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DIA 01 – DIREITO CONSTITUCIONAL 

TEMA DO DIA: CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – PARTE I 

 

CESPE: PRIMEIRO TEMA MAIS COBRADO 

FCC: PRIMEIRO TEMA MAIS COBRADO 

VUNESP: PRIMEIRO TEMA MAIS COBRADO 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA:  

ART 102, I, a, §1º, §2º, §3º, ART. 103 E ART. 103-A da CF. LEI nº 9868/1999 (ADI, ADC, ADO), LEI 

nº 9882/1999 (ADPF), LEI nº 11417/2006 (Súmula Vinculante) e LEI nº 12562/2011 

(Representação Interventiva). 

 

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.  

 

Embora não haja tantos artigos de lei seca, há um material extra com rica jurisprudência e 

doutrina já cobradas em provas.  

Controle de Constitucionalidade é o tema de maior incidência dentro de Direito Constitucional 

nas provas da Magistratura Estadual. Em função disso, ele inaugura a nossa turma.  

É um tema de poucos artigos legais, mas de farta doutrina e farta jurisprudência. Por isso, além 

de dedicar-se à leitura dos dispositivos legais a seguir elencados, estude com atenção a 

doutrina e a jurisprudência, dando enfoque para as informações (que já foram alvo de cobrança 

pelas bancas) dispostas ao longo do  altamente direcionado.  
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Comentários casuais:  

 A banca CESPE manteve seu padrão, cobrando bastante jurisprudência. A Súmula 

Vinculante 10 do STF foi cobrada 3 vezes pela banca e trata sobre a cláusula de reserva 

de plenário, também conhecida como full bench, full court ou julgamento en banc: 

Súmula vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão 

fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou 

ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. 

 Outra súmula alvo de cobrança pela banca foi a Súmula 347 do STF:  

 

Súmula 347 do STF: O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a 

constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. 

 Além de farta jurisprudência, a banca explorou conceitos e classificações doutrinárias. O 

artigo de maior cobrança pela banca foi o art. 1º, p. único, I da Lei da ADPF (cobrado 5 

vezes). 

 A FCC quebrou seu padrão legalista e cobrou bastante jurisprudência e doutrina. O artigo 

de maior incidência pela banca foi o art. 102, I, a da CF, cobrado três vezes. 

 A VUNESP cobrou bastante doutrina e jurisprudência. A banca mostrou predileção pela 

cláusula de reserva de plenário, sendo o art. 97 da CF o de maior cobrança pela banca 

(cobrado 4 vezes). A Súmula Vinculante nº 10 foi cobrada 3 vezes pela banca: 

Súmula vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão 

fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou 

ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. 

 

 As informações jurisprudenciais e doutrinárias estão no  

 

Os campeões de cobrança (artigos mais cobrados):  

Artigo 97, art. 103-A, caput, art. 103-A, §2º, art. 103-A, §3º da CF.  

Artigo 5º e art. 11, §1º da Lei 9.868/1999.  

Artigo 1º, p. único, I, art. 2°, I, art. 4º, §1º da Lei 9.882/1999.  
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Artigo 7º, caput da Lei 4.417/2006 

 

Estão listados abaixo os artigos que devem ser lidos, pois foram cobrados em provas. Estão 

destacados com a cor azul aqueles artigos que já tiveram cobrança repetida em provas. 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

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

 

ART 36, III (+) 

ART 97 (+) 

ART 102, I, a (+) 

ART 102, III, d 

ART 102, §2º (+) 

ART 103, caput (+) 

ART 103, V (+) 

ART 103-A, caput (+) 

ART 103-A, §2º (+) 

ART 103-A, §3º (+) 

ART 125, §2º 

 

 

LEI 9868/1999 (LEI DA ADI, ADC, ADO) 

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

 

ART 3º, p. único 

ART 5º (+) 

ART 7º, §2º 

ART 11, caput 

ART 11, §1º (+) 

ART 11, §2º (+) 

