundo mais global.

As lacunas do texto devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:
(A) à … nascem … às … à … à
(B) a … nasce … as … à … a
(C) a … nascem … às … à … à
(D) à … nasce … as … a … à
(E) a … nascem … as … a … à

7. De acordo com a gramática, adjetivo é a palavra que modifica um substantivo,
com ele concordando em gênero e número. Assinale a alternativa em que as
duas palavras em destaque exercem a função de adjetivos.

(A) tem a ver com a poluição ambiental. / [a sardinha] é totalmente vegana.
(B) O nobre das águas gélidas está … / … puxar a sardinha para a sua brasa.
(C) … – é totalmente vegana. / … é sempre o mais caro.
(D) É preciso desmistificar a ideia… / … de que o alimento mais saudável…
(E) Preço salgado e qualidade nutricional … / … é o mais rico em proteínas.
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Leia fragmento da reportagem.

8. Num mundo ideal, o tamanho e a dieta dos peixes não seriam um problema.
Mas, num mundo como o nosso,________os oceanos se transformaram em
depósito do lixo produzido pelo homem, esses são aspectos________ não
podem ser ignorados.

Assinale a alternativa que apresenta termos que preenchem, correta e
respectivamente, as lacunas do texto.
(A) que … que
(B) em que … cujos
(C) em que … que
(D) cujos … de que
(E) que … de que
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9. As lacunas devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:

(A) sentavam … olhavam … viviam … existe … importantes
(B) sentam … olham … viviam … existe … importante
(C) sentaram … olharam … viveram … existem … importante
(D) sentariam … olhariam … viveriam … existe … importantes
(E) sentassem … olhassem … viveriam … existem … importantes

10. Considere as seguintes frases do texto:
• Porém não pode ser tratado como detalhe o fato de que ainda são
registradas cerca de 8 000 novas infecções...
• ... cabe aos cidadãos também agir com responsabilidade.

Os termos destacados nas frases formam, ambos, expressões com sentido de

(A) modo.
(B) tempo.
(C) dúvida.
(D) afirmação.
(E) intensidade.
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11. No contexto da tira, sobressai-se a ideia de que

(A) o bom senso ainda prevalece sobre o desejo de exposição.
(B) o sucesso temporário na internet raramente é conseguido.
(C) o interesse por postagens de banalidades diminuiu drasticamente.
(D) o arrependimento tem feito diminuírem as postagens vexatórias.
(E) a fama decorrente de postagens na internet é transitória.
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12. É correto afirmar que o efeito de sentido da tira consiste em um comentário
crítico que

(A) reverte o conceito de pessimismo, sugerindo, implicitamente, que
pessimistas não podem ser otimistas.

(B) contrapõe perspectivas acerca do que é ser otimista, deixando explícito que
otimistas precisam informar- -se sobre a realidade.
(C) redimensiona a noção de otimismo, deixando implícito que coisas piores
ainda podem acontecer.
(D) põe em xeque a ideia de otimismo, ao associá-la, explicitamente, a
acontecimentos futuros e incertos.
(E) sugere que otimistas ignoram a realidade, deixando implícito que não são
capazes de aprender.
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Na obra ‘Alice no País das Maravilhas’, a protagonista depara-se com o
gato risonho e o questiona a respeito do caminho correto a seguir. O felino
retruca perguntando para onde ela gostaria de ir e, ao receber a resposta de
que “tanto faz, não importa muito para onde”, responde: “Então, não importa
qual o caminho a seguir, qualquer um serve.” Consequentemente, Alice segue
sem rumo em suas viagens.

Essa alegoria representa, muitas vezes, a realidade, pois a inexistência de
metas e objetivos específicos faz com que, muitas vezes, o gestor
governamental se conforme com qualquer resultado, comprometendo o
atendimento aos legítimos anseios da sociedade.

Desse modo, o planejamento é item que requer atenção especial e, nesse
contexto, deve haver um método de gestão para a utilização ótima dos recursos
e a racionalização dos procedimentos administrativos com melhores resultados,
não se restringindo a um determinado exercício financeiro, sendo, em suma, o
esforço pela qualidade total e pela excelência na administração pública.

Planejar é transformar em objetivos e metas a visão de futuro da
administração. Parte-se do diagnóstico dos problemas a serem enfrentados,
obtidos por meio de audiências públicas junto à população e outros instrumentos
de transparência e, após delineada a situação a ser superada, são propostas
ações governamentais para a consecução dos resultados.

Executar é colocar em prática o que foi planejado e pressupõe uma
adequada estrutura procedimental, material e humana para a correta
operacionalização das ações governamentais.

(Leandro Luis dos Santos Dall’Olio e Marcus Augusto Gomes Cerávolo, O Ciclo PDCA e o Planejamento na Administração Pública, em
https://jus.com.br - acesso em 10/12/2019 - Adaptado)
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13. Com base na alegoria apresentada no primeiro parágrafo, é
correto afirmar que os autores usam a
(A) ilustração, para exemplificar o caminho a ser seguido por

gestores.
(B) recomendação, para criticar a administração pública sobre a
racionalização dos procedimentos administrativos.
(C) comparação, para destacar a necessidade de metas e objetivos
como item que requer atenção na administração pública.
(D) ironia, para criticar a administração que, muitas vezes, não se
esmera no planejamento dos recursos públicos.
(E) avaliação, para discordar da resposta de Alice, que não se
importa com o caminho a seguir.

14. Uma frase que condiz com a informação do 2o parágrafo é:
(A)A população pode ficar comprometida com a falta de

planejamento do administrador.
(B) Embora o gestor governamental se conforme com qualquer
resultado, a falta de metas e objetivos não interfere nos interesses
da sociedade.
(C) Os objetivos específicos podem comprometer o atendimento dos
desejos da sociedade, mas não o das metas.
(D) Mesmo que os anseios da sociedade fiquem comprometidos, o
gestor governamental deve buscar bons resultados.
(E) A alegoria apresentada expõe, em detalhes, as mazelas que o
gestor governamental deve superar na realidade.
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15. No quarto parágrafo, os autores afirmam que o planejamento
(A)corresponde a objetivos e metas empregados para criticar as

ações do gestor público na busca de resultados.
(B) é um mecanismo de transparência por meio do qual a
administração pública pode atrair problemas.
(C) é a consecução dos resultados baseados no diagnóstico dos
problemas a serem enfrentados.
(D) transfigura as propostas devidamente delineadas com o intuito
de que as audiências públicas não sejam evidenciadas.
(E) deve ser baseado em pesquisas realizadas junto à sociedade
para que sejam detectadas as dificuldades a serem transpostas.

OBRIGADA
Prof.a. Janaina Arruda
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Direitos Humanos
Prof. Ms. Géssica Ehle

@prof.gessicaehle

https://linktr.ee/profgessicaehle

gessica.ehle@gmail.com

Direitos Humanos
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DIREITOS HUMANOS
“A inumanidade que se causa a um outro destrói a
humanidade em mim.” Immanuel Kant.

TEORIA GERAL DOS DIREITOS 
HUMANOS
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▪ Os direitos humanos formam o conjunto de faculdades e instituições que, em cada
momento histórico, concretizam as exigências de dignidade, liberdade e igualdade
humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos
jurídicos em nível nacional e internacional (LUÑO, 1995).

▪ Os direitos humanos consistem em um conjunto de direitos considerado
indispensável para uma vida humana pautada na liberdade, igualdade e dignidade.
Os direitos humanos são os direitos essenciais e indispensáveis à vida digna. (RAMOS,
2022).

▪ “Dignidade é a convicção de que todos os serem humanos têm direito a ser
igualmente respeitados, pelo simples fato de sua humanidade”. (COMPARATO, 2010).

Conceituação

▪ Direitos do Homem (cunho jusnaturalista)

▪ Direitos Humanos

▪ Direitos Fundamentais

Terminologia
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▪ Fundamento jusnaturalista: O direito sendo pré-existente ao direito produzido pelo
homem;
▪ Fundamento racional: Visão laica; normas extraíveis da razão inerentes à condição
humana;
▪ Fundamento positivista: são Direitos Humanos os valores e os juízos condizentes com
a dignidade positivados no ordenamento;
▪Fundamento moral: os direitos humanos considerados direitos morais que não
aferem sua validade por normas positivadas, mas diretamente de valores morais da
coletividade humana;
▪ Fundamento da dignidade: o ponto em comum; núcleo de direitos mais básicos dos
seres humanos, os direitos de dignidade.

▪

Fundamentos dos Direitos Humanos

1ª Dimensão 2ª Dimensão 3ª Dimensão 

direitos direitos civis e políticos direitos sociais, culturais
e econômicos

direitos difusos e 
coletivos

associação ao lema da 
Revolução Francesa Liberdade igualdade fraternidade

marco histórico
Revolução Gloriosa na
Inglaterra
Independência dos EUA
Revolução Francesa

Revolução Mexicana
Revolução Russa

Pós-2ª Guerra Mundial
Surgimento da ONU

Dimensões Clássicas

Dimensões dos Direitos Humanos
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marco teórico
“Segundo Tratado sobre o
Governo” (John Locke)
“O Contrato Social” (Jean-
Jacques Rousseau)

“Encíclica Rerum Novarum”
(Papa Leão XIII)
“Manifesto do Partido
Comunista” (Karl Marx e
Frederich Engels”

trabalhos acadêmicos que
visem à proteção universal
e solidária da humanidade

marco jurídico

Constituição Americana de
1787
Declaração Francesa dos
Direitos do Homem e do
Cidadão de 1789

Constituição Mexicana de
1917
Constituição de Weimar de
1919

Declaração Universal dos
Direitos Humanos, de 1948

evolução da sociedade
passagem do Estado
Absolutista para o Estado
Liberal

passagem do Estado Liberal
para o Estado Social

Revolta da sociedade
contra as atrocidades das
guerras mundiais

exemplo direito à liberdade de
expressão direito à saúde direito ao meio ambiente

Dimensões Clássicas

Dimensões dos Direitos Humanos

4ª Dimensão 5ª Dimensão 6ª Dimensão 

direito

pesquisas biológicas e
manipulação do
patrimônio genético das
pessoas (Norberto Bobbio)

direitos à paz

acesso à água potável 

tutela da democracia, do
direito à informação e o
pluralismo político (Paulo
Bonavides)

Em benefício de todas as 
pessoas, quer das 

presentes, quer das 
gerações futuras.

marco histórico Lei de Biossegurança (Lei
11.105/2005) 11 de Setembro

(Corrente minoritária -
Zulmar Fachin e Deise 

Marcelino da Silva) 

Dimensões – divergência doutrinária.

