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O ESTUDO DA LEI SECA 
 

A LEI SECA, assim como a doutrina e a jurisprudência, pode sim ser estudada. Essa constatação não é 

sobre explicações aprofundadas da letra fria da lei, mas sobre a possibilidade de fazer uma LEITURA 

ATIVA e cautelosa em cada artigo visualizado. O principal objetivo do curso é que vocês guardem a 

informação o máximo que puderem. 

 

Quanto à IMPORTÂNCIA DESSA FONTE, é sempre válido enfatizar que a aprovação possui uma relação 

muito estreita com o contato com a lei seca. Então, esse programa de Mentoria extra ao seu 

cronograma regular vem como uma forma de aprimorar os seus estudos, revisando assuntos que já 

foram vistos e antecipando assuntos que são importantes, mas que você ainda não teve contato no 

decorrer do seu estudo. 

 

A Primeira Turma iniciou em 08 de junho de 2020, voltada para a carreira da advocacia pública. O 

resultado foi muito positivo! Os alunos constataram o crescimento de forma muito visível com essa 

regularidade e esse direcionamento no estudo da lei seca. Foi perceptível que o curso foi altamente 

proveitoso para os alunos que estão em todos os estágios (iniciantes, intermediários e avançados). 

 

Às vezes parece ser brincadeira quando ouvimos nos quatro cantos que precisamos estudar a lei seca. 

Porém, essa é uma das POUQUÍSSIMAS VERDADES ABSOLUTAS no estudo para concursos públicos. 

 

Tenha uma certeza: um estudo comprometido dessa fonte LHE DARÁ UM DIFERENCIAL ABSURDO EM 

PROVAS, justamente pelo fato de ainda ser comum a negligência. Essa, por sua vez, ocorre por n 

fatores, entre eles a própria complexidade desse estudo, a enorme quantidade de artigos, os inúmeros 

detalhes. Com a orientação e organização da Mentoria chegou o momento de você priorizar essa 

fonte e perceber a evolução nos seus resultados. 
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DICAS BÁSICAS: 

 

 Não apenas ‘leia’ a lei seca, mas dê atenção. Volte ao artigo quantas vezes forem necessárias. 

Observe as exceções. Analise os verbos, os termos.  

 Tenha cautela na leitura: não vale uma simples passada de vista. Tente compreender e perceber 

os termos mais importantes do artigo. 

 Sempre que puder, intercale com a resolução de questões. Dinamiza muito esse estudo. 

 Para facilitar a memorização: relacione com datas, mnemônicos, nome de parentes. Dê vida ao 

seu estudo. Visualize tabelas, cores. Comece a praticar tudo o que pode ser facilitador na sua 

aprendizagem.  Você perceberá que nos comentários dos Simulados e nos materiais extras estarão 

sempre presentes esses facilitadores. 

 Leve a informação para o cérebro, ainda que esqueça algo posteriormente, não perca a 

oportunidade de aprender algo a mais hoje.  

 É com essa percepção de aprender um pouco mais a cada dia que fica de lado o sentimento de 

não sair do lugar e aparece a visualização do crescimento. Esse autoconhecimento é uma das maiores 

grandezas extraídas do mundo dos concursos públicos. 

 Por fim, sobre marcação dos artigos:  

1. Evite marcar todo o artigo.  

2. Escolha os termos importantes que lhe transmitem continuidade de ideias. (Perceba se apenas lendo 

os grifos você consegue compreender bem). 

3. Tente ler o artigo todo para só depois realizar a marcação. Na primeira linha, talvez você nem tenha a 

correta compreensão.  

4. Tenha atenção aos verbos, aos marcos temporais de início e fim de algum instituto, aos prazos, às 

palavras que são trocas clássicas de provas. 

 5. Faça questões com a sua lei seca próxima. (Estudar para concurso é pensar com cabeça de 

examinador, afie essa técnica).  
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6. Em vez de apenas sublinhar, caso tenha um termo muito importante, faça um retângulo ao redor. Em 

uma revisão, essa técnica chama mais atenção.  

7. Se encontrar algum termo novo ou difícil, escreva ao lado com sua letra. Às vezes isso facilita a 

absorção. Em vários momentos quando reescrevemos o termo, percebemos que não tinha sido 

compreendido corretamente. 

8. Quanto às cores, é uma escolha muito pontual de cada pessoa. Mas algo que é válido para todos: 

tenha uma cor para exceções, isso irá aguçar sua memória visual e facilitará em revisões e em acertos 

de questões. 
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DÚVIDAS FREQUENTES 

Por onde leio a lei seca? Vade mecum? Legislação destacada? Leis do Planalto? No word? 

