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SEMANA 06 

 
DIA 36 

DIREITO CIVIL 
 
 

Tema do dia: Parte Geral 
 
 

CESPE: PRIMEIRO TEMA MAIS COBRADO EM PROVAS DE DELEGADO DE 

POLÍCIA 

PERCENTUAL DE RELEVÂNCIA: ALTÍSSIMO – 36,9% 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA: ART 1º a 232 do CC  

 

 

O tema de hoje foi dividido em dois dias (dias 36 e 37). 

Atenção! São os mesmos artigos para os DOIS DIAS.  

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. 

 

Atenção! No tema de hoje, a recomendação é A LEITURA COMPLETA dos artigos referentes ao tema em 

função da importância. 

1. Lei de Introdução ao Código Civil, pessoa natural, pessoa jurídica, personalidade, domicílio, 

residência, bens, diferentes cargos de bens, fatos jurídicos, prescrição e decadência, negócios 

jurídicos. 
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COMO O TEMA É COBRADO EM PROVAS DE DELEGADO DE POLÍCIA? 
Parte Geral é o tema MAIS IMPORTANTE de Direito Civil para a Banca CESPE em provas de Delegado de 

Polícia. É aquele que tem relevância para todas as fases do concurso. Representa um EXPRESSIVO 

percentual de 36,9% de relevância.  

 

Qual é o grau de importância de cada subtema? 

 

 Para a CESPE, em provas de Delegado de Polícia, Os Títulos I e II – Das pessoas naturais e Das 

pessoas jurídicas (art. 1º a 69 do CC) possuem um percentual de quase 50% de cobrança em 

provas. É nossa prioridade absoluta. 

Os destaques dentro desses Títulos são:  

1. Personalidade, Pessoa Natural e Capacidade (art. 1º a 21) 

2. Pessoas jurídicas (art. 40 a 69 do CC) 

 

 O Título II – Do domicílio e o Livro II – Dos Bens (art. 70 a 103 do CC) representam um total de 

23,5% de cobrança em provas de Delegado de Polícia pela CESPE. Um excelente custo-benefício! 

Jamais deve ser negligenciado. 

 

 Para a CESPE, em provas de Delegado de Polícia, o Livro III – Dos Fatos Jurídicos (art. 104 a 232 

do CC) representa 29% das questões. Os destaques dentro desse Título são:  

1. Ato jurídico, fato jurídico e teoria geral do negócio jurídico (art. 114 a 137) 

2. Prescrição e decadência (art. 189 a 211 do CC) 
 

 

 

COMENTÁRIOS CASUAIS 
 É importante que o aluno revise a parte doutrinária e conceitual sobre condição, encargo e 

termo. Há um resumo no material extra. 
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 Outro ponto doutrinário que vale a revisão pontual: conceitos básicos de fato, ato e negócio 

jurídico. Já cobrado na PC/PB (2009). E conceitos básicos de residência, moradia e domicílio. 

 

 Outro ponto cobrado na PC/PB (2009) foi a classificação de vícios ou defeitos do negócio 

jurídico: 

VÍCIOS DA VONTADE OU DO CONSENTIMENTO VÍCIOS SOCIAIS 

Erro (art. 138 a 144 do CC) Simulação (art. 167 do CC) 

Dolo (art. 145 a 150 do CC) Fraude contra credores (art. 158 a 165 do CC) 

Coação (art. 151 a 155 do CC)  

Estado de perigo (art. 156 do CC)  

Lesão (art. 157 do CC)  

 

 A CESPE, além da lei seca, cobrou 2 questões jurisprudenciais sobre os direitos de personalidade 

(ambas ocorreram na prova de Delegado Federal).  

 

 Cobrou 3 questões doutrinárias sobre as teorias da personalidade (natalista, personalidade 

condicional e concepcionista).  

 

 CESPE PC/MA 2018: O início da personalidade civil das pessoas físicas e das pessoas jurídicas de 

direito privado ocorre, respectivamente, com o nascimento com vida e com a inscrição do ato 

constitutivo no respectivo registro, precedida de autorização ou aprovação do Poder Executivo, 

quando necessária. (A banca fez referência à teoria natalista). 