Dimensões dos Direitos Humanos
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▪ Superioridade normativa (jus cogens)
▪ Historiciedade
▪ Universalismo
▪ Relativismo
 Relatividade

▪ Irrenunciabilidade (ou indisponibilidade)
▪ Inalienabilidade
▪ Imprescritibilidade
▪ Interdependência (ou complementariedade)

▪

Características dos Direitos Humanos

Momento histórico Fatos relevantes

Período Axial Reconhece-se a conversão de paradigma: Do pensamento
filosófico para o antropocentrismo.

Reino Davídico, Democracia 
Ateniense e República 

Romana

Marcado pela subordinação à Lei.
- Reino de Davi - interesse divino.
- Atenas - interesse democrático.
- Roma – estruturação segmentada da sociedade.

Baixa Idade Média A sociedade reage, luta para a retomada do poder e para a
consagração dos direitos de liberdade.
- Declaração das Cortes de Lesão de 1188.
- Magna Carta de 1215.

Afirmação Histórica
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Momento histórico Fatos relevantes

Século XVII Marca o renascimento de ideais republicanos e democráticos, com
destaque para o sentimento de liberdade e resistência a governos
absolutistas:
- criação do habeas corpus
- Bill Of Rights

Independência americana e 
revolução francesa

Período que marca o nascimento dos Direitos Humanos, com
despontamento da legitimidade democrática, resguardo aos direitos
de cidadania e valorização da dignidade.
- Declaração de Independência dos EUA; e
- Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.

Reconhecimento dos direitos 
humanos sociais de 

econômicos e sociais

Marca a reação da classe operária e difusão do pensamento socialista,
que viabilizou o reconhecimento dos direitos econômicos e sociais
como Direitos Humanos.

Afirmação Histórica

Primeira fase de internacionalização 
dos Direitos  Humanos

Marca o surgimento do Direito Humanitário (Cruz Vermelha) –
vertente dos Direitos Humanos – a luta contra a escravidão (Ato
Geral da Conferência de Bruxelas), bem como a regulação dos
direitos trabalhistas (criação da OIT)

Evolução dos Direitos Humanos a 
partir de 1945

Marca a efetiva internacionalização dos Direitos Humanos, com
o reconhecimento da dignidade da pessoa como valor supremo.

Afirmação Histórica
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PROTEÇÃO 
INTERNACIONAL DOS 
DIREITOS HUMANOS

▪ Precedentes históricos

I. DIREITO HUMANITÁRIO

II. LIGA DAS NAÇÕES

III. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT)

Proteção Internacional dos Direitos Humanos
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SISTEMAS 
REGIONAIS

Sistema Europeu de Direitos 
Humanos

Organização dos Estados 
Americanos (OEA)

Organização da Unidade 
Africana

SISTEMAS 
INTERNACIONAIS 

DE PROTEÇÃO DOS 
DHs

SISTEMA 
GLOBAL

Sistemas de Proteção Internacional dos 
Direitos Humanos

▪ Direito Humanitário

▪ Direito dos refugiados

▪ Direitos humanos stricto sensu

As vertentes da proteção internacional dos 
DHs
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▪ Mecanismos convencionais
▪ Mecanismos não convencionais

▪ Convenções Gerais sobre Direitos Humanos
▪DUDH
▪PIDCP
▪PIDESC

▪ Convenções Especiais sobre Direitos Humanos
▪ Aplicáveis aos grupos vulneráveis. Ex.: Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (primeiro documento internacional do Sistema
Global Específico).

Mecanismos de Implementação dos Direitos 
Humanos

“Declaração Internacional de Direitos”
ou International Bill of Rights.

Sistema Global de 
Proteção dos Direitos 
Humanos
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▪ Tem 30 artigos, mas dê atenção redobrada ao Preâmbulo (família humana; liberdade;
império da lei; dignidade e igualdade; cooperação entre as Nações; reconhecidas as
atrocidades decorrentes das Guerras Mundiais e sua contribuição para a internacionalização
dos Direitos Humanos; indivíduos e órgãos juntos na promoção da educação em direitos
humanos).

▪ Natureza Jurídica: Editada sob a forma de Resolução (recomendação), mas passou a ter
efeito jurídico vinculante reconhecido devido a seu impacto material ( é norma
internacional costumeira ou princípio geral do direito internacional; exerce impacto na
constituição dos Estados; serve como fonte para a fundamentação de decisões das cortes
internacionais).

Declaração Universal dos Direitos Humanos

▪ DIREITOS ALBERGADOS: Direito à vida, liberdade e segurança pessoal; proibição de escravidão e
servidão (direitos humanos absolutos); proibição de tortura e tratamento cruel, desumano ou
degradante; reconhecimento como pessoa; igualdade (formal e material); proibição de prisão
arbitrária; justa e pública audiência perante um tribunal independente e imparcial; presunção de
inocência; vida privada; liberdade de locomoção; direito de asilo (não pode ser invocado em caso
de perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum); direito a ter uma
nacionalidade (proíbe medidas que resultem na condição de apátrida); contrair matrimônio e
fundar uma família; propriedade; liberdade de pensamento, consciência e religião; liberdade de
reunião e associação pacífica; fazer parte do governo do país; acesso ao serviço público do país;
segurança social; trabalho; repouso e lazer; padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e à sua
família, saúde e bem-estar, alimentação vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços
sociais indispensáveis; instrução (educação em graus elementar – gratuito e obrigatório - ,
fundamental – gratuito – técnico-profissional – mérito); e participar livremente da vida cultural.

Declaração Universal dos Direitos Humanos
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▪ É instrumento auto-aplicável (efetividade dos direitos);

▪ Busca afirmar a proteção aos direitos civis e políticos decorrentes da condição humana;

▪ Assegura a autodeterminação dos povos (liberdade para definir seu estatuto jurídico e para
decidir a respeito do próprio desenvolvimento econômico, social e cultural);

▪ Admite derrogação temporária das obrigações decorrentes do Pacto em Estado
emergência, ou quando necessário à segurança nacional ou à ordem pública;

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos

▪ ATENÇÃO: Direitos que não poderão ser suspensos (mesmo no estado de
emergência): direito à vida; vedação à tortura; vedação à escravidão, servidão ou
trabalhos forçados; vedação à prisão do depositário infiel; princípio da anterioridade
penal, da vedação à aplicação da lex gravior e aplicação da lei considerada mais
benéfica ao condenado; reconhecimento da personalidade jurídica; e liberdade de
pensamento, de consciência e de religião.

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos
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▪ Observe que não é admitida interpretação capaz de abolir ou restringir direito
assegurado no PIDCP (vedação a interpretações restritivas) e que a legislação interna do
país não poderá ser aplicada se prever regras menos favoráveis que as constantes do
Pacto (aplicação da regra mais benéfica);

▪ Vedação à pena de morte: Segundo Protocolo Facultativo (1989); admite-se que os
Estados oponham reserva, caso prevejam internamente;

▪ Vedação ao trabalho forçado: Vedação mitigada pelas previsões internas lavradas
preteritamente;

▪Vedação à tortura e à escravidão: Vedação absoluta;

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos

▪ Direitos de natureza penal: Garantia contra a prisão ou detenção arbitrária; veda a prisão do
depositário infiel (no BR a partir do Pacto de San José da Costa Rica);
▪ Prevê extenso rol de garantias processuais;

▪ A publicidade poderá ser restringida com base nos seguintes critérios: Proteção da moral
pública, da ordem pública, da segurança nacional, dos interesses dos menores, de se tratar de
controvérsia matrimonial ou de tutela de menores;

▪ De acordo com o Pacto, são invioláveis a vida priva, a honra e a reputação;
▪ São garantidos os direitos à liberdade de pensamento, de consciência e de religião.
▪ Atenção ao direito de reunião: Deverá ser pacífica, sendo possível sua restrição;
▪ Assegura direitos de família;
▪ Prevê Direitos Políticos de participação, acesso às funções públicas e voto;

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos
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▪ O Comitê de Direitos Humanos (composto de 18 membros; mandato é de 4 anos, admitida
reeleição) é o responsável pela fiscalização do cumprimento do instrumento, por informar por
meio de relatórios e receber as comunicações interestatais e as petições individuais;

▪ Dos Protocolos Facultativos:
1. Protocolo Facultativo que prevê o mecanismo de petições individuais;
2. Protocolo Facultativo que visa abolir internacionalmente a pena de morte (reservas: guerra
declarada e condenação por infração penal de gravidade extrema);

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos

▪ Impõe aos signatários a obrigação de garantir o exercício de direitos de segunda dimensão,
sem quaisquer formas de discriminação;

▪ Implementação progressiva;

▪ Proibição ao retrocesso;

▪ Vedação de inação ou omissão por parte do Estado.

Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos 
e Culturais
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Legenda da tabela

Direitos Albergados
• direito ao trabalho;
• direito à condições de trabalho justas e favoráveis;
• liberdade sindical, compreendendo o direito de fundar sindicatos, filiar-se a sindicatos e o direito

de greve;
• segurança social, incluindo os seguros sociais;
• proteção e assistência à família;
• direito a um nível de vida adequado para si e sua família, inclusive alimentação, vestimenta e

moradia;
• direito a desfrutar do melhor estado de saúde física e mental possível;
• direito à educação;
• direito a participar na vida cultural; e
• direito de gozar dos benefícios científicos.

▪ Previu um sistema de petições, um procedimento de investigação e um sistema de medidas
provisionais ou cautelares;

▪ Não foi instituído um comitê no âmbito do PIDESC, mas restaram previstos mecanismos de
relatórios a serem encaminhados ao Secretário-Geral das Nações Unidas, que encaminhará ao
Conselho Econômico Social;

▪ Instituídos mecanismos das petições individuais, das medidas de urgência, das comunicações
interestatais e das investigações in loco em caso de graves e sistemáticas violações aos seus
direitos e obrigações.

Do Protocolo Facultativo ao PIDESC
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Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou
Degradantes

▪ Tortura é a inflição de dor ou sofrimento físico ou mental praticada com a finalidade de obter
informações, castigar ou intimidar por parte de um agente que tenha alguma vinculação, ao
menos indireta, com o Estado;

▪ É considerada crime contra a ordem internacional;

▪ Difere de Tratamento Cruel e de Tratamento Degradante;

Convenções Específicas sobre Direitos Humanos

▪ A tortura é crime extraditável em qualquer tratado de extradição;

▪Jurisdição Compulsória e Universal;

▪Comitê contra a Tortura: Responsável pelo processamento dos mecanismos de fiscalização
previstos na Convenção, que são os relatórios, petições individuais, comunicações interestatais e
investigação de ofício.