Fica a critério do aluno. O importante é estudar com muita atenção a letra da lei. 

  

Leio todos os artigos referentes ao tema ou só os indicados nas tabelas? 

Isso depende de dois fatores: 

1-      quantidade de artigos da meta 

2-      disponibilidade do aluno. 

Se forem muitos artigos, a indicação é a leitura dos artigos mencionados na tabela, ou seja, os que já 

caíram em provas da carreira. Porém, se o aluno tiver disponibilidade, conhecimento é sempre 

importante. 

Se não houver uma grande quantidade de artigos referentes ao tema e o aluno tiver disponibilidade: é 

interessante ler todos e dar ênfase nos já cobrados. 

  

Quando eu tenho dois ou três dias de metas, como eu melhor divido? 

Isso também depende de dois fatores: 

1-      disponibilidade do aluno; 

2-      contato dele com o tema. 

Exemplo 01: Se o aluno tem uma boa disponibilidade e Parte Geral de Civil é um tema que ele já teve 

contato: ele pode dividir em 2 dias e revisar no terceiro. 

Exemplo 02: Licitações. O aluno tem disponibilidade, mas não tem tanto contato com a legislação pura: 

o ideal é dividir em todos os dias mesmo. Caso contrário, ficará muito cansativo. 

 

Foi cobrado apenas o parágrafo, inciso ou alínea. O que eu faço? 

É primordial a leitura do artigo de forma que permita a contextualização e compreensão do parágrafo, 

inciso ou alínea.  

  

Qualquer outra dúvida, estamos à disposição! 
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CONTROLE DE METAS - SEMANA 01 
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO 
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SEMANA 01 
 

DIA 01 – DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

TEMA DO DIA: AGENTES PÚBLICOS (ADMINISTRATIVO) + SERVIDORES PÚBLICOS (CONSTITUCIONAL) 

PARTE I 

CESPE: QUARTO TEMA MAIS COBRADO 

FCC: QUINTO TEMA MAIS COBRADO (DENTRO DE CONSTITUCIONAL) 

VUNESP: OITAVO TEMA MAIS COBRADO 

FGV: PRIMEIRO TEMA MAIS COBRADO 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA: ART 37 A 43 da CF e Lei 8112/1990 

 

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 recomendação é a leitura integral dos artigos 37 a 43 da CF, com foco nos artigos que já foram 

cobrados e a leitura dos artigos já cobrados da Lei 8112/1190. 

No tema do dia, foram agregadas duas análises de bancas. Uma dentro de Direito Administrativo 

(Agentes Públicos e a Lei 8112/1990) e outra dentro de Direito Constitucional (Administração Pública – 

Disposições Gerais e Servidores Públicos). 

Esse é um tema que vale ter um material completo (jurisprudência, lei seca e doutrina/material de 

cursinho). Exatamente nesta ordem é a prioridade das bancas. 

Os subtemas Concursos Públicos e Responsabilidade do Servidor são pontos fortes de cobrança pelas 

bancas. 
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É inegável que um dos temas com maior fonte jurisprudencial é Agentes Públicos. O aluno que estuda 

para concursos deve priorizar essa fonte todas as vezes que for revisar a matéria. 

Comentários casuais: 

 A CESPE faz um bom passeio pelas três fontes: jurisprudência, lei seca e doutrina.  

 Na prova da Polícia Federal (2021), a banca CESPE cobrou letra da lei da CF de artigo que já tinha 

cobrado no tema (artigo 37, II e art. 41, caput) e cobrou também o artigo 3º, p. único, da Lei 

8112/1990. 

 A Banca cobrou as seguintes Súmulas: 

Súmula Vinculante 13: A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa 

jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em 

comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em 

qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o 

ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. 

 

Cobrança repetida: 

Súmula 15 do STF: Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à 

nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. 

 

 A banca cobrou sobre a classificação doutrinária de agentes públicos (agentes políticos; agentes 

administrativos; agentes honoríficos; agente delegados; agentes credenciados). Cobrou ainda 

sobre o fato da demissão ter caráter punitivo e a exoneração não. E sobre as espécies de 

provimento derivado (vertical, horizontal e por reingresso). Ainda na pauta doutrinária, a banca 

cobrou sobre Agente de Fato. A banca trouxe para questão de prova o fato do princípio da 

eficiência ter sido incluído pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998. Cobrou o entendimento 

que Delegado pode acumular sua função com um cargo de professor. A CESPE demonstrou 

preferência pelo artigo 37, II, V, IX, XI, da CF. 

