
Turma 01. DELEGADO DE POLÍCIA  
_________________________________________________ 

5 
Site: www.mentoriadeleiseca.com.br 

 @mentoriadeleiseca 

 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO 

ADMINISTRA
TIVO 

 

ADMINISTRA
TIVO 

 

PENAL 

 

PENAL 

 

AMBIENTAL AMBIENTAL REVISÃO 

LEI SECA 

 

IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA  

LEI SECA 

 

IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA  

LEI SECA 

 

CRIMES CONTRA 
O PATRIMÔNIO 

 

 

 

 

LEI SECA 

 

CRIMES CONTRA 
O PATRIMÔNIO 

 

 

 

 

LEI SECA 

 

RESPONSABILIDA
DE AMBIENTAL  

LEI SECA 

 

RESPONSABILIDA
DE AMBIENTAL  

SIMULADO 

 

 

FEITO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEITO? 

 

FEITO? 

 

 

FEITO? 

 

FEITO? 

 

FEITO? 

 

ACERTOS 

 

 

 

 

___/30 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turma 01. DELEGADO DE POLÍCIA  
_________________________________________________ 

6 
Site: www.mentoriadeleiseca.com.br 

 @mentoriadeleiseca 

 

 

DIA 01 – DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

TEMA DO DIA: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PARTE I 

CESPE: SEGUNDO TEMA MAIS COBRADO 

FCC: SEGUNDO TEMA MAIS COBRADO 

VUNESP: SEGUNDO TEMA MAIS COBRADO 

FGV: SEGUNDO TEMA MAIS COBRADO 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA: ART. 1º a 24 da Lei 8429/1992 

 

O tema de hoje foi dividido em DOIS DIAS (dias 01 e 02). 

Atenção! São os mesmos artigos para os dois dias de meta. O aluno deve dividir da forma que 

melhor se adequa à sua rotina.  

A recomendação é que o estudo da lei seca seja feito no primeiro dia e a revisão no segundo. Isso 

apenas para alunos que possuem bastante contato com o tema.  

Para os alunos que não tem esse contato: o ideal é dividir o estudo em dois dias. 

 

A carreira de Delegado de Polícia possui como quadripé (matérias mais importantes): Direito Penal, 

Direito Processual Penal, Direito Administrativo e Direito Constitucional. 

O tema do dia (Improbidade Administrativa) é um dos temas mais cobrado em Direito 

Administrativo nas provas de Delegado. Perceba o quanto é importante para todas as bancas. 

Nesse tema, é importante termos um domínio completo, não só pela relevância da matéria, mas 

por ter uma lei seca ‘pequena’, uma jurisprudência em sua maioria consolidada e ser quase que 

absolutamente jurisprudencial e legal. 

Foi enviado um material muito completo para vocês. 

O material foi elaborado com base em TODAS AS PROVAS DE DELEGADO e está com todas as 

informações já cobradas em provas. Acreditamos que irá direcionar muito bem o estudo de vocês.  

A Lei ainda é uma fonte muito cobrada. É indispensável a compreensão das minúcias da legislação. 
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Comentários casuais: 

 A banca CESPE, embora mantenha seu padrão de jurisprudência, ainda cobra mais lei seca. A 

lei seca ganha em larga vantagem. Mas como já afirmado: para o tema Improbidade é 

imprescindível ter domínio de ambas fontes. Os artigos mais cobrados: Artigo 9, IV, art. 10, 

caput, art. 11, caput, art. 12, art. 17, caput, art. 19, caput, art. 23, I, da Lei 8429/1992. 

 A FCC e a VUNESP foram as bancas que mantiveram o padrão legalista.  

 A VUNESP demonstrou preferência pelo artigo 12, I, da Lei 8429/1992. 

 A FGV cobra mais lei que jurisprudência. 

 Algumas bancas foram essencialmente legalistas. Exemplos: (FURMARC – PC/MG), (FUNCAB 

– PC/PA), (ACAFE – PC/SC), (UEPA – PC/PA), (PC/SP – PC/SP), (CEPERJ – PC/RJ). 

 Outras cobram a lei seca e a jurisprudência: (NUCEPE – PC/PI), (FAPEMS – PC/MS), (IBADE – 

PC/AC), (UEG – PC/GO), (FUNIVERSA – PC/DF). 

 Teve, ainda, banca essencialmente jurisprudencial: (FUNCAB – PC/RJ). 

 

Os campeões de cobrança (artigos mais cobrados no tema): Artigo 12, art. 17, caput e art. 23 da Lei 

8429/1992. 

 

Atenção! Na nossa Turma 01 de Delegado, foram feitas as análises das seguintes bancas: CESPE, 

FCC, FGV e VUNESP. Porém, é possível que não haja a citação de uma dessas bancas em temas 

pontuais por ausência de cobrança em provas.  