▪ Protocolo Adicional da Convenção: Estabeleceu o sistema de visitas regulares efetuadas por
órgãos nacionais e internacionais independentes a lugares onde pessoas são privadas de sua
liberdade, com a intenção de prevenir a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos
ou degradantes

Convenções Específicas sobre Direitos Humanos
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Sistema Interamericano de 
Proteção dos Direitos 
Humanos

▪ A OEA é o órgão central do sistema interamericano de Direitos Humanos;

▪ Estabelecido pela Carta da OEA em 1948;

Sistema Interamericano
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▪ Promulgação interna pelo Decreto do Executivo n° 678/1992 com status de norma supralegal;

▪ Sobre a previsão de direitos:
Direitos de PRIMEIRA Dimensão
Direitos de SEGUNDA Dimensão
Direitos de TERCEIRA Dimensão

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto 
de San José da Costa Rica)

◊ Personalidade Jurídica ◊ Vida
◊ Integridade pessoal ◊ Proibição da escravidão e da servidão
◊ Liberdade pessoal ◊ Garantias Judiciais
◊ Legalidade e retroatividade da lei penal ◊ Indenização por erro judiciário
◊ Proteção da honra e da dignidade ◊ Liberdade de consciência e de religião
◊ Liberdade de pensamento e de expressão ◊ Direito de resposta
◊ Direito de reunião ◊ Liberdade de associação
◊ Proteção da família ◊ Direito ao nome

Legenda da tabela

Direitos Albergados

◊ Direitos da criança ◊ Nacionalidade

◊ Propriedade privada ◊ Direito de circulação e residência

◊ Igualdade perante a lei e proteção judicial
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Direito à vida

▪ Desde a concepção;
▪ Não houve a abolição da pena de morte: o Pacto admite a sua aplicação nos países que já a
previam (porque já adotavam antes de 1969, ou porque aderiram ao Pacto depois), apenas aos
crimes mais graves.

▪ Os países que aboliram a pena de morte não a podem reinstituir.

Dos principais direitos constantes do Pacto

Trabalhos Forçados

▪Artigo 6º: Vedação à servidão e à escravidão

▪ PPL + trabalhos forçados  sentença judicial

▪Não são considerados como trabalho forçado: os trabalhos normalmente exigidos de pessoa
reclusa em cumprimento de sentença, o serviço militar, os serviços exigidos em caso de perigo
ou calamidade e as obrigações cívicas normais.

Dos principais direitos constantes do Pacto
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Direito de Suspensão

▪ situação temporária;
▪ guerra;
▪ perigo público;
▪ emergência que ameace a independência ou a segurança do Estado.

Dos principais direitos constantes do Pacto

• Relatórios: Comunicado de cumprimento enviado à Comissão;
• Comunicações interestatais: é cláusula facultativa;

• Inspeção in loco: o BR precisa autorizar de forma expressa;
• Medidas cautelares: para a Comissão ou para a Corte;
• Petições individuais: para a comissão; são legitimados: vítimas de violação a seus direitos

humanos, grupos de pessoas e ONGs legalmente reconhecidas.
•

Mecanismos de Implementação
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▪ Constitui o órgão executivo, no âmbito da OEA, responsável pela promoção, observância e
defesa dos direitos humanos no Sistema Americano.

▪Procedimento:

VÍTIMA  PETIÇÃO INDIVIDUAL  CIDH INVESTIGA = FAZ RECOMENDAÇÃO/CONDENAÇÃO AO
ESTADO = SE NÃO CUMPRIR = propõe AÇÃO PERANTE À CORTE o RÉU é o PAÍS.

Comissão Interamericana de Direitos Humanos

▪ estimular a observância do Pacto;
▪ atuar no recebimento e processamento das petições individuais e comunicações;
▪ efetuar recomendações;
▪ responder a consultas gerais formuladas pelos Estados-parte;
▪ preparar estudos e relatórios;
▪ solicitar informação dos Estados-parte.

Atribuições da Comissão
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▪ é o órgão jurisdicional (precisa ser reconhecida pelos Estados) e consultiva (caráter
interpretativo)

▪Legitimidade ativa:

Cuidado: Medidas provisórias para evitar danos irreparáveis nos casos graves e urgentes que já
estejam sendo analisados pela Corte.

Corte Interamericana de Direitos Humanos

▪ Questiona-se:

As decisões finais deverão observar o procedimento de homologação de sentença estrangeira
perante o STJ?

Corte Interamericana de Direitos Humanos

157

158



▪ Foi editado em 1988 e aprovado pelo Congresso Nacional em 1995. A ratificação e depósito
ocorreu em 1996 e a promulgação em 1999, por meio do Decreto Executivo nº 3.321/1999;

▪ Status de norma supralegal;

▪ Prescreve direitos de segunda dimensão – soc/econ/culturais; Foco nos direitos trabalhistas,
como a previsão de pagamento do salário mínimo, direito à promoção, férias, etc;

Protocolo Adicional à Convenção Americana de 
Direitos Humanos (Protocolo de San Salvador)

▪ Relatórios: Abrangem todas as matérias e são apresentados ao Secretário-Geral da OEA, que
encaminhará ao Conselho interamericano Econômico e Social e ao Conselho Interamericano de
Educação, Ciência e Cultura;

▪ Petições Individuais: Estão restritas à LIBERDADE SINDICAL E À EDUCAÇÃO e são apresentadas
à Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
Ex.: Peticionamento referente ao direito à saúde não é permitido.

Mecanismos Fiscalizatórios

159

160



OBRIGADA
Prof. Ms. Géssica Ehle

Legislação Especial e Lei Orgânica 
da Polícia do Estado de São Paulo
Prof. Marcos Girão
@profmarcosgirao

161

162



Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de
São Paulo
(Lei Complementar n.º 207 de 05/01/1979, Lei Complementar n.º 922/02 e Lei
Complementar n.º 1.151/11)

01. A Lei Complementar n.º 1.151/2011-SP dispõe que o ingresso nas carreiras policiais civis, precedido
de aprovação em concurso público de provas e títulos, dar-se-á em________ , mediante nomeação em
caráter de estágio probatório, pelo período de __________de efetivo exercício, obrigatoriamente em
unidades territoriais de Polícia Judiciária da Polícia Civil e da Polícia Técnico-Científica.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

a) 1.ª Classe ... 5 (cinco) anos

b) 2.ª Classe ... 4 (quatro) anos

c) 4.ª Classe ... 2 (dois) anos

d) 5.ª Classe ... 1 (um) ano

e) 3.ª Classe ... 3 (três) anos

VUNESP / PC-SP / 2014
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02. De acordo com a Lei Complementar n° 207/79, poderá ser aplicada pena de demissão a bem do
serviço público nos casos de

a) procedimento irregular, de natureza grave.

b) ineficiência intencional e reiterada no serviço.

c) insubordinação grave.

d) abandono de cargo.

e) exercício de advocacia administrativa.

VUNESP / PC-SP / 2018

03. Analise os itens que tratam sobre a apuração preliminar de irregularidades:

I - A autoridade corregedora realizará apuração preliminar, de natureza simplesmente investigativa,
quando a infração estiver suficientemente caracterizada e definida a autoria.

II - O início da apuração será comunicado ao Delegado de Polícia Diretor da Corregedoria, devendo ser
concluída e a este encaminhada no prazo de 30 (trinta) dias.

III - Não concluída no prazo a apuração, a autoridade deverá imediatamente encaminhar ao Delegado de
Polícia Diretor da Corregedoria relatório das diligências realizadas e definir o tempo necessário para o
término dos trabalhos, que não será superior a 15 (quinze) dias.

IV - Ao concluir a apuração preliminar, a autoridade deverá opinar fundamentadamente pelo
arquivamento ou pela instauração de sindicância ou processo administrativo.

PROF. GIRÃO / PC SP / 2022
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Estão corretos, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 207/1979, de São Paulo, os

itens:

a) I e III

b) II e IV

c) II e III

d) I e IV

e) III e IV

PROF. GIRÃO / PC SP / 2022

04. Sobre o tema “procedimento disciplinar", disciplinado pela Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo,
assinale a alternativa correta.

a) Extingue-se o processo instaurado exclusivamente para apurar abandono de cargo, se o indiciado pedir
exoneração até a data designada para o oferecimento das alegações finais.

b) O processo administrativo será obrigatório quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as
penas de suspensão, demissão, demissão a bem do serviço público e expulsão.

c) A sindicância será instaurada quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de
advertência, repreensão, multa, disponibilidade e cassação de aposentadoria.

d) Não será instaurado processo para apurar abandono de cargo, se o servidor tiver pedido exoneração.

e) A apuração das infrações será feita mediante sindicância, de cunho inquisitório, ausentes o contraditório e
a ampla defesa.

VUNESP / PC-SP / 2014
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05. Assinale o item incorreto que trata sobre o processo administrativo regulamentado pela Lei
Complementar Estadual nº 207/1979, de São Paulo:

a) Atuará como Secretário do Processo Administrativo um Escrivão de Polícia ou um Inspetor de Polícia,
com experiência comprovada na área.

b) O processo administrativo será presidido por Delegado de Polícia.

c) Havendo imputação contra Delegado de Polícia, a autoridade que presidir a apuração será de classe igual
ou superior à do acusado.

d) Não poderá ser encarregado da apuração, nem atuar como secretário, amigo íntimo ou inimigo, parente
consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau inclusive, cônjuge, companheiro ou
qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante ou do acusado, bem assim o subordinado deste.

e) A autoridade ou o funcionário designado deverão comunicar, desde logo, à autoridade competente, o
impedimento que houver.

PROF. GIRÃO / PC SP / 2022

Decreto SP nº 58.052/2012
(Acesso a Informação no Estado de São Paulo)
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06. Considerando o disposto no Decreto Estadual no 58.052/12, é correto afirmar que “divulgar
documentos, dados e informações de interesse coletivo ou geral, sob sua custódia, independentemente
de solicitações”

a) é dever dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual

b) é competência privativa do chefe da respectiva repartição pública estadual onde estão arquivados os
dados ou as informações.

c) enseja a responsabilidade do servidor público estadual por ato de improbidade administrativa.

d) é vedado à Secretaria da Administração Penitenciária e a outras secretarias que exerçam atividade
relativa à segurança pública.

e) constitui-se atribuição do setor de inteligência do Governo do Estado de São Paulo.

VUNESP/ MPE-SP / 2015

07. Conforme expressamente contido no Decreto Estadual no 58.052/2012, que regulamenta a Lei de
Acesso a Informações no âmbito do Estado de São Paulo, é correto afirmar que (i) a sequência de
símbolos ou valores, representada em algum meio, produzido ou sob a guarda governamental, em
decorrência de um processo natural ou artificial, que não tenha seu acesso restrito por legislação
específica; e (ii) o processo de escrita à base de métodos lógicos e controlados por chaves, cifras ou
códigos, de forma que somente os usuários autorizados possam reestabelecer sua forma original,
correspondem, respectivamente, às seguintes definições:

a) criptografia e metadados.

b) metadados e dado público.

c) dado público e criptografia.

d) arquivo público e criptografia.

e) dado público e credencial de segurança.