 

 Atenção! O Código Civil adotou a Teoria da Realidade Técnica para explicar a natureza jurídica 

da Pessoa Jurídica. 

 

 Atenção! Com o advento do Estatuto da Pessoa, APENAS os menores de 16 anos são 

considerados ABOLUTAMENTE incapazes. Jamais esqueça disso! 

 

 Atenção! A emancipação não antecipa a imputabilidade penal, os efeitos são civis, ou seja, não 

gera responsabilidade criminal. Assim, menor emancipado não comete crime, bem como não 
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pode dirigir, uma vez que o artigo 140,I, do CTB dispõe que é condição para dirigir a 

imputabilidade penal, alcançada aos 18 anos de idade. 

 

 A banca cobrou a diferença entre os institutos da comoriência (quando não for possível presumir 

quem morreu primeiro, entende-se que ambos morreram ao mesmo tempo) e premoriência 

(quando for possível determinar qual morte aconteceu primeiro). 

 

 Na prova da Polícia Federal (2021), a banca CESPE cobrou artigo já cobrado no tema (artigo 71 

do CC). 

 

 Dentre as provas de Delegado, nos chamou atenção a prova da PC/AL (2012). Muita cobrança de 

questões sobre o tema e questões mais doutrinárias. Trouxemos, então, as principais assertivas 

corretas. 

 

 CESPE PC/AL (2012): Uma garrafa de vinho de 1.830 da reserva especial, clausulada com 

inalienabilidade por testamento é um bem classificado como consumível fático e, ao mesmo 

tempo, como bem inconsumível do ponto de vista jurídico. (exemplo retirado do livro do 

doutrinador Flávio Tartuce). 

 

 CESPE PC/AL (2012): Os direitos da personalidade são inatos, ilimitados e absolutos, com eficácia 

erga omnes, porém, seu exercício pode sofrer restrições. 

 

 CESPE PC/AL (2012): O princípio da gravitação jurídica é o princípio norteador dos bens 

reciprocamente considerados. 

 

 Atenção! Bens Reciprocamente Considerados são os bens principais e os bens acessórios.   

Principal: É o bem que existe por si mesmo, abstrata ou concretamente, como a vida ou um 

terreno, não dependendo de nenhum outro para sua existência.    
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Acessório: É o bem cuja existência depende do principal. Não existindo por si mesmos. A casa, 

por exemplo, é acessória do solo, e é principal em relação a si própria. Esta não existe sem 

aquela.  

O princípio da gravitação jurídica é: "o acessório segue o principal" 

 

 Classificação adotada pelo Código Civil para os bens (já cobrada na PC/PB 2009): 

BENS CONSIDERADOS EM SI MESMOS BENS RECIPROCAMENTE CONSIDERADOS BENS CONSIDERADOS EM 

RELAÇÃO AO SUJEITO 

móveis ou imóveis 

(arts. 79 a 84 do CC); 

principais ou acessórios 

(arts. 92 a 97 do CC); 

públicos ou privados 

(arts. 98 a 103 do CC) 

fungíveis ou infungíveis 

(art. 85 do CC); 

consumíveis ou inconsumíveis 

(art. 86 do CC); 

divisíveis ou indivisíveis 

(arts. 87 e 88 do CC); e 

singulares ou coletivos 

(arts. 89 a 91 do CC); 

 

 CESPE PC/GO 2017: A ocorrência de grave e injusta ofensa à dignidade da pessoa humana 

configura o dano moral, sendo desnecessária a comprovação de dor e sofrimento para o 

recebimento de indenização por esse tipo de dano. 

 

 Enunciado da Jornada de Direito Civil já cobrado: 

Enunciado 2 da I Jornada de Direito Civil: A proteção que o Código defere ao nascituro alcança o 

natimorto no que concerne aos direitos da personalidade, tais como: nome, imagem e sepultura. 

 

Enunciado 445 da V Jornada de Direito Civil: O dano moral indenizável não pressupõe necessariamente 

a verificação de sentimentos humanos desagradáveis como dor ou sofrimento. 
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 Os campeões de cobrança: 

Artigo 3º do CC. 