 

LEI nº 8429/1992 (LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA) 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 1º, p. único (+) 

ART 2º (+) 

ART 3º (+) 

ART 4º 

ART 5º 

ART 6º 

ART 8º (+) 

ART 9º, caput (+) 

ART 9º, I (+) 

ART 9º, III 

ART 9º, IV (+) 

ART 9º, VII  

ART 9º, IX (+) 

ART 10, caput (+) 

ART 10, VII 
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ART 10, VIII (+) 

ART 10, XII 

ART 10, XV 

ART 10, XVI 

ART 10, XXI 

ART 10-A 

ART 11, caput (+) 

ART 11, I (+) 

ART 11, II (+) 

ART 11, IV (+) 

ART 11, V (+) 

ART 11, VI 

ART 11, VII 

ART 12, caput, I, II, III (+) 

ART 12, p. único 

ART 13, caput (+) 

ART 13, § 1º 

ART 13, § 2º 

ART 13, § 3º (+) 

ART 13, § 4º 

ART 14, caput (+) 

ART 17, caput (+) 

ART 17, § 1º 

ART 17, § 10 

ART 19, caput 

ART 20 (+) 

ART 20, p. único 

ART 21, II (+) 

ART 23, I (+) 

ART 23, II (+) 

ART 23, III 

 

 

OUTROS ARTIGOS JÁ COBRADOS 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 37, § 4º 

 

 

LEI nº 8112/1990 (ESTATUTO DOS SERVIDORES FEDERAIS) 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 125 (+) 
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DIA 02 – DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

TEMA DO DIA: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PARTE II 

CESPE: SEGUNDO TEMA MAIS COBRADO 

FCC: SEGUNDO TEMA MAIS COBRADO 

VUNESP: SEGUNDO TEMA MAIS COBRADO 

FGV: SEGUNDO TEMA MAIS COBRADO 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA: ART. 1º a 24 da Lei 8429/1992 

 

O tema de hoje foi dividido em DOIS DIAS (dias 01 e 02). 

Atenção! São os mesmos artigos para os dois dias de meta. O aluno deve dividir da forma que 

melhor se adequa à sua rotina.  

A recomendação é que o estudo da lei seca seja feito no primeiro dia e a revisão no segundo. Isso 

apenas para alunos que possuem bastante contato com o tema.  

Para os alunos que não tem esse contato: o ideal é dividir o estudo em dois dias. 

 

 

Hoje é dia de continuação ou revisão da meta anterior. 
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DIA 03 – DIREITO PENAL 

 

TEMA DO DIA: CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – PARTE I 

CESPE: SEGUNDO TEMA MAIS COBRADO 

VUNESP: QUARTO TEMA MAIS COBRADO 

FCC: DÉCIMO TEMA MAIS COBRADO 

FGV: PRIMEIRO TEMA MAIS COBRADO 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA: ART. 155 a 183 do Código Penal 

 

O tema de hoje foi dividido em DOIS DIAS (dias 03 e 04). 

Atenção! São os mesmos artigos para os dois dias de meta. O aluno deve dividir da forma que 

melhor se adequa à sua rotina.  

A recomendação é que o estudo da lei seca seja feito no primeiro dia e a revisão no segundo. Isso 

apenas para alunos que possuem bastante contato com o tema.  

Para os alunos que não tem esse contato: o ideal é dividir o estudo em dois dias. 

 

Direito Penal é uma das matérias mais importantes para a carreira de Delegado de Polícia. 

No tema do dia, ficou constada uma cobrança nivelada entre as três fontes (lei seca, jurisprudência 

e doutrina). 

É importante que o aluno tenha o conhecimento da letra da lei para compreender o crime, mas as 

assertivas cobraram muitas questões com a narração de uma situação hipotética e o correto 

enquadramento legal. 

Assim, nesse tema, foque ainda mais na jurisprudência para ter um grande domínio e acertar as 

questões em prova. É importante que o aluno tenha conhecimento do julgado referente ao tema 

para compreender qual crime foi acolhido pela jurisprudência em determinado caso concreto. 

Outra dica muito válida: sempre que houver um artigo citado como já cobrado em prova, a 

recomendação é que a leitura seja completa para entender não apenas o caput e a pena, mas se o 

artigo possui modalidade culposa, se há qualificadora, crime privilegiado ou aumento de pena no 

tipo. São inúmeras as questões são nesse sentido. 

Comentários casuais: 
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 A CESPE possui preferência pelo crime Roubo e pelo momento de consumação dos crimes. 

As seguintes súmulas já foram cobradas pela Banca: 

Súmula 246 do STF: Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de 

cheque sem fundos. 

 

Súmula 497 do STF: Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena 

imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. 

 

Súmula 711 do STF: A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, 

se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. 

 

Súmula 73 do STJ: A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o 

crime de estelionato, da competência da Justiça Estadual. 

 

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

indevida.  

 

Para fins de consumação não importa se o agente consegue ou não obter a vantagem indevida. Essa 

obtenção da vantagem constitui mero exaurimento, que só interessa para a fixação da pena. 