VUNESP/ MPE-SP / 2016
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08. Nos termos do Decreto n° 58.052, de 16.05.2012 (regulamenta a Lei n° 12.527, de 18.11.2011, que
regula o acesso a informações, e dá providências correlatas), os documentos, dados e informações sigilosas
em poder de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, observado o seu teor e em razão de sua
imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderão ser classificados nos seguintes graus:

a) ultrassecreto, secreto e reservado.

b) secreto, pessoal e confidencial.

c) funcional, secreto e pessoal.

d) ultrassecreto, confidencial e pessoal.

e) pessoal, reservado e funcional.

VUNESP/ SEDUC-SP / 2019

09. Decreto 58.052, “Artigo 39 - A produção, manuseio, consulta, transmissão, manutenção e guarda de
documentos, dados e informações sigilosos observarão medidas especiais de _______________.” Qual
alternativa preenche a lacuna de modo correto?

a) segurança

b) protocolos

c) direito

d) restrição

e) exame

VUNESP/ SEDUC-SP / 2019
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Estatuto do Desarmamento
(Lei nº 10.826/2003)

10. É correto afirmar a respeito do crime de disparo de arma de fogo, previsto na Lei no 10.826/2003
(Estatuto do Desarmamento), que

a) é inafiançável, de perigo abstrato e que não admite a suspensão condicional do processo.

b) se trata de crime comum, de perigo abstrato e que não admite a suspensão condicional do processo.

c) se trata de crime próprio, afiançável e que admite a suspensão condicional do processo.

d) não admite a suspensão condicional do processo, é afiançável e trata-se de crime de mão-própria.

e) é inafiançável, de perigo concreto e que admite a suspensão condicional do processo.

VUNESP/  PC-SP / 2018
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11. Assinale a alternativa que possui um crime da Lei n° 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento)
apenado com detenção.

a) Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

b) Disparo de arma de fogo.

c) Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

d) Comércio ilegal de arma de fogo.

e) Posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

VUNESP/ PC-SP / 2018

Lei Antidrogas
(Lei nº 11.343/2006)
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12. A Lei no 11.343/2006, institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad; prescreve
medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas;
estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes.
Dentre os princípios orientadores do Sisnad (artigo 4, I), destaca-se o respeito aos direitos fundamentais da
pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua

a) liberdade.

b) dependência.

c) compulsão.

d) legalidade.

e) adequação.

VUNESP/ TJ-SP / 2021

13. A respeito do tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (artigo 33, parágrafo 4º , da Lei nº
11.343/06), é correto afirmar que

a) impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

b) não se aplica a réus reincidentes.

c) trata-se de crime equiparado a hediondo.

d) apenas a reincidência específica impede o reconhecimento da causa de redução de pena.

VUNESP/ TJ-SP / 2021
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Lei de Abuso de Autoridade
(Lei nº 13.869/2019)

14. A respeito da Lei de Abuso de Autoridade, assinale a alternativa correta.

a) Os crimes nela previstos só se caracterizam se praticados pelo agente público com a finalidade
específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si próprio.

b) Prevê como sujeito ativo o agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
excluídos os militares, que são regidos por lei própria.

c) Os crimes nela previstos são de ação penal pública incondicionada, inexistindo previsão da ação penal
privada subsidiária.

VUNESP/ Pref. de Bertioga - SP  / 2021
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d) Prevê como efeito da condenação, dentre outros, inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou
função pública, pelo período de 1 a 5 anos, condicionado à ocorrência de reincidência específica e não
é automático, devendo ser declarado, em sentença.

e) Prevê como pena restritiva de direito substitutiva da privativa de liberdade, dentre outras, a
suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de 1 a 6 meses, sem prejuízo
dos vencimentos e vantagens.

VUNESP/ Pref. de Bertioga - SP  / 2021

15. Os crimes da Lei de Abuso de Autoridade são de ação penal

a) privada.

b) pública condicionada à representação do ofendido.

c) pública, condicionada à conclusão do processo administrativo disciplinar.

d) pública incondicionada, não se admitindo ação privada subsidiária.

e) pública incondicionada, admitindo-se, contudo, ação privada subsidiária.

VUNESP/ Pref. de Guarujá - SP  / 2021
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Crimes de Trânsito
(Lei nº 9.503/1997)

16. Entre as circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito, de acordo com o
artigo 298 do CTB, está a circunstância de o condutor do veículo ter cometido a infração

a) na faixa da esquerda em via coletora com semáforo amarelo intermitente.

b) em pista com ondulações transversais de diminuição de velocidade.

c) sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres.

d) em pista com redutor de velocidade para via arterial.

e) em cruzamento sinalizado com placa PARE para uma das vias.

VUNESP/ CODEN - SP / 2021
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17. Ao levar sua namorada para casa, Tácio atropela uma pessoa e foge, sem prestar-lhe socorro. Em razão
do ocorrido, a vítima morre algumas semanas depois.

Nessa hipotética situação, é correto afirmar que

a) Tácio responderá pelo delito de homicídio culposo no trânsito, em concurso material com o delito de
omissão de socorro, ambos previstos no Código de Trânsito.

b) Tácio e sua namorada responderão pelo delito de homicídio culposo no trânsito, com a incidência da
causa de aumento em razão da omissão de socorro prevista no Código de Trânsito.

c) Tácio e sua namorada responderão pelo delito de homicídio culposo no trânsito, em concurso material
com o delito de omissão de socorro, este último previsto no Código Penal.

d) Tácio responderá pelo delito de homicídio culposo no trânsito, com a incidência da causa de aumento em
razão da omissão de socorro prevista no Código de Trânsito.

VUNESP/ TJ-SP / 2021

Lei de Crimes Hediondos
(Lei nº 8.072/1990)

187

188



18. A Lei dos crimes hediondos (Lei n° 8.072/90), embora não forneça o conceito de crime hediondo,
apresenta um rol dos crimes que se enquadram em seus dispositivos, entre os quais se pode destacar

a) instigação ao suicídio.

b) lesão corporal de natureza grave.

c) incêndio qualificado pela morte.

d) extorsão mediante sequestro.

e) violação sexual mediante fraude.

VUNESP/ PC-BA / 2018

19. A Força Nacional está atuando legalmente em Salvador. O civil “X”, irmão de um Policial Militar do
Estado de São Paulo que integra a Força Nacional, residente na referida cidade, se envolveu em acidente
de trânsito sem vítimas, ao abalroar o veículo do condutor “Y”. Após se identificar como irmão do Militar
do Estado integrante da Força Nacional, foi violentamente agredido por “Y”, que confessou ter assim
agido apenas por saber dessa condição. As agressões provocaram lesões corporais gravíssimas no civil
“X”. Diante do exposto, é correto afirmar que o crime praticado por “Y”

a) não é considerado hediondo, pois a legislação contempla apenas o crime de homicídio doloso
perpetrado contra o Militar do Estado.

b) é considerado hediondo, apenas por se tratar de uma lesão corporal dolosa de natureza gravíssima,
independentemente da condição da eventual vítima.

VUNESP/ PC-BA / 2018
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c) não é considerado hediondo, pois a legislação não contempla lesão corporal dolosa de natureza
gravíssima como crime hediondo.

d) é considerado hediondo, pois o civil “X” foi vítima de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima
apenas por ser irmão de Militar do Estado em razão de sua função.

e) somente seria considerado hediondo se o crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima
fosse perpetrado contra o próprio Militar do Estado em razão de sua função.

VUNESP/ PC-BA / 2018

Lei de Organização Criminosa
(Lei nº 12.850/2013)

191

192



20. As penas do crime de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa, do art. 2° da Lei n°
12.850/13, são aumentadas de 1/6 a 2/3, nos termos do parágrafo 4° , se

a) houver impedimento ou, de qualquer forma, embaraçar-se a investigação de infração penal cometida no seio da
organização criminosa.

b) na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.

c) houver concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de
infração penal.

d) o acusado exercer o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique
pessoalmente atos de execução.

e) das ações diretas ou indiretas da organização criminosa resultar morte.

VUNESP/ TJ-RJ / 2019

21. Assinale a alternativa correta no que toca à investigação e aos meios de obtenção de prova previstos na Lei n°
12.850/13 (Lei da Organização Criminosa).

a) O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo, relativos ao colaborador, poderá ser suspenso por uma
única vez até 6 (seis) meses, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo
prazo prescricional.

b) O Ministério Público prescinde de autorização judicial para ter acesso aos dados cadastrais do investigado.

c) Por expressa disposição legal, não se admitem outros meios de obtenção de prova que não aqueles previstos na
lei.

VUNESP/ MPE-SP / 2018
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d) Para fins de colaboração premiada, o juiz poderá, ex officio, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena
privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos se da colaboração advier a revelação da
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa.

e) A chamada ação controlada, como forma de garantir o êxito das investigações, poderá ter sua
comunicação postergada ao juiz da causa.

VUNESP/ MPE-SP / 2018

Lei de Interceptação Telefônica
(Lei nº 9.296/1996)
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22. No que concerne à interceptação telefônica (Lei nº 9.296/96), é correto afirmar que

a) ao juiz não cabe decidir qual a forma de execução da diligência, cabendo à autoridade policial tal
decisão técnica.

b) excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente.

c) é legalmente admitida ainda que a prova possa ser feita por outros meios disponíveis.

d) o juiz não pode determiná-la de ofício.

VUNESP/ TJ-GO / 2021

Estatuto do Idoso
(Lei nº 10.741/2003)
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23. Para o Estatuto do Idoso, constitui crime em espécie: Deixar de prestar assistência ao idoso, quando
possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua
assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública. A pena
prevista para esse crime é de detenção de seis meses a um ano e multa. De acordo com o artigo 97, § único
do Estatuto, a pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave; se
resulta a morte a pena é

a) dobrada.

b) acrescida de dois terços.

c) triplicada.

d) de dois a quatro anos.

e) de cinco anos.

VUNESP/ PREF. SÃO JOSÉ RIO PRETO - SP / 2021

Gabarito

1 2 3 4 5

E E B D A

6 7 8 9 10

A C A A B

11 12 13 14 15

E A B D E

16 17 18 19 20

C D D D C

21 22 23

B B A
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OBRIGADO
Prof. Marcos Girão
@profmarcosgirao

Estatuto dos Funcionários 
Públicos e Civis de SP
Prof. Herbert Almeida
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Cargos isolados ou em carreira, classe,
quadro e padrão (arts. 5º a 9º)

Cargos

Isolados

Em carreira
Organizados em classes da mesma natureza de trabalho,
escalonadas segundo o nível de complexidade e o grau
de responsabilidade.