Artigo 76 do CC. 

Artigo 78 do CC. 
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INÍCIO DA META DO DIA 
 

AQUECENDO COM QUESTÕES 
 
 

Inicie o estudo resolvendo 5 questões do tema. 

 

ATUALIZAÇÕES LEGISLATIVAS NO TEMA 
 

Art. 49-A do CC.  A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou 

administradores. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) 

 

Art. 50 do CC.  Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela 

confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir 

no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 

estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou 

indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019) 

§ 1º  Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito 

de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) 

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada 

por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) 

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído 

pela Lei nº 13.874, de 2019) 

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente 

insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) 

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) 

§ 3º  O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou 

de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) 

§ 4º  A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não 

autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) 

§ 5º  Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade 

econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) 
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Art. 113 do CC. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua 

celebração. 

§ 1º  A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) 

I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; (Incluído pela Lei nº 13.874, 

de 2019) 

II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; (Incluído pela Lei nº 

13.874, de 2019) 

III - corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) 

IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 

2019) 

V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais 

disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no 

momento de sua celebração. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) 

§ 2º  As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração 

dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) 

 

Art. 206-A do CC.  A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.        (Redação 

dada pela Medida Provisória nº 1.040, de 2021) 
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ARTIGOS DO TEMA JÁ COBRADOS 
 

CÓDIGO CIVIL  

ARTIGOS COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

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

 

ART 2º (+) 

ART 3º (+) (o único 

absolutamente incapaz) 

ART 4º, I, II 

ART 4º III, IV (+) 

ART 5º 

ART 5º, p, único, I 

ART 6º 

ART 7º (morte sem 

decretação de ausência) 

ART 7º, I 

ART 8º (comoriência) 

ART 11, caput 

ART 12 

ART 17 

ART 25, caput (+) 

ART 25, §1º 

ART 25, §3º 

ART 26 

ART 45 

ART 52 

ART 53 

ART 54, II 

ART 55 

ART 56 

ART 57 

ART 70 (+) 

ART 71 (+) 

ART 73 

ART 74 

ART 76, caput (+) 

ART 76, p. único (+) 

ART 78 (+) (domicílio 

contratual) 

ART 79 

ART 80, I, II 

ART 82 

ART 83, II 

ART 86 

ART 91 

ART 92 (+) 

ART 94 

ART 102 

ART 121 

ART 122 

ART 123 

ART 123, I 

ART 124 (+) 

ART 145 

ART 150 

ART 154 

ART 155 

ART 156 

ART 157 

ART 157, §1º 

ART 166, I (+) 

ART 171, II 

ART 191 

ART 192 (+) 

ART 193 

ART 196 

ART 198, I 

ART 199, I 

ART 204, caput 
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ART 204, §1º 

ART 209 

ART 211 

ART 228, V 

ART 228, § 1º 

 

 

OUTROS ARTIGOS JÁ COBRADOS 
 

CÓDIGO CIVIL  

ARTIGOS COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

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

 

ART 555 

ART 1.207 

ART 1.220 

ART 1225, IV 

ART 1.233, caput 

ART 1.267 

ART 1.848, caput 

 

 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL  

ARTIGOS COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

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

 

ART 47, § 2º 
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SÚMULAS JÁ COBRADAS 
 

Súmula vinculante 25: É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do 

depósito. 

 

Súmula 335 do STF: É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.  

 

Válida, mas há ressalvas.  

 

A cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, salvo se demonstrada a 

hipossuficiência ou a inviabilização do acesso ao Poder Judiciário (STJ REsp 1299422/MA, julgado em 

06/08/2013).  

 

“Não se tratando de contrato de adesão e nem de contrato regido pelo Código de Defesa do 

Consumidor, não havendo circunstância alguma de fato da qual se pudesse inferir a hipossuficiência 

intelectual ou econômica das recorridas, deve ser observado o foro de eleição estabelecido no contrato” 

(STJ REsp 1263387/PR, julgado em 04/06/2013). 