 

Súmula 471 do STJ: Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da 

vigência da Lei nº 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de 

Execução Penal) para a progressão de regime prisional.  

 

Para os crimes hediondos ou equiparados praticados antes da Lei nº 11.464/2007, exige-se o 

cumprimento de um 1/6 da pena para a progressão de regime.  

 

Obs: a Lei nº 13.964/2019 alterou o art. 112 da LEP e, consequentemente, os requisitos objetivos 

para a concessão da progressão. Vale ressaltar, contudo, que essa alteração não alcança os fatos 

praticados anteriores porque foi uma mudança mais gravosa. 
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Comentário extraído do Buscador do Dizer o Direito 

 

Súmula 512 do STJ: A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 

11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas.  

Cancelada.  

 

Em 2019, foi editada a Lei nº 13.964/2019, que acrescentou o § 5º ao art. 112 da LEP positivando o 

entendimento acima exposto: Art. 112 (...) § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os 

fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de 

agosto de 2006. 

 

Súmula 522 do STJ: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, 

ainda que em situação de alegada autodefesa. 

 

Súmula 527 do STJ: O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite 

máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado. 

 

Cobrança repetida: 

Súmula 567 do STJ: Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência 

de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a 

configuração do crime de furto. 

 

Cobrança repetida: 

Súmula 582 do STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante 

emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição 

imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou 

desvigiada.  

 

 A banca VUNESP é essencialmente legalista. Possui preferência pelos crimes de Roubo, 

Extorsão e Furto. 
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 Na prova da PC/MA de 2012, a banca FGV (Banca do concurso da PC/RN) cobrou 5 questões 

sobre Crimes Contra do Patrimônio. Dispensa comentários sobre a importância desse tema 

para a banca. A banca possui preferência pela jurisprudência, mas sempre traz o artigo da lei 

e nomenclatura do tipo penal. A seguinte súmula já foi cobrada pela Banca: 

Súmula 17 do STJ: Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por 

este absorvido. 

 

 A FCC é uma banca essencialmente legalista nesse tema. A seguinte súmula já foi cobrada 

pela Banca: 

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

indevida.  

 

Para fins de consumação não importa se o agente consegue ou não obter a vantagem indevida. Essa 

obtenção da vantagem constitui mero exaurimento, que só interessa para a fixação da pena. 

 

Os campeões de cobrança (artigos mais cobrados no tema): art. 155, 157 e 158 do CP. 

 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 155, caput 

ART 155, § 2º (+) 

ART 155 §3º (+) 

ART 155, § 4º, I 

ART 157, caput (+) 

ART 157, §1º 

ART 157, § 2º (+) 

ART 157, § 3º (+) 

ART 158 (+) 

ART 159, caput (+) 

ART 159, § 1º (+) 

ART 159, § 2º 

ART 159, § 3º 

ART 160, caput 

ART 163, p. único 

ART 168 (+) 

ART 168-A, § 2º (+) 

ART 168-A, § 3º, I (+) 

ART 170 (+) 

ART 171, caput (+) 

ART 171 § 1º (+) 

ART 171 § 3º (+) 

ART 180, caput 

ART 180, § 1º 

ART 180, § 3º 

ART 180, § 4º 

ART 180 §5º 
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ART 181, I (+) 

181, II 

ART 182, III 

ART 183 (+) 

 

 

OUTROS ARTIGOS JÁ COBRADOS EM QUESTÕES DO TEMA 

 

CÓDIGO PENAL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

OBS.: com (+) os artigos que se repetem 

 

ART 14, II (+)  

ART 16  

ART 17  

ART 20, § 3º  

ART 26  

ART 29, § 2º  

ART 33, § 4º  

ART 44, § 3º  

ART 69 (+)  

ART 70 (+)  

ART 71, p. único  

ART 73  

ART 146  

ART 211  

ART 250  

ART 288  

ART 297  

ART 304 (+)  

ART 332  

ART 345
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DIA 04 – DIREITO PENAL 

 

TEMA DO DIA: CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – PARTE II 

CESPE: SEGUNDO TEMA MAIS COBRADO 

VUNESP: QUARTO TEMA MAIS COBRADO 

FCC: DÉCIMO TEMA MAIS COBRADO 

FGV: PRIMEIRO TEMA MAIS COBRADO 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA: ART. 155 a 183 do Código Penal 

 

O tema de hoje foi dividido em DOIS DIAS (dias 03 e 04). 

Atenção! São os mesmos artigos para os dois dias de meta. O aluno deve dividir da forma que 

melhor se adequa à sua rotina.  

A recomendação é que o estudo da lei seca seja feito no primeiro dia e a revisão no segundo. Isso 

apenas para alunos que possuem bastante contato com o tema.  

Para os alunos que não tem esse contato: o ideal é dividir o estudo em dois dias. 

 

 

Hoje é dia de continuação ou revisão da meta anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