NÃO organizados em classes

 Classe – conjunto de cargos da mesma denominação

 Quadro – conjunto de carreiras e cargos isolados

 Padrão – conjunto de referência (numérica) e do grau (ordem alfabética)

 Lotação (art. 58) – número de funcionários de carreira e de cargos isolados que devam ter
exercício em cada repartição ou serviço

Nos termos da Lei n.º 10.261/68, o conjunto de classes da mesma natureza de
trabalho, escalonadas segundo o nível de complexidade e de responsabilidade,
denomina- se

a) grau do cargo público.

b) padrão do cargo público.

c) cargo público.

d) quadro.

e) carreira

VUNESP – PM SP/2014
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Formas de provimento (art. 11)

Formas de provimento

Nomeação (originário)

Transferência

Reintegração

Acesso

Reversão

Aproveitamento

Readmissão

TRARAR

Resumo das formas de provimento
Forma de 

provimento Observação

Nomeação Provimento originário (vitalício, efetivo, em comissão)

Transferência “Troca” de um cargo para outro (a pedido, ex officio, por permuta)

Reintegração Reingresso do servidor demitido, quando invalidado judicialmente a demissão

Acesso Elevação do funcionário, no respectivo quadro, a cargo de maior responsabilidade
e maior complexidade de atribuições

Reversão Reingresso do servidor aposentado (ex officio ou a pedido)

Aproveitamento Reingresso do servidor que estava em disponibilidade

Readmissão Reingresso do servidor demitido ou exonerado, sem direito a ressarcimento
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A elevação do funcionário, dentro do respectivo quadro a cargo da mesma
natureza de trabalho, de maior grau de responsabilidade e maior complexidade de
atribuições, obedecido o interstício na classe e as exigências a serem instituídas
em regulamento, é ato previsto pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo sob a denominação de

a) reintegração.

b) acesso.

c) aproveitamento.

d) reversão.

e) nomeação.

Vunesp - PC SP/2014

De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo,
o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público a pedido ou ex officio é
denominado

a) reversão

b) reintegração.

c) acesso.

d) aproveitamento.

e) readmissão.

Questão de concurso
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Readaptação (arts. 41 e 42)

 Não é forma de provimento

 Investidura em outro cargo em virtude de limitação da capacidade:

 física e

 mental

 Atribuições, responsabilidades e vencimentos equivalentes

 Não acarretará diminuição ou aumento de vencimento ou remuneração

 Ocorrerá mediante transferência.

Posse e exercício
 Posse: ato que investe o cidadão no cargo / pode ser por procuração / comprovação

dos requisitos

 Regra: 30 dias, contados da publicação do ato de provimento

 Poderá ser prorrogado: + 30 dias, mediante requerimento do interessado

 Se a posse não ocorrer no prazo: ato de provimento será tornado SEM EFEITO
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Posse e exercício
 Exercício: ato pelo qual o funcionário assume as atribuições e responsabilidades do

cargo

 Regra: 30 dias, contados:

 Da posse

 Da publicação oficial do ato, no caso de remoção

 Prorrogáveis por mais 30 dias (a requerimento do interessado e a juízo da
autoridade competente)

 Se não entrar em exercício: exonerado.

NOMEAÇÃO POSSE EXERCÍCIO
30 DIAS 30 DIAS

Se não tomar posse no prazo: 
o ato de provimento torna-se 

sem efeito (art. 52, § 3º)

Se não entrar em exercício 
no prazo: servidor é 

exonerado (art. 60, § 4º)

PROVIMENTO EM CARGO PÚBLICO
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Conforme dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São
Paulo, o ato pelo qual o funcionário assume as atribuições e responsabilidades do
cargo chama-se

a) exercício.

b) jubilação.

c) lotação.

d) apropriação.

e) validação.

Vunesp – PC SP / 2014

Vacância (art. 86)

Exoneração

Demissão

Transferência

Acesso

Aposentadoria

Falecimento

Caráter punitivo

Também são formas de 
provimento

É um fato administrativo

Vacância
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Direito de petição
 Aplica-se a qualquer pessoa (física ou jurídica)

 Independe do pagamento de taxas

 Contra:

 ilegalidade ou abuso de poder

 defesa de direitos

 Abuso, erro, omissão ou conduta incompatível no serviço público

 A Administração NÃO pode se recusar a protocolar, encaminhar ou apreciar a petição, sob pena de
responsabilidade do agente.

 O servidor público pode requerer ou representar; pedir reconsideração e recorrer de decisões (30
dias, regra) (art. 240).

Deveres
Artigo 241 - São DEVERES do funcionário:

II - cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais;

VII - residir no local onde exerce o cargo ou, onde autorizado;

XIII - estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço
que digam respeito às suas funções; e
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Dentre os deveres estabelecidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, encontra-
se previsto expressamente o dever de

a) levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da primeira autoridade com
a qual tiver contato.

b) prestar, ao público em geral, as informações requeridas no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

c) estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas
funções

d) atender com urgência e preferência à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou para
esclarecimento de situações de interesse pessoal.

e) cumprir as ordens superiores, mesmo quando manifestamente ilegais, cabendo, nesse caso, todavia,
representar contra elas.

Vunesp – TJSP / 2017

Proibições (art. 242 e 243)
Artigo 243 - É PROIBIDO ainda, ao funcionário:

II - participar da gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais, ou de sociedades
comerciais, que mantenham relações comerciais ou administrativas com o Governo do Estado, sejam por
este subvencionadas ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço em que
esteja lotado;

IV - exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou
instituições que tenham relações com o Governo, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição
ou serviço em que esteja lotado;

VI - comerciar ou ter parte em sociedades comerciais nas condições mencionadas no item II deste artigo,
podendo, em qualquer caso, ser acionista, quotista ou comanditário;

Parágrafo único — Não está compreendida na proibição dos itens II e VI deste artigo, a participação do
funcionário em sociedades em que o Estado seja acionista, bem assim na direção ou gerência de
cooperativas e associações de classe, ou como seu sócio.
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Proibições (art. 242 e 243)
 Não pode:

 Gerência ou Administração de empresas ou sociedades

 Relações com o Governo

 Subvencionadas

 Finalidade da repartição

 Pode:

 Acionista, quotista, comanditário

 Sociedade: -> Estado seja acionista

 Cooperativas e Associações de Classe

Proibições (art. 242 e 243)
Artigo 243 - É PROIBIDO ainda, ao funcionário:

VII - incitar greves ou a elas aderir, ou praticar atos de sabotagem contra o serviço público;

IX - constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição
pública, exceto quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau;

XII - fundar sindicato de funcionários ou deles fazer parte.

219

220



Responsabilidades (arts. 245 a 250)

• Dever de indenizar

Civil

• Cometimento de crimes ou contravenções penais

Penal

• Cometimento de infrações administrativas

Administrativa

 REGRA:
 cumuláveis e independentes entre si

 EXCEÇÃO:
 absolvição JUDICIAL QUE negue a

AUTORIA ou o FATO.

Responsabilidade civil
Artigo 250 - § 2º - Será reintegrado ao serviço público, no cargo que ocupava e com
todos os direitos e vantagens devidas, o SERVIDOR ABSOLVIDO PELA JUSTIÇA,
mediante simples comprovação do trânsito em julgado de decisão que negue a
existência de sua autoria ou do fato que deu origem à sua demissão.

§ 3º - O processo administrativo só poderá ser sobrestado para aguardar decisão
judicial por despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena.
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Prejuízo à Fazenda Estadual
 Uma vez só (RODA)

 Remissão

 Alcance

 Desfalque

 Omissão no recolhimento

 Parcelado (demais casos):

 Descontado dos vencimento / remuneração

 Até a 10ª parte

Cícero, que é funcionário público estadual, havia sido demitido do serviço público, mas,
posteriormente, foi absolvido pela Justiça, em decisão que negou a existência da sua autoria.
Nessa situação hipotética, portanto, considerando o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo, é correto afirmar que Cícero deverá ser

a) reintegrado ao serviço público, em cargo superior ao que ocupava e com todos os direitos e
vantagens devidas, mediante certidão do cartório judicial que comprove o teor da decisão
absolutória.

b) reintegrado ao serviço público, no cargo que ocupava e com todos os direitos e vantagens
devidas, mediante simples comprovação do trânsito em julgado de decisão judicial

Vunesp - TJ SP / 2021
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c) reincorporado ao serviço público, em cargo equivalente ao que ocupava e com todos os
direitos e vantagens devidas, mediante certidão do cartório judicial que comprove a decisão
absolutória.

d) readmitido em outro cargo diferente do que ocupava, sem os direitos e vantagens do cargo
anterior, mediante certidão do cartório judicial que comprove o teor da decisão absolutória.

e) readmitido ao serviço público, no mesmo cargo ou em cargo equivalente, com todos os
direitos e vantagens devidas, mediante simples comprovação do trânsito em julgado de
decisão judicial.

Vunesp - TJ SP / 2021

Sanções (251 a 261)

SANÇÕES DISCIPLINARES

repreensão;

suspensão;

multa;

demissão;

demissão a bem do serviço público; e

cassação de aposentadoria ou disponibilidade
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Sanções
Repreensão:
 Indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres
 Sempre por escrito

Suspensão:
 Falta grave ou reincidência
 Até 90 dias
 Alternativa: conversão em multa (50% por dia)

Cancelamento do registro:
 5 anos de efetivo exercício
 Sem nova infração
 Não pode ser considerada em prejuízo do infrator

Demissão
 ineficiência no serviço;

 procedimento irregular, de natureza grave;

 aplicação indevida de dinheiros públicos; e

 inassiduidade

 mais de 15 dias consecutivos

 mais de 20 dias úteis intercalados, durante 1 ano
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Demissão a bem do serviço público
 Quando (art. 257):

 insubordinação grave, incontinência pública e escandalosa e de vício de jogos proibidos;

 praticar, em serviço, ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo se em
legítima defesa;

 praticar ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública e a Fazenda
Estadual, ou previsto nas leis relativas à segurança e à defesa nacional;

 cometer crime hediondo, tortura, tráfico ilícito, terrorismo, crime contra o sistema
financeiro, lavagem de dinheiro ou ocultação de bens;

 receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie; lesar
o patrimônio ou os cofres públicos;

 praticar ato definido em lei como de improbidade; etc.

Demissão

Demissão a bem dos serviço 
público

Incompatibiliza por

5 anos

10 anos

Sanção

Art. 307, § único
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Cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade (art. 259)

 Será aplicada se ficar provado que o inativo:

 praticou, quando em atividade, falta grave:

 demissão ou de demissão a bem do serviço público;

 aceitou ilegalmente cargo ou função pública;

 aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do
Presidente da República; e

 praticou a usura em qualquer de suas formas.