 

Súmula 227 do STJ: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. 
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DIA 37 
DIREITO CIVIL 

 
 

Tema do dia: Parte Geral 
 
 

CESPE: PRIMEIRO TEMA MAIS COBRADO EM PROVAS DE DELEGADO DE 

POLÍCIA 

PERCENTUAL DE RELEVÂNCIA: ALTÍSSIMO – 36,9% 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA: ART 1º a 232 do CC  

 

 

Atenção! No tema de hoje, a recomendação é A LEITURA COMPLETA dos artigos referentes ao tema, 

em função da importância. 

O tema de hoje foi dividido em dois dias (dias 36 e 37). 

Atenção! São os mesmos artigos para os DOIS DIAS.  

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. 

 

 

1. Lei de Introdução ao Código Civil, pessoa natural, pessoa jurídica, personalidade, domicílio, 

residência, bens, diferentes cargos de bens, fatos jurídicos, prescrição e decadência, negócios 

jurídicos. 
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DIA 38 
DIREITO PENAL 

 
 

Tema do dia: Crimes contra a Pessoa  
 
 

CESPE: TERCEIRO TEMA MAIS COBRADO EM PROVAS DE DELEGADO DE 

POLÍCIA 

PERCENTUAL DE RELEVÂNCIA: ALTÍSSIMO – 7,5% 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA: ART 121 a 154-B do CP 

 

 
O tema de hoje foi dividido em dois dias (dias 38 e 39). 

Atenção! São os mesmos artigos para os DOIS DIAS.  

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. 

 
Atenção! No tema de hoje, a recomendação é A LEITURA COMPLETA dos artigos referentes ao tema em 

função da importância. 

 
10.1 CRIMES CONTRA A PESSOA.  
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COMO O TEMA É COBRADO EM PROVAS DE DELEGADO DE POLÍCIA? 
O tema Crimes contra a Pessoa é o TERCEIRO tema mais cobrado pela Banca CESPE em provas de 

Delegado de Polícia. Representa um percentual de 7,5% de relevância.  

O assunto está disposto no Título I do Código Penal (art. 121 a 154-B do CP) e engloba diversos 

capítulos: 

CAPÍTULO I - DOS CRIMES CONTRA A VIDA: ART 121 a 128 do CP 

CAPÍTULO II - DAS LESÕES CORPORAIS: ART 129 do CP 

CAPÍTULO III - DA PERICLITAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE: ART 130 a 136 do CP 

CAPÍTULO IV - DA RIXA: ART 137 do CP 

CAPÍTULO V - DOS CRIMES CONTRA A HONRA: ART 138 a 145 do CP 

CAPÍTULO VI - DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL: ART 146 a 154-B do CP 

 

A banca CESPE demonstra total predileção pelos Crimes contra a vida! Essa é a nossa maior prioridade. 

A ordem adotada pela banca: 

1. Contra a Vida 

2. Crimes Contra a Liberdade Pessoal 

3. Lesões Corporais 

4. Crimes contra a inviolabilidade de segredos. 

 

COMENTÁRIOS CASUAIS 
 Crimes contra a vida: A CESPE é uma banca teve uma cobrança com distribuição nas três fontes: 

doutrina, jurisprudência e lei seca. Nesta ordem. 

 

 Atenção às recentes mudanças no crime de Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a 

automutilação. 

 

 É importante que o aluno revise os crimes que não admitem tentativa. É básico, mas vale 

sempre a revisão, pois é recorrente em provas. 
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 A banca cobrou sobre Legítima Defesa Putativa ou Imaginária. 

 

 Atenção! A premeditação por si só não é uma Qualificadora. 

 

 Atenção! O morto, não sendo titular de direitos, não é sujeito passivo de crime. 

 

 Atenção! Se a lesão for culposa, não existe gradação, ou seja, não se classifica em leve, grave ou 

gravíssima. 