 

 A VUNESP cobrou as seguintes Súmulas: 
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Súmula Vinculante 5: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não 

ofende a Constituição. 

 

Súmula Vinculante 43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor 

investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não 

integra a carreira na qual anteriormente investido. 

 

 A FGV demonstrou preferência pelos artigos 125 e 126 da Lei 8112/1990. 

 A FGV cobrou a seguinte Súmula: 

Súmula Vinculante 5: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não 

ofende a Constituição. 

 

PC/RN 2021 

Súmula vinculante 44: Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a 

cargo público. O STF afirma que é admitida a realização de exame psicotécnico em concursos públicos, 

desde que a lei da carreira preveja expressamente esse teste como um dos requisitos para acesso ao 

cargo. 

 

 Além da lei seca a FGV cobrou os seguintes entendimentos jurisprudenciais: - A greve realizada 

por servidores públicos permite à administração a possibilidade de desconto da remuneração 

correspondente aos dias de paralisação. - O servidor público em estágio probatório não poderá 

ser exonerado por ter aderido ao movimento grevista.  - O candidato aprovado em concurso 

público fora do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação caso surjam novas vagas 

durante o prazo de validade do certame, haja manifestação inequívoca da administração sobre 

a necessidade de seu provimento e não tenha restrição orçamentária. 

 

Os campeões de cobrança (artigos mais cobrados): Artigo 37, II, da CF. Artigo 125 e art. 126 da Lei 

8112/1990. 
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

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

 

ART 5º, LXXVIII 

ART 37, II (+) 

ART 37, V (+) 

ART 37, IX (+) 

ART 37, X 

ART 37, XI (+) 

ART 37, XVI, a, b, c 

ART 37, § 4º (+) 

ART 37, § 6º 

ART 38, caput 

ART 38, I, II, III, IV, V 

ART 39 § 3º 

ART 40, caput 

ART 40, § 4º (+) 

ART 40, § 4º-B (+) 

ART 40, §18 (é constitucional) 

ART 41, caput 

ART 169, §1º, II 

 

 

LEI nº 8112/1990 (Estatuto do Servidor Público Federal) 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

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

ART 2º 

ART 3º, p. único 

ART 9º, I, II 

ART 15, §1º 

ART 18, caput 

ART 20, caput (Atenção! o 

estágio probatório 

atualmente é de 3 anos) 

ART 28 

ART 33 

ART 34, caput 

ART 34, p. único, I 

ART 36 

ART 47 

ART 125 (+) 

ART 126 (+) 

ART 130 

ART 132, IV 

 

 

OUTROS ARTIGOS JÁ COBRADOS NO TEMA 

 

LEI nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

OBS.: com (+) os artigos que se repetem 
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ART 1º, caput 

ART 2º, caput 

ART 10, XVI 

ART 12, caput 

 

 

CÓDIGO CIVIL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 
 

ART 935 

 

 

Artigo 48 da Lei 9784/1999 (Lei do Processo Administrativo) 

 

Artigos 2º e 5º, caput, do Decreto nº 3151/1999 (Atos de extinção e de declaração de desnecessidade 

de cargos públicos) 

 

Artigo 8º da Lei Nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade) 
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DIA 02 – DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

TEMA DO DIA: AGENTES PÚBLICOS (ADMINISTRATIVO) + SERVIDORES PÚBLICOS (CONSTITUCIONAL) 

PARTE II 

CESPE: QUARTO TEMA MAIS COBRADO 

FCC: QUINTO TEMA MAIS COBRADO (DENTRO DE CONSTITUCIONAL) 

VUNESP: OITAVO TEMA MAIS COBRADO 

FGV: PRIMEIRO TEMA MAIS COBRADO 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA: ART 37 A 43 da CF e Lei 8112/1990 

 

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 CONSTITUCIONAL 

 

TEMA DO DIA: PODER LEGISLATIVO + PROCESSO LEGISLATIVO PARTE I 

CESPE: QUARTO TEMA MAIS COBRADO 

FCC: PRIMEIRO TEMA MAIS COBRADO 

VUNESP: TERCEIRO TEMA MAIS COBRADO 

FGV: SEGUNDO TEMA MAIS COBRADO 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA: ART 44 A 75 da CF 

 

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. 