Conforme o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei n.º
10.261/68), será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao
funcionário que
a) cometer falta grave.
b) praticou, na inatividade, a usura em qualquer de suas formas.
c) deixar de comparecer ao serviço por mais de vinte dias consecutivos.
d) praticar, em serviço, ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo se
em legítima defesa
e) faltar com o cumprimento dos seus deveres.

Vunesp – PC SP / 2014
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Competência para aplicar as sanções

Autoridades/Sanções Repreensão Suspensão/
Multa (equivalente)

D, DSP e 
CAD

Governador Sim Até 90 dias Sim

Secretários de Estado, o Procurador Geral do
Estado e os Superintendentes de Autarquia

Sim Até 90 dias Sim

Chefes de Gabinete Sim Até 90 dias -

Coordenadores Sim Até 60 dias -

Diretores de Departamento e Divisão Sim Até 30 dias -
 Legenda: D – demissão; DSP – demissão a bem do serviço público; CAD – cassação de aposentadoria ou

disponibilidade.

 Observação: havendo mais de um infrator e diversidade de sanções, a competência será da autoridade
responsável pela imposição da penalidade mais grave.

Prescrição (art. 261)

 2 anos:

 repreensão, suspensão ou multa

 5 anos:

 demissão, demissão a bem do serviço público e cassação da aposentadoria ou
disponibilidade

 Prazo da pena criminal:

 se a falta for prevista em lei como infração penal (se superior a 5 anos).

233

234



Apuração de irregularidades
 A apuração das infrações será feita mediante (art. 268):

 Sindicância: penas de repreensão, suspensão ou multa

 Processo Administrativo: demissão, de demissão a bem do serviço público e de
cassação de aposentadoria ou disponibilidade.

 Sempre com contraditório e ampla defesa

 Realizados pela Procuradoria Geral do Estado e presididos por Procurador do Estado
confirmado na carreira.

 APURAÇÃO PRELIMINAR: quando a infração não estiver suficientemente caracterizada
ou definida autoria, natureza simplesmente investigativa (art. 265).

Nos moldes do que dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
São Paulo, os procedimentos disciplinares punitivos serão realizados pelo(a).
a) Governador do Estado.
b) Procuradoria Geral do Estado
c) Poder Judiciário.
d) Ministério Público.
e) Tribunal de Contas.

Vunesp – TJ SP / 2015
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Providências preliminares (arts. 266 e 267)

 Providências preliminares, instauradas por ordem do Chefe de Gabinete (art. 266):

 afastamento preventivo do servidor, quando o recomendar a moralidade
administrativa ou a apuração do fato, SEM prejuízo de vencimentos ou vantagens, até
180 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período;

 designação do servidor acusado para o exercício de atividades exclusivamente
burocráticas até decisão final do procedimento;

 recolhimento de carteira funcional, distintivo, armas e algemas;

 proibição do porte de armas;

 comparecimento obrigatório, em periodicidade a ser estabelecida, para tomar ciência
dos atos do procedimento.

 Período de afastamento preventivo: computa-se como de efetivo exercício, NÃO sendo
descontado da pena de suspensão eventualmente aplicada (art. 267).

Sindicância
Competência para determinar a instauração a sindicância (art. 272;

c/c art. 260):
 o Governador; os Secretários de Estado, o Procurador Geral do Estado e os

Superintendentes de Autarquia; os Chefes de Gabinete; os Coordenadores; e
os Diretores de Departamento e Divisão.

Aplicam-se à sindicância as regras do processo administrativo, com as
seguintes modificações (art. 273):
 autoridade sindicante e cada acusado: ATÉ TRÊS testemunhas;
 PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS;
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Processo administrativo
 Instauração (portaria) – 8 dias da determinação / 90 dias (da citação) p/ concluir.
 Citação do acusado – 2 dias antes do interrogatório / 10 dias se por edital
 Oitiva do denunciante – entre a citação e o interrogatório
 Acusado não acompanha a oitiva (só o advogado), mas deve ter ciência do conteúdo;

 Interrogatório: comparecendo ou não, prazo de 3 dias para requerer ou apresentar
provas;

 Advogado: constituído pelo acusado ou dativo (revel, falta de recursos, se não o
constituir ou se não apresentar alegações finais).

 Audiência de instrução: até 5 testemunhas do presidente e do acusado (cada).
 Encerrada a fase probatória: 7 dias para alegações finais.
 Relatório: 10 dias contados da apresentação das alegações finais.
 Decisão da autoridade: 20 dias (ou diligência/envio autoridade competente).

Recursos (art. 312)

 Caberá RECURSO, por uma única vez, da decisão que aplicar penalidade.

 Prazo: TRINTA DIAS (da publicação da decisão impugnada no DOE ou da
intimação pessoal do servidor).

 Apresentado à autoridade que aplicou a pena

 Prazo para manter ou reformar a decisão: dez dias.

 Mantida a decisão, ou reformada parcialmente:

 encaminhada (imediatamente) a reexame pelo superior hierárquico.

 O recurso será apreciado pela autoridade competente ainda que
incorretamente denominado ou endereçado.
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Pedido de reconsideração  (art. 313)

 PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO,

 cabe contra decisão tomada pelo Governador do Estado em única
instância;

 prazo (apresentação): 30 (trinta) dias;

 não pode ser renovado.

 Os recursos NÃO têm efeito suspensivo; os que forem providos darão lugar
às retificações necessárias, retroagindo seus efeitos à data do ato punitivo.

OBRIGADO
Prof. Herbert Almeida
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Noções de Criminologia
Prof. Alexandre Herculano

CRIMINOLOGIA PC SP

Ciências Criminais?
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CRIMINOLOGIA PC SP

CRIMINOLOGIA

DELITO

DELINQUENTE

CONTROLE 
SOCIAL

VÍTIMA

CRIMINOLOGIA PC SP
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Prof. Alexandre Herculano

Criminologia

O Delito No que se refere ao delito, a criminologia
tem toda uma atividade verificativa, que
analisa a conduta antissocial, suas causas
geradoras, o efetivo tratamento dado ao
delinquente visando sua não reincidência,
bem assim as falhas de sua profilaxia
preventiva.

Elementos constitutivos

Prof. Alexandre Herculano

Criminologia
Elementos constitutivos

INCIDÊNCIA MASSIVA NA POPULAÇÃO (não se pode tipificar como
crime um fato isolado);
INCIDÊNCIA AFLITIVA DO FATO PRATICADO (o crime deve causar
dor à vítima e à comunidade);

PERSISTÊNCIA ESPAÇO – TEMPORAL DO FATO DELITUOSO (é
preciso que o delito ocorra reiteradamente por um período significativo
de tempo no mesmo território);
CONSENSO INEQUÍVOCO ACERCA DE SUA ETIOLOGIA E
TÉCNICAS DE INTERVENÇÃO EFICAZES (a criminalização de
condutas depende de uma análise minuciosa desses elementos e sua
repercussão na sociedade).
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Prof. Alexandre Herculano

Criminologia

O Delinquente O estudo do delinquente se mostra muito
sério e importante. Outro aspecto do objeto
da criminologia se relaciona com o papel da
vítima na gênese delitiva.

A definição de delinquente varia conforme a
ótica de cada escola.

Prof. Alexandre Herculano

Criminologia

A Vítima
Vítima é a pessoa, física ou jurídica, que
sofreu, direta ou indiretamente, os efeitos da
ação danosa do delinquente.

Os estudos, características, teorias e conceito de
vítima na Criminologia são muito mais amplos que a
vítima estudada pelo Direito Penal. O tema será
aprofundado quando do estudo da “Vitimologia”,
mesmo assim vale destacar algumas das
características da Vítima para a Criminologia.
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A vítima teve um grande papel na 
evolução da criminologia, 

migrando por três importantes 
períodos: 

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

razoes, revidava a ofensa sofrida)

NEUTRALIZAÇÃO (total abandono da vítima 
pelo Estado – sem ressarcimento do dano 
ocorrido, restituição de seus bens ou mero 

amparo psicológico)

REDESCOBRIMENTO (início de vitimologia, 
fundada por Benjamim Mendelsohn –

reconhecimento dos direitos da vítima).

Prof. Alexandre Herculano

Controle 
Social

Formal

POLÍCIA – 1ª 
SELEÇÃO

MINISTÉRIO 
PÚBLICO – 2ª 

SELEÇÃO

PJ – 3ª 
SELEÇÃO

Informal

FAMÍLIA

IGREJAS

ESCOLAS

ETC
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Criminologia

MÉTODOS A Criminologia utiliza-se dos métodos
empírico/experimental e indutivo,.

valendo-se de métodos biológico e sociológico.

Prof. Alexandre Herculano

Criminologia
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Criminologia

Período Antigo
Este período pode subdividir-se em:
 Antiguidade remota;
 Antiguidade grega (Hipócrates, Platão e

Aristóteles);
 Idade Média. Teólogos e sacerdotes

(especialmente S. Tomás de Aquino).

Prof. Alexandre Herculano

Criminologia

Período pré-
científico 

Na etapa pré-científica surgem os clássicos,
influenciados pelo Iluminismo, com seus
métodos dedutivos e lógico-formais.
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Criminologia

Período pré-
científico 

Esse perído abrange, também, as
pseudociências, que são totalmente
desprovidas de qualquer cunho científico.
Buscavam explicar o fenômeno
criminológico por meio de crenças
religiosas, ou por meio de diversas
deduções baseadas na aparência física ou
malformação do crânio e desenvolvimento
insuficiente da mente. Dessa, podemos
destacar a frenologia, demonologia e
fisionomia.

Prof. Alexandre Herculano

Criminologia

PRINCIPAIS ESCOLAS CRIMINOLÓGICAS
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Criminologia

ESCOLA 
CLÁSSICA  

(Século XVIII)

A Escola Clássica se difundiu por toda a Europa
através de escritores, pensadores e filósofos que
adotaram as teses e ideias de Beccaria - Cesare
Bonesana. Os principais escritores dessa corrente
doutrinaria foram: Gian Domenico Romagnosi
(1761 – 1835) na Itália, Jeremias Bentham (1748 –
1832) na Inglaterra e na Alemanha, Paul Johann
Anselm Ritter Von Feuerbach (1775 – 1833) na
Alemanha, e Francesco Carrara (1805 - 1888) na
Itália, e Pellegrino Rossi (1787 - 1849) na itália.