 

 Na prova da Polícia Federal (2021), a banca cobrou o Informativo 543 do STJ: Para configuração 

do delito de "redução a condição análoga à de escravo" (art. 149 do CP) - de competência da 

Justiça Federal - é desnecessária a restrição à liberdade de locomoção do trabalhador.  

 

 A banca cobrou o Informativo 575 do STJ: O reconhecimento da qualificadora da "paga ou 

promessa de recompensa" (inciso I do § 2º do art. 121) em relação ao executor do crime de 

homicídio mercenário não qualifica automaticamente o delito em relação ao mandante, nada 

obstante este possa incidir no referido dispositivo caso o motivo que o tenha levado a empreitar 

o óbito alheio seja torpe. 

 

 A banca cobrou o Informativo 625 do STJ: Não caracteriza bis in idem o reconhecimento das 

qualificadoras de motivo torpe e de feminicídio no crime de homicídio praticado contra mulher 

em situação de violência doméstica e familiar. 

 

 A banca cobrou o Informativo 855 do STF: Aquele que se associa a comparsa para a prática de 

roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha 

sido o autor do disparo fatal ou que sua participação se revele de menor importância. 

 
 A Banca cobrou sobre as classificações do aborto. Exemplos: aborto eugênico, aborto 

sentimental ou piedoso.  
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O aborto eugênico é realizado nos casos em que há suspeita de que a criança possa vir a nascer 

com defeitos físicos, mentais ou anomalias.  

O aborto sentimental é o aborto nos casos de estupro. 

Cumpre informar que apenas duas são admitidas pelo Código Penal Brasileiro, quais sejam: o 

aborto sentimental (piedoso) e o aborto terapêutico (necessário). (Isso já foi cobrado de forma 

repetida em provas de Delegado pela banca. 

O aborto terapêutico encontra previsão legal no Art. 128, I (aborto necessário), já o aborto 

sentimental está previsto no inciso II do referido artigo (Aborto no caso de gravidez resultante 

de estupro). 

 

 Não confunda! O aborto decorrente de fetos ou embriões com graves anomalias, chamados de 

anecéfalo, trata-se de denominação jurisprudência e doutrinária admitida no direito brasileiro. 

 A banca CESPE já cobrou sobre gravidez molar. Revise o tema! 

 

 A banca CESPE cobrou sobre o conceito de sadismo: perversão caracterizada pela obtenção de 

prazer sexual com a humilhação ou sofrimento físico de outrem 

 

 Atenção! Influência não é domínio: 

Influência de violenta emoção Domínio de violenta emoção 

Atenuante Diminuição 

 

 Os campeões de cobrança: 

Artigo 121 do CP, em especial, o §2º, III. 

Artigo 122 do CP. 
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INÍCIO DA META DO DIA 
 

AQUECENDO COM QUESTÕES 
 
 

Inicie o estudo resolvendo 5 questões do tema. 

 

ATUALIZAÇÕES LEGISLATIVAS NO TEMA 
 

Art. 121 do CP. Matar alguem: 

Homicídio qualificado 

§ 2° Se o homicídio é cometido: 

VIII - com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido:         (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)   

Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 

 

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

Art. 122 do CP. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para 

que o faça:   (Redação dada pela Lei nº 13.968, de 2019) 

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

§ 1º Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos 

dos §§ 1º e 2º do art. 129 deste Código:   (Incluído pela Lei nº 13.968, de 2019) 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.   (Incluído pela Lei nº 13.968, de 2019) 

§ 2º Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte:    (Incluído pela Lei nº 13.968, de 2019) 

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

§ 3º A pena é duplicada:   (Incluído pela Lei nº 13.968, de 2019) 

I - se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil;   (Incluído pela Lei nº 13.968, de 2019) 

II - se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência.   (Incluído pela Lei nº 

13.968, de 2019) 

§ 4º A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou 

transmitida em tempo real.   (Incluído pela Lei nº 13.968, de 2019) 

§ 5º Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual.   (Incluído pela Lei 

nº 13.968, de 2019) 

§ 6º Se o crime de que trata o § 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra 

menor de 14 (quatorze) anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 
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discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o 

agente pelo crime descrito no § 2º do art. 129 deste Código.   (Incluído pela Lei nº 13.968, de 2019) 