 

Poder Legislativo é extenso, mas muito recorrente em provas. Vale a pena se dedicar, principalmente 

sobre a lei seca e a jurisprudência. A doutrina/material se faz importante também para ajudar a 

compreender e sistematizar os institutos desse tema. 

A lei seca permanece sendo a fonte mais importante! 

O tema é um conglomerado do processo legislativo, as casas legislativas, os parlamentares, as 

reuniões, as comissões e os tribunais de contas. 

Os subtemas mais cobrados: CPI’s, imunidade dos parlamentares e iniciativa das leis. 

Processo Legislativo é um tema essencialmente legalista e jurisprudencial. Então, se você estuda essas 

duas fontes (lei e jurisprudência), você terá um domínio muito grande da matéria.  

É RECOMENDÁVEL A LEITURA COMPLETA dos artigos 59 a 69.  

Comentários casuais:  

 Na CESPE, verificou-se que, Imunidade Parlamentar é o tema prioritário. A banca demonstrou 

preferência pelos artigos art. 53, caput e §3º, art. 55, §2º, art. 61, caput e art. 84, VI, a, da CF. 
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 Na prova da Polícia Federal (2021), a banca CESPE cobrou letra da lei da CF de artigo já cobrado 

no tema (artigo 49, V). 

 A FGV cobrou questões legais e jurisprudenciais. Uma juris importante foi cobrada: As emendas 

parlamentares aos projetos de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo e Judiciário são 

admitidas, desde que guardem pertinência temática com o projeto e não importem em aumento 

de despesas (ADI 2.813/RS). Repetiu a cobrança do artigo 53, caput e § 3º, da CF. 

 A FCC, além da letra da lei da Constituição Federal, cobrou o artigo 150, § 4º, III, do Código Penal 

e artigo 7º, II, da Lei 8906/1994. A banca repetiu a cobrança do artigo 29, X, da CF. 

 A VUNESP demonstrou preferência pelo artigo 58, § 3º, da CF. 

Os campeões de cobrança (artigos mais cobrados): Artigo 51, I, art. 53, caput e §3º, art. 55, §2º, art.58, 

§3º, art. 61, caput e art. 84, VI, a, da CF. 

 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

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

ART 44 

ART 45 

ART 46 

ART 47 

ART 48, X 

ART 48, XI 

ART 49, caput 

ART 49, I 

ART 49, IV 

ART 49, V (+) 

ART 50 

ART 51, I (+) 

ART 52, I (+) 

ART 53, caput (+) 

ART 53, §1º (+) 

ART 53, §2º 

ART 53, §3º (+) 

ART 53, §8º 

ART 55, III (+) 

ART 55, IV 

ART 55, VI 

ART 55, §2º (+) 

ART 55, §3º (+) 

ART 58, §1º  

ART 58, §2º 

ART 58, §3º (+) 

ART 59 

ART 60, §5º 

ART 61, caput (+) 

ART 61, §1º, I 

ART 61, §1º, II (+) 

ART 61, §1º, II, a 

ART 61, §1º, II, e 

ART 62, caput (+) 

ART 62, §1º, I, a, b, c, d (+) 

ART 62, §2º 

ART 62, §10 

ART 63, I (+) 

ART 64 
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ART 65, caput 

ART 66, caput 

ART 66, §1º, §2º, §3º, §7º 

ART 67 (+) 

ART 71, §1º 

 

OUTROS ARTIGOS JÁ COBRADOS NO TEMA 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

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

ART 1º, p. único 

ART 5º, X 

ART 5º, XI 

ART 5º, XLII 

ART 5º, XLIII 

ART 5º, XLIV 

ART 5º, §3º 

ART 24, caput 

ART 24, V 

ART 29, VIII 

ART 29, X (+) 

ART 37, §4º 

ART 84, caput 

ART 84, IV 

ART 84, VI, a (+) 

ART 84, VI, b 

ART 84, IX 

ART 84, XXIII 

ART 86, §4º 

ART 93, caput 

ART 96, II 

ART 99, § 1º 

ART 99, § 2º, I 

ART 102, I, c (+) 

ART 128, §5º 

ART 165, I, II, III 

ART 166, §1º, I 

 

CÓDIGO PENAL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

 

ART 150, §4º, III 

 

LEI nº 8.906/1994 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

 

ART 7º, II 
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DIA 04 – DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