Prof. Alexandre Herculano

Criminologia

Escola 
Clássica

Livre-arbítrio

Crime como um ente jurídico

Método lógico-dedutivo

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

Principais pensadores:Cesare Bonesana (Marquês de Beccaria), 
Francesco Carrara, Giovanni Carmignani, Jean Domenico Romagnosi, 

Jeremias Bentham, Franz Joseph Gall e Anselmo Von Feuberbach.  
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Criminologia

ESCOLA 
POSITIVA 

(Século XIX)

Pode-se afirmar que a Escola Positiva teve três
fases: antropológica (Lombroso), sociológica (Ferri)
e jurídica (Garófalo), das quais iremos discorrer
agora.
No ano de 1876, foi publicada a primeira edição do
livro “L’Uomo delinquente” escrita pelo médico
italiano Cesare Lombroso (1835 – 1909), dando
inicio assim, a Escola Positiva Italiana. Lombroso
teve como discípulos Enrico Ferri (1856 – 1929) e
Rafael Garófalo (1851 – 1934) que foram de
fundamental importância para os estudos da
criminologia.

Prof. Alexandre Herculano

Criminologia

ESCOLA 
POSITIVA 

(Século XIX)

A Escola Positivista surge em completa contraposição
à Escola Clássica, rechaçando as suas principais ideias,
a começar pelo método.

A Criminologia Positivista utiliza o método empírico e
indutivo (experimental): trabalha com casos
concretos, partindo de características específicas
para, só após, fixar conclusões gerais. Primeiro se
conhece a realidade para depois explicá-la.

261

262



Prof. Alexandre Herculano

Criminologia

Escola 
Positivista

Crime como fenômeno natural e social

Método indutivo-experimental

Pena como instrumento de defesa social

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

CRIMINOLOGIA PC SP
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Criminologia

O pensamento 
criminológico 

moderno é 
influenciado 

por duas 
visões:

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

uma de cunho argumentativo, chamada de
teorias do conflito

Prof. Alexandre Herculano

Criminologia
Escolas e Teorias

Escola de Chicago Teoria do labelling approach
Teoria da Associação Diferencial Teoria Crítica, Radical ou “Nova

Criminologia”
Teoria da Anomia
Teoria da Subcultura Delinquente
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Criminologia

Escola de 
Chicago 

foi o berço da sociologia americana nos anos
30, veio em franca oposição ao Positivismo,
tentando trazer um novo marco.

se tornou de fundamental importância para o estudo da
criminalidade urbana.

Prof. Alexandre Herculano

Criminologia

Principais 
teorias da 
Escola de 
Chicago 

Teoria Ecológica

Teoria Espacial

Teoria da Tolerância Zero

Teoria dos Testículos Quebrados

Teoria da Janelas Quebradas
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Criminologia

Teoria do Conflito

Teoria do labelling approach

Teoria Crítica

Prof. Alexandre Herculano

Criminologia

Teoria do labelling
approach

surgiu nos EUA em 1960, sendo sua premissa
principal que a rotulação dos criminosos cria
um processo de estigma aos condenados, com
caráter seletivo e discriminatório, uma vez que
a prisão possui uma função reprodutora: o
indivíduo rotulado como criminoso assume
finalmente o papel que lhe é designado.

Foi uma das mais importantes teorias do
conflitos, seus principais expoentes foram
Erving Goffman e Howard Becker.

269

270



Prof. Alexandre Herculano

Criminologia

Teoria Crítica
A criminologia crítica estuda a criminalidade como
criminalização, explicada por processos seletivos de
construção social do comportamento criminoso e de
sujeitos criminalizados, como forma de garantir as
desigualdades sociais entre riqueza e poder, das
sociedades contemporâneas. Para os críticos da
criminologia “o homem é socialmente variável,
malgrado sua individualidade”.

São propostas desta teoria: a interpretação do crime sob a perspectiva
das classes subalternas, a revisão dos bens jurídicos protegidos pelo
direito penal, a redução da utilização de cárcere como pena, a redução
do desvio social e a interferência nas relações socioeconômicas.

Prof. Alexandre Herculano

Criminologia

Prevenção primária;
prevenção secundária;
prevenção terciária

O Estado de Direito, ao objetivar a prevenção
da criminalidade em prol da paz e da
harmonia social, utiliza-se de duas
importantes medidas como combate ao
delito: ações indiretas e diretas.

As medidas indiretas agem sobre o crime de forma mediata, procurando cessar as
causas e os efeitos do delito. Tais medidas buscam as causas possíveis da
criminalidade, próximas ou remotas, genéricas ou específicas. As atuações indiretas
devem se concentrar tanto no indivíduo quanto no meio em que ele vive; algo que a
Criminologia Moderna chama de prevenção primária e terciária.
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Criminologia

Primária
A prevenção primária procura agir a raiz do
conflito criminal, para neutralizá-lo antes que
o problema se manifeste. (através de uma
socialização proveitosa de acordo com os
objetivos sociais).

Para que haja prevenção primária, são necessárias
estratégias de política cultural, econômica e social, que
capacitem os cidadãos de condições sociais que os ajudem a
superar de forma produtiva eventuais conflitos.

Prof. Alexandre Herculano

Criminologia

Secundária A chamada prevenção secundária opera onde
e quando o conflito acontece, nem antes nem
depois.

Caracteriza-se pelas ações policiais, pelo controle dos
meios de comunicação, da implantação da ordem
social e se destina a atuar sobre os grupos e subgrupos
que apresentam maior risco de protagonizarem algum
problema criminal.
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Criminologia

Terciária A prevenção terciária se destina única e
exclusivamente ao recluso, (população), o
condenado. A terciária é a aplicação de
reclusão sobre o individuo criminoso.

Nesse caso a “ressocialização” é voltada apenas
para o infrator, no ambiente prisional. Das três
modalidades de prevenção a terciária é a que
possui o mais acentuado caráter punitivo.

Prof. Alexandre Herculano
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Criminologia

MODELO DE REAÇÃO 
DO CRIME 

Como resposta à ocorrência de ação
criminosa, surgem formas de prevenção aos
delitos no Estado Democrático de Direito.
Inicialmente, tem-se a Teoria da Reação
Social, que prevê a reação social estatal por
meio de três modelos distintos.

São eles: dissuasório, ressocializador e
restaurador (integrador).

Prof. Alexandre Herculano
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Criminologia

FATORES 
CONDICIONANTES 
DA CRIMINALIDADE

Para boa parte da doutrina, podemos dividir
esses fatores em biológicos; psicológicos; e
sociológicos.

Prof. Alexandre Herculano
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Criminologia
Surgimento da 
Vitimologia, primeiros 
estudos no Brasil e 
tendências

Logo após a Segunda Guerra Mundial, os
estudos sobre a vítima ganharam contornos
relevantes no estudo da criminalidade.

A origem da Vitimologia é atribuída a Benjamin Mendelsohn,
considerado o pai da Vitimologia, foi advogado em Jerusalém, que,
como marcos históricos proferiu famosa conferência na
Universidade de Bucareste, em 1947, denominada “Um Horizonte
novo na ciência biopsicossocial: a vitimologia”, e, anos depois,
publicou a obra “La Victimologie, Science Actuaelle” (1957).

Prof. Alexandre Herculano

Criminologia

Processos de 
vitimização 

vitimização primária: é aquela causada pelo cometimento
do crime. Provoca danos materiais, físicos e psicológicos, e
ocasiona mudanças de hábitos e alterações de conduta;

vitimização secundária (Sobrevitimização/Revitimização): é
decorrente do tratamento dado pelas ações ou omissões das
instâncias formais de controle social. Decorre do fato de ser
a vítima, por vezes, tratada como suspeito.

vitimização terciária: decorre da falta de amparo dos
órgãos públicos e da ausência de receptividade social em
relação à vítima.
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Noções de Informática
Prof. Renato da Costa
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MS-Windows 10: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação
com o conjunto de aplicativos MS-Office

Caracteres Inválidos

/|\<>*?:”

Windows 10
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Arrastando Arquivos:
• Disco diferente copia
• Mesmo disco move

Incondicionalmente, pressionando:
• CTRL, copia
• SHIFT, move
• ALT, cria atalho

Windows 10

Lixeira
Quando o arquivo excluído não vai passar pela lixeira:
• Pressionando a tecla SHIFT durante a exclusão
• Disquete, Mídias Ópticas, Pen Drive, Cartão de Memória, não possuem lixeira.
• Unidade de Rede não tem lixeira

Windows 10
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Área de Transferência
• Windows + V

Área de Trabalho (captura)
• Print Screen
• Alt + Print Screen
• Windows + Print Screen
• Windows+Shift+S

Windows 10

Acessórios
• bloco de notas – txt
• wordpad – rtf
• paint – png
• calculadora

...

Windows 10

291

292



Formatos de Arquivos
• .RTF
• .TXT
• .WMA
• .WMV
• .ZIP
• .DOCX
• .XLSX
• .PDF
• .CSV
• .BMP
• .PNG

Windows 10

MSWord 2016 ou superior: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos,
cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas,
impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de
objetos, campos predefinidos, caixas de texto

Word 
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MSWord 2016 ou superior: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos,
cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas,
impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de
objetos, campos predefinidos, caixas de texto

Word 

Word 
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MS-Excel 2016 ou superior: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas
e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de
objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados
externos, classificação de dados

Excel 

VUNESP - 2020 - Câmara de Bragança Paulista - SP
A planilha a seguir foi elaborada por meio do MS-Excel, em sua configuração
padrão.

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula A4,
após esta ser preenchida com a fórmula a seguir.
=MAIOR(A1:C3;5)
a) 9
b) 8
c) 7
d) 6
e) 5
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VUNESP - 2020 - Câmara de Bragança Paulista - SP
A planilha a seguir foi elaborada por meio do MS-Excel, em sua configuração
padrão.

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula A4,
após esta ser preenchida com a fórmula a seguir.
=MAIOR(A1:C3;5)
a) 9
b) 8
c) 7
d) 6
e) 5

9,9,8,7,6,5,4,2,1

VUNESP - 2019 - Prefeitura de Dois Córregos - SP 
Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração
padrão.

Assinale a alternativa com o resultado correto da função =MENOR(A1:D3;2), a
ser aplicada na célula A4.
a) –2
b) –1
c) 0
d) 1
e) 2
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Excel

• esquerda()
• direita()
• concatenar() 

Excel

• esquerda()
• direita()
• concatenar() 
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Internet e Correio Eletrônico
Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de
arquivos. Internet: navegação internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de
páginas.