§ 7º Se o crime de que trata o § 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 (quatorze) anos ou contra quem não 

tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, 

responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do art. 121 deste Código.   (Incluído pela Lei nº 13.968, de 

2019) 

 

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

§ 13.  Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 

121 deste Código:    (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021) 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).    (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021) 

 

Art. 147-A do CP.  Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou 

psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera 

de liberdade ou privacidade.       (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021) 

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.       (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021) 

§ 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido:        (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021) 

I – contra criança, adolescente ou idoso;      (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021) 

II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código;       (Incluído 

pela Lei nº 14.132, de 2021) 

III – mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma.        (Incluído pela Lei nº 14.132, de 

2021) 

§ 2º  As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.       (Incluído pela Lei nº 14.132, 

de 2021) 

§ 3º  Somente se procede mediante representação.      (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021) 

Violência psicológica contra a mulher   (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021) 

 

Art. 147-B do CP.  Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou 

que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 

constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e 

vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação:     (Incluído pela Lei 

nº 14.188, de 2021) 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais 

grave.    (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021) 
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Disposições comuns 

Art. 141 do CP. As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido: 

§ 1º - Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro.              (Redação 

dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 2º Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de 

computadores, aplica-se em triplo a pena.        (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)       (Vigência) 

 

Art. 150 do CP. Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem 

de direito, em casa alheia ou em suas dependências: 

§ 2º -  (Revogado pela Lei nº 13.869, de 2019)      (Vigência) 

 

Art. 154-A do CP. Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim 

de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou 

de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita:      (Redação dada pela Lei nº 14.155, de 2021) 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.     (Redação dada pela Lei nº 14.155, de 2021) 

§ 2º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se da invasão resulta prejuízo econômico.       (Redação 

dada pela Lei nº 14.155, de 2021) 

§ 3o  Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou 

industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo 

invadido: (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)      

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.      (Redação dada pela Lei nº 14.155, de 2021) 
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ARTIGOS DO TEMA JÁ COBRADOS 
 

CÓDIGO PENAL  

ARTIGOS COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

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

 

 

ART 13 

ART 13, § 2º (+) 

ART 18 

ART 24, § 2º 

ART 26 

ART 29, § 1º, §2º 

ART 65, III, c (+) 

ART 121 

ART 121, § 1º (+) 

ART 121, § 2º 

ART 121, § 2º, I 

ART 121, §2º, II (+) 

ART 121, §2º, III (+) 

ART 121, § 2º, VI 

ART 121, 2º-A, I 

ART 121, § 3º 

ART 122 (+) 

ART 128, I (+) (aborto 

necessário)  

ART 128, II (+) (aborto 

sentimental) 

ART 129 

ART 129, § 1º (+) 

ART 129, § 1º, I (+) 

ART 129, § 1º, III  

ART 129, § 2º (+) 

ART 129, § 3º (+) 

ART 129, §6º  

ART 135 

ART 146 

ART 148, caput 

ART 148, § 1º, I 

ART 148, §1º, IV (+) 

ART 149 

ART 154-A, caput 

ART 154-B 

 

 

OUTROS ARTIGOS JÁ COBRADOS 
 

CÓDIGO PENAL  

ARTIGOS COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

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

 

ART 158 

ART 171, V 

ART 213 

ART 213, § 1º 

ART 225 

ART 226, II 
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ART 316 

 

 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL  

ARTIGOS COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

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

 

ART 158 
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DIA 39 
DIREITO PENAL 

 
 

Tema do dia: Crimes contra a Pessoa  
 
 

CESPE: TERCEIRO TEMA MAIS COBRADO EM PROVAS DE DELEGADO DE 

POLÍCIA 

PERCENTUAL DE RELEVÂNCIA: ALTÍSSIMO – 7,5% 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA: ART 121 a 154-B do CP 

 

 
O tema de hoje foi dividido em dois dias (dias 38 e 39). 

Atenção! São os mesmos artigos para os DOIS DIAS.  

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. 