TEMA DO DIA: PODER LEGISLATIVO + PROCESSO LEGISLATIVO PARTE II 

CESPE: QUARTO TEMA MAIS COBRADO 

FCC: PRIMEIRO TEMA MAIS COBRADO 

VUNESP: TERCEIRO TEMA MAIS COBRADO 

FGV: SEGUNDO TEMA MAIS COBRADO 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA: ART 44 A 75 da CF 

 

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. 
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DIA 05 – DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 

TEMA DO DIA: PROCEDIMENTO PENAL PARTE I 

CESPE: SEGUNDO TEMA MAIS COBRADO 

VUNESP: NONO TEMA MAIS COBRADO 

FGV: SEXTO TEMA MAIS COBRADO 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA: ART 394 A 562 do CPP 

 

O tema de hoje foi dividido em DOIS DIAS (dias 05 e 06). 

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. 

 

Procedimento Penal é um tema de grande importância para a CESPE.  

As questões de todas as bancas trazem boa cobrança da letra da lei, principalmente do CPP. É um tema 

que equilibra o conhecimento da letra fria da lei com cobrança de jurisprudência, em especial, súmulas.  

Comentários casuais: 

 A CESPE além da letra da lei, cobrou as seguintes Súmulas: 

 Súmula 51 do STJ, Súmula 203 do STJ, Súmula 243 do STJ, Súmula 273 do STJ, Súmula 330 do STJ. 

 Súmula Vinculante 35 (2x). 

 Súmula 640 do STF, Súmula 696 do STF. 

 

 A CESPE demonstrou preferência pelo artigo 396, caput, art. 400, caput e art. 514, caput do CC. 

Artigo 66, art. 67 e art. 76 da Lei 9099/1995. 

 

 A FGV além da letra da lei, cobrou a seguinte Súmula: 

Súmula vinculante 35: O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos 

durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. 
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Os campeões de cobrança (artigos mais cobrados): Artigo 396, art. 400, art. 514 do CPP. Artigo 66, art. 

67 e art. 76 (cobrado 8x) da Lei 9099/1995. 

 

 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

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

 

ART 28, caput 

ART 29 

ART 155, caput 

ART 186 

ART 312 

ART 313, caput 

ART 322 

ART 333 

ART 366 (+) 

ART 394, §1º, I 

ART 395  

ART 396 (+) 

ART 397  

ART 399, §2º 

ART 400, caput (+) 

ART 402 

ART 406, caput 

ART 408 

ART 411, caput 

ART 411, §2º 

ART 415, p. único 

ART 416 (+) 

ART 421, §1º 

ART 427, caput 

ART 457, caput 

ART 479, caput 

ART 482, p. único 

ART 483 

ART 484, p. único, II 

ART 492, I, b 

ART 497, XII 

ART 513 

ART 514 (+)  

ART 516 

ART 524 

ART 525 (+) 

ART 526  

ART 527, caput (+) 

ART 528 

ART 529, caput 

ART 581, IV 

 

 

LEI 9.099/1995 (LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS) 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

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

 

ART 19, caput ART 60, p. único ART 65, caput 
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ART 66, caput (+)  

ART 66, p. único (+) 

ART 67, caput (+)  

ART 69 (+) 

ART 74, caput (+) 

ART 74, p. único 

ART 75, p. único 

ART 76, caput (+) 

ART 76, §2º 

ART 76, §2º, II 

ART 76, §2º, III 

ART 76, §3º 

ART 76, §4º 

ART 76, §5º 

ART 77, caput 

ART 85 

ART 89, caput 

ART 89, §3º 

ART 89, §6º 

 

 

OUTROS ARTIGOS JÁ COBRADOS NO TEMA 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

 

ART 93, IX 

 

 

CÓDIGO PENAL 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

 

ART 58, caput 

ART 91, I 

ART 91, II, a 

ART 92, I, b

 

 

LEI nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) 

LEITURA DO DIA RECOMENDADA COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

 

ART 29, caput ART 61 
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Artigo 94 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) 

 

Artigo 5º da Lei nº 9034/1995 (Lei Revogada) 

 

ART 2º, §4º, da Lei 12830/2013 (Investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia.) 

 

ART 58 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Contravenções Penais) 
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DIA 06 – DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 

TEMA DO DIA: PROCEDIMENTO PENAL PARTE II 

CESPE: SEGUNDO TEMA MAIS COBRADO 

VUNESP: NONO TEMA MAIS COBRADO 

FGV: SEXTO TEMA MAIS COBRADO 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA: ART 394 A 562 do CPP 

 

O tema de hoje foi dividido em DOIS DIAS (dias 05 e 06). 

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. 

 