URL
protocolo://nome_do_servidor/caminho/recurso

Busca no Google
*
..
filetype:
site:
-

VUNESP - 2019 
Um e-mail foi enviado por meio do MS-Outlook 2010, em sua configuração
padrão, com os seguintes campos.
De:solicitante@guaratingueta.gov.br
Para: engenheiro@guaratingueta.gov.br
Cc: fiscal@guaratingueta.gov.br Cco: empresa@guaratingueta.gov.br
Assunto: controladoria@guaratingueta.gov.br
O usuário fiscal@guaratingueta.gov.br, ao receber, escolheu a opção
“Responder a Todos”, de modo que o número de destinatários será
a)1.
b)2.
c)3.
d)4.
e)5.
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VoIP

Ethernet
• Par trançado
• RJ 45

WiFi

Deep Web

• Descentralização
• Anonimato
• Privacidade (criptografia)
• Código Aberto

Navegador rede Onion
• TOR
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Direito Penal
Profª. Priscila Silveira

Lei Penal no Tempo

• Princípio da atividade (irretroatividade e não ultra-atividade)
• Novatio legis incriminadora e novatio legis in pejus

Lei mais severa (lex gravior) - 5º, XL e XXXIX da CF; art. 1º do CP 
e; art. 9º da CADH

• Extra-atividade (retroatividade e ultra-atividade)
• Modalidades: abolitio criminis e novatio legis in mellius

Lei mais benéfica (lex mitior)

• Possuem ultra-atividade (art. 3º do CP)
• Espécies: excepcional e temporária

Lei intermitente 
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Tempo e Lugar do Crime

•Teoria da 
Atividade

TEMPO 
DO CRIME

•Teoria da 
Ubiquidade

LUGAR 
DO CRIME

Conceito de Crime e seus Elementos

CRIME

Fato 
Típico

Conduta
Resultado

Nexo 
Causal

Tipicidade

Ilícito

Contrário ao 
ordenamento 

Jurídico
Excludentes de 

ilicitude

Culpabilidad
e

Imputabilidade
Potencial 

Consciência de 
Ilicitude

Exigibilidade de 
conduta diversa
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Tentativa

Tentativa Desistência Voluntária Arrependimento Eficaz

Previsão Legal Art. 14, II, CP Art. 15, 1ª parte, CP Art. 15, 2ª parte, CP

Momento

Início da execução, o 
agente quer 

prosseguir, mas não 
pode 

O agente abandona o 
intento antes de 
esgotar os atos 

executórios.

O agente, depois de 
esgotados os atos 

executórios, abandona 
o intento.

Arrependimento Posterior

Arrependimento 
Posterior

Sem violência ou grave 
ameaça

Reparação do dano ou 
restituição da coisa

Até o recebimento da 
denúncia ou queixa

Ato voluntário do agente 
(requisito subjetivo)

Reduz a pena de 1/3 a 2/3
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Excludente de Ilicitude

ILICITUDE

GENÉRICA

ESPECÍFICA

 Estado de necessidade;
 Legítima defesa;
 Estrito cumprimento do dever legal;
 Exercício regular do direito.

Previsto na parte especial do Código e não só, mas
única e exclusivamente em crimes que estejam
descritos expressamente, por exemplo:
 Aborto – art. 128, CP;
 Injúria e Difamação – art. 142, CP;
 Constrangimento Ilegal – art. 146, §3º, I e II, CP;
 Violação de Domicílio – art. 150, §3º, I e II CP;
 Furto de Coisa Comum – art. 156, §2º, CP;

Causa Supralegal de Exclusão de 
Ilicitude – Consentimento do Ofendido

CAUSA

Consentimento do Ofendido: anuência do titular do bem jurídico
ao fato típico praticado. Ele deve ser:

 Expresso;
 Não advir de coação, ameaça, promessa de recompensa;
 Respeitar a moralidade e os bons costumes;
 Prévio;
 Ofendido plenamente capaz.
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Concurso de Pessoas

Requisitos

Pluralidade de agentes e de condutas

Relevância causal das condutas

Liame subjetivo entre os agentes

Identidade de infração penal 

(Tabela – Rogério Sanches Cunha)

Concurso de Crimes
Requisitos Sistema 

Adotado
Aumento

Concurso Material • Pluralidade de condutas
• Pluralidade de crimes

Cúmulo 
Material

As penas são 
somadas

Concurso Formal (próprio) • Unidade de condutas
• Pluralidades de crimes

Exasperação 1/6 até 1/2

Concurso Formal (impróprio) • Unidade de conduta
• Pluralidade de crimes
• Desígnios autônomos

Cúmulo 
Material

As penas são 
somadas

Crime Continuado (genérico) • Pluralidade de conduta
• Pluralidade de crimes da mesma espécie
• Elo de continuidade

Exasperação 1/6 até 2/3

Crime Continuado 
(específico)

• Os mesmos do crime continuado genérico
• Crimes dolosos
• Vítimas diferentes
• Violência ou grave ameaça à pessoa

Exasperação 1/6 até 3x
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Legenda da tabela

Peculato – Art. 312, CP

Tipos de Peculato

1.Tipo fundamental
(art. 312, caput)

Peculato-apropriação
(1ª parte)

Peculato-desvio
(2ª parte)

2. Peculato-furto (§1º)

3. Peculato culposo 
(§2)

Crimes contra a Administração Pública

• Exigir
• Excesso de exação
• Desvia o que recebeu indevidamente

Concussão

• Solicitar, receber ou aceitar promessa
• Aumento de pena
• Cedendo a pedido ou influência de outrem

Corrupção Passiva

• Retardar/ deixar de praticar ou praticar 
• Para satisfazer interesse ou sentimento

pessoal
Prevaricação
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Direito Processual Penal
Profª. Priscila Silveira
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Inquérito Policial

Características

Escrito

Dispensável

Sigiloso*

Inquisitorial

Discricionário Oficial

Oficioso Indisponível

Inquérito Policial

Formas de Início

Ação Penal 
Privada

Ação Penal 
Pública

Requerimento de 
quem tem a 
qualidade de 

intentá-la

Condicionada

Representação da
vítima /
representante ou
Requisição do MJ

Incondicionada

De ofício

Juiz ou MP 

Ofendido
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Acordo de Não Persecução Penal –
Art. 28-A, CPP

REQUISITOS 
CUMULATIVOS

Pena mínima inferior a 4 anos

Sem violência ou grave ameaça

Confissão formal e circunstancial

Não ser caso de arquivamento

Necessidade e suficiência do 
acordo para reprovação e 
prevenção do crime

Acordo de Não Persecução Penal –
Art. 28-A, CPP

Se for cabível transação penal (JECRIM) 

Investigado reincidente ou que indique 
conduta habitual/reiterada/penais

Tiver sido beneficiados nos 5 anos
anteriores

Crimes de violência doméstica ou
familiar, ou contra a mulher

HIPÓTESE DE 
NÃO

CABIMENTO

Exceto se 
insignificantes as 

infrações pretéritas

• ANPP
• Transação Penal
• SURSIS
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Ação Penal Pública

Titularidade Ministério Público 
(art. 129, I, CF; art. 

257, I. CPP)

Petição 
Inicial

Denúncia 
(art. 41, 

CPP)

Princípios

Obrigatoriedade

Indisponibilidade 

Divisibilidade*

Oficialidade

Intranscendência

Ação Penal Privada

Ação Penal 
Privada

Propriamente Dita
Titularidade

Prazo

Subsidiária da 

Pública
Titularidade

Prazo

Personalíssima
Titularidade

Prazo
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Teoria Geral

Prova ilegal

Ilegítima (direito 
processual/adjetivo)

Pode ser renovada a 
depender da 

nulidade (573 CPP)

Ilícita (direito 
material / 

substantivo)

É nula, sendo 
inadmissível / 

desentranhada

Ilícita por derivação 
(157, §1º) – Teoria 
dos frutos da árvore 
envenenada. 

- Fonte 
independente;

- Descoberta 
inevitável

Meios de Prova
 Perícia (arts. 158 a 184 do CPP).
 Interrogatório (arts. 185 a 196 do CPP).
 Confissão (arts. 197 a 200 do CPP).

 Declarações do ofendido (art. 201 do CPP).
 Testemunhas (arts. 202 a 225 do CPP).

 Reconhecimento de pessoas e coisas (arts. 226/ 228 CPP).
 Acareação (arts. 229 e 230 do CPP).

 Documentos (arts. 231 a 238 do CPP).
 Indícios (art. 239 do CPP).

 Busca e apreensão (art. 240 a 250 do CPP)
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Prisão em flagrante

Art.302.
Considera-se
em flagrante
delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela
autoridade, pelo ofendido ou por
qualquer pessoa, em situação que
faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com
instrumentos, armas, objetos ou
papéis que façam presumir ser ele
autor da infração.

Próprio/real/perfeito

impróprio / irreal /
imperfeito

presumido / ficto /
assimilado

Comunicação da Prisão em flagrante

Providências 
– Art. 306

Comunicação 
IMEDIATA

Em até 24 horas

juiz competente, ao MP e à
família do preso ou à pessoa
por ele indicada.

 Defensoria Pública – cópia
integral – se não tiver
advogado

 Encaminhar o APF ao juiz
 Entregar nota de culpa ao

preso
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Prisão Preventiva
PRESSUPOSTOS FUNDAMENTOS CONDIÇÕES DE 

ADMINISSIBILIDADE

Indícios de autoria Garantia da ordem pública Crime doloso com pena 
máxima superior a 4 anos

Prova da Materialidade Conveniência da instrução 
criminal

Réu seja reincidente em crime 
doloso

Perigo no estado de liberdade Garantia da ordem econômica Garantia de medidas protetivas 
de urgência, se o crime for 

contra mulher, idoso, enfermo, 
menor ou deficiente

Assegurar a aplicação da Lei 
penal

Se houver dúvida sobre a 
identidade civil da pessoa e 

este se recusar a esclarecê-la

Descumprimento de Medida 
Cautelar

Prisão Preventiva 

Preventiva

Cabimento: fase investigativa e 
processual (311, CPP)

Decretação (311, CPP): Somente 
mediante provocação

Prazo: sem prazo 

Requisitos: art. 312, CPP

Infrações: art. 313, CPP

Substituição: (317 a 318-B do CPP)
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Prisão Domiciliar

 Cabimento: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

 maior de 80 (oitenta) anos;

 extremamente debilitado por motivo de doença grave;

 imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com
deficiência;

 gestante;

 mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

 homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de
idade incompletos.

Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos.

Prisão Domiciliar

 Cabimento: A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável
por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

 não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

 não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

 A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da
aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.
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Medidas Cautelares
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar
e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias
relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar
o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias
relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou
necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado
ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira
quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça,
quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco
de reiteração;

Medidas Cautelares
São medidas cautelares diversas da prisão:

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do
processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à
ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica.

§ 4º  A fiança será aplicada de acordo com as disposições do Capítulo VI deste Título, podendo 
ser cumulada com outras medidas cautelares. 
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OBRIGADA!!

Profª. Priscila Silveira

339

340


	ebook-rev-vesp-PCSP-online.pdf
	Revisão de Véspera PC SP - Online .pdf