ART 12-A 

ART 12-C 

ART 12-D 

ART 12-E 

ART 12-F, caput 

ART 12-F, §1º 

ART 12-H, §1º (+) 

ART 21 (+) 

ART 22 

Art 26 

ART 27 (+)

 

 

LEI 9882/1999 (LEI DA ADPF) 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
  OBS.: destaquei com (+) os artigos que se repetem 
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ART 1º, caput 

ART 1º, p. único, I (+) 

ART 2º, I (+) 

ART 4º, §1º (+) 

ART 5°, caput (+) 

ART 5º, §1º 

ART 5º, §3º (+) 

ART 5º, §1º 

ART 8º 

ART 10, §3º “PODER 

PÚBLICO” 

ART 11 (+)

 

LEI 11417/2006 (LEI DA SÚMULA VINCULANTE) 

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

 

ART 2º, caput (+) 

ART 2º, §2º 

ART 3º, VII 

ART 3º, X 

ART 3º, §2º 

ART 4º 

ART 5º 

ART 6º 

ART 7º, caput (+) 

ART 7º, §1º (+) 

 

 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

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

 

ART 1.038, II 
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DIA 02 – DIREITO CONSTITUCIONAL 

TEMA DO DIA: CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – PARTE II 

 

CESPE: PRIMEIRO TEMA MAIS COBRADO 

FCC: PRIMEIRO TEMA MAIS COBRADO 

VUNESP: PRIMEIRO TEMA MAIS COBRADO 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA:  

ART 102, I, a, §1º, §2º, §3º, ART. 103 E ART. 103-A da CF. LEI nº 9868/1999 (ADI, ADC, ADO), LEI 

nº 9882/1999 (ADPF), LEI nº 11417/2006 (Súmula Vinculante) e LEI nº 12562/2011 

(Representação Interventiva). 

 

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 

 

CESPE: SEGUNDO TEMA MAIS COBRADO 

FCC: QUINTO TEMA MAIS COBRADO 

VUNESP: TERCEIRO TEMA MAIS COBRADO 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA: Art. 155 a 183 do CP 

 

Crimes contra o patrimônio é um tema bastante legalista, de modo que o estudo da lei seca aqui 

possui grande custo-benefício. Além da lei seca, as três bancas exploram bastante o 

conhecimento de enunciados sumulados, sendo assim, se faz igualmente importante o estudo 

das súmulas abaixo elencadas.  

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. Um estudo abrangente do tipo penal. 

Comentários casuais:  

 A banca CESPE cobrou muita jurisprudência, bastante súmula do STJ. As súmulas 

cobradas foram as seguintes: Súmula 500, 511 (cobrada duas vezes), 440, 442 (cobrada 

três vezes), 73, 443 (cobrada três vezes), 444 (cobrada duas vezes), 582, 567 (cobrada 

duas vezes), 231 do STJ e Súmulas 610 e 554 do STF.  

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

crime de estelionato, da competência da justiça estadual. 

 

Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da 

pena abaixo do mínimo legal. 
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Súmula 440 do STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime 

prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na 

gravidade abstrata do delito. 

 

Súmula 442 do STJ: É inadmissível aplicar, no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a 

majorante do roubo. 

 

Súmula 443 do STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo 

circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a 

mera indicação do número de majorantes. 

 

Súmula 444 do STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para 

agravar a pena-base. 

 

Súmula 500 do STJ: A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do 

Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. 

 

Súmula 511 do STJ: É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP 

nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o 

pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. 

 

Obs: o abuso de confiança é uma qualificadora de ordem subjetiva que, portanto, não possibilita 

o reconhecimento do furto privilegiado-qualificado. 

 

Súmula 554 do STF: O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, após o 

recebimento da denúncia, não obsta ao prosseguimento da ação penal. 
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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. 

 

Sobre o crime impossível, o Brasil adotou a Teoria Objetiva Temperada (art. 17 do CP), segundo a 

qual se: Se os meios ou objetos forem relativamente inidôneos, haverá crime tentado. Se os 

meios ou objetos forem absolutamente inidôneos, haverá crime impossível. 

 

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. 

 

Teoria da Apprehensio (amotio): o crime se consuma com a inversão da posse. 

 

Súmula 610 do STF: Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não se 

realize o agente a subtração de bens da vítima. 

 

 A FCC saiu um pouco do seu padrão legalista e cobrou (muita) jurisprudência, 

principalmente muita súmula. A banca cobrou as seguintes súmulas: Súmulas 511, 442, 

96, 443, 440 do STJ e súmulas 718, 719, 610 e 246 do STF. O artigo de maior cobrança 

pela banca foi o art. 180, §5º, cobrado 3 vezes. 

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

cheque sem fundos. 
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Súmula 440 do STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime 

prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na 

gravidade abstrata do delito. 

 

Súmula 442 do STJ: É inadmissível aplicar, no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a 

majorante do roubo. 

 

Súmula 443 do STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo 

circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a 

mera indicação do número de majorantes. 

 

Súmula 511 do STJ: É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP 

nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o 

pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. 

 

Obs: o abuso de confiança é uma qualificadora de ordem subjetiva que, portanto, não possibilita 

o reconhecimento do furto privilegiado-qualificado. 

 

Súmula 610 do STF: Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não se 

realize o agente a subtração de bens da vítima. 

 

Súmula 718 do STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui 

motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena 

aplicada. 

 

Súmula 719 do STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada 

permitir exige motivação idônea. 
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 A VUNESP equilibrou a cobrança da lei seca com a cobrança de súmulas. Foram cobradas 

as seguintes súmulas: 511 e 96 do STJ; Súmulas 711, 718, 723, 554 e 610 (cobrada 5 vezes 

pela banca) do STF. 

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 511 do STJ: É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP 

nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o 

pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. 

 

Obs: o abuso de confiança é uma qualificadora de ordem subjetiva que, portanto, não possibilita 

o reconhecimento do furto privilegiado-qualificado. 

 

Súmula 554 do STF: O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, após o 

recebimento da denúncia, não obsta ao prosseguimento da ação penal. 

 

Súmula 610 do STF: Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não se 

realize o agente a subtração de bens da vítima. 

  

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 718 do STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui 

motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena 

aplicada. 
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Súmula 723 do STF: Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, 

se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de um sexto for 

superior a um ano 

  

Os campeões de cobrança: Artigo 180, caput; art. 180, §5º e art. 183, III do CP. 

 

CÓDIGO PENAL 

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, II 

ART 155, §4º, IV 

ART 155, §4º-A 

ART 155, §5º 

ART 155, §6º 

ART 156, caput 

ART 156, §1º 

ART 156, §2º 

ART 157, §1º 

ART 157, §2º, III 

ART 157, §2º, V 

ART 157, §3º, II 

ART 158, caput 

ART 159, §1º (+) 

ART 159, §3º 

ART 159, §4º (+) 

ART 160, caput (+) 

ART 163, caput 

ART 163, p. único, I  

ART 164, caput 

ART 167 (+) 

ART 168, §1º 

ART 168-A, §3º (+) 

ART 170 

ART 171, §1º (+) 

ART 171, §2º, V (+) 

ART 171, §3º (+) 

ART 171, §4º 

ART 172, caput 

ART 176, p. único 

ART 180, caput (+) 

ART 180, §1º 

ART 180, §2º 

ART 180, §3º 

ART 180, §4º (+) 

ART 180, §5º (+) 

ART 181, I 

ART 181, II (+) 

ART 182, caput 

ART 182, II (+) 

ART 183, II (+) 

ART 183, III (+)
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OUTROS ARTIGOS JÁ COBRADOS EM QUESTÕES DO TEMA 

 

CÓDIGO PENAL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

 

ART 20, §3º ART 61, II, e ART 61, II, l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