 

Atenção! No tema de hoje, a recomendação é A LEITURA COMPLETA dos artigos referentes ao tema em 

função da importância. 

 
10.1 CRIMES CONTRA A PESSOA.  
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DIA 40 
LEGISLAÇÃO ESPECIAL 

 
 

Tema do dia: Lei de Interceptação Telefônica  
 
 

CESPE: SÉTIMO TEMA MAIS COBRADO EM PROVAS DE DELEGADO DE 

POLÍCIA 

PERCENTUAL DE RELEVÂNCIA: ALTO – 17 questões 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA: Lei nº 9.296/1996 (Interceptação telefônica). 

 

 
 
 

20. Lei nº 9.296/1996 (Interceptação telefônica).  
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COMO O TEMA É COBRADO EM PROVAS DE DELEGADO DE POLÍCIA? 
A Lei de Interceptação Telefônica é o sétimo tema mais cobrado pela Banca CESPE em provas de 

Delegado de Polícia.  

Embora sétimo nos represente uma ideia de distante, ainda é bastante cobrado pela banca com 17 

questões na carreira. 

 

No tema de hoje, além da letra da lei, a banca demonstrou uma enorme predileção por jurisprudência. 

Em provas anteriores, muitos julgados cobrados estavam em informativos. Logo, há um excelente 

custo-benefício nesse estudo: 

https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/listar/?categoria=12&subcategoria=131&crit

erio-pesquisa=e 

 

Abaixo, trouxemos transcrito os enunciados do STJ consagrados sobre o tema no STJ em Teses – Edição 

117. Indicamos o estudo! 

 

Lendo a lei seca e revisando a jurisprudência, o aluno estará bem preparado no tema. Essa são as fontes 

mais importantes! 

 

COMENTÁRIOS CASUAIS 
 Atenção! Interceptação telefônica é um meio de obtenção da prova, e não um meio de prova. 

A CESPE considerou INCORRETA a seguinte assertiva: Interceptação telefônica produzida 

regularmente no curso de inquérito policial constitui meio de prova nominada, voltada ao 

convencimento da autoridade judiciária sobre determinado fato. 

 

 Atenção! A CPI não pode determinar a interceptação telefônica, por se tratar de medida da 

competência exclusiva do Poder Judiciário (medida sujeita à reserva de jurisdição). 

 

 Atenção! A banca cobrou sobre a teoria do juízo aparente nas interceptações telefônicas. 

Interceptações telefônicas eventualmente determinadas por autoridade absolutamente 
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incompetente permanecem válidas e podem ser plenamente ratificadas. Precedentes do STJ e 

do STF. 

Não é ilícita a interceptação telefônica autorizada por magistrado aparentemente competente ao tempo 

da decisão e que, posteriormente, venha a ser declarado incompetente. Trata-se da aplicação da 

chamada “teoria do juízo aparente”. STF. 2ª Turma. HC 110496/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 

9/4/2013 (Info 701). 

 

 A banca cobrou muito entendimento jurisprudencial consagrados em informativos, por 

isso, a relevância da leitura dos julgados para a prova. Seguem os mais importantes já 

cobrados: 

Segundo o art. 6º, da Lei nº 9.296/96, os procedimentos de interceptação telefônica serão conduzidos 

pela autoridade policial (Delegado de Polícia Civil ou Federal). O STJ e o STF, contudo, entendem que tal 

acompanhamento poderá ser feito por outros órgãos, como, por exemplo, a polícia militar (o que 

ocorreu no caso concreto), não sendo atribuição exclusiva da autoridade policial. STF. 2ª Turma. HC 

96986/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 15/5/2012. 

 

No mesmo sentido o STJ, na Jurisprudência em teses 117: 

3) O art. 6º da Lei n. 9.296/1996 não restringe à polícia civil a atribuição para a execução de 

interceptação telefônica ordenada judicialmente. 

 

Cobrança repetida: 

A Lei nº 9.296/96 prevê que a interceptação telefônica "não poderá exceder o prazo de quinze dias, 

renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova." (art. 5º). A 

interceptação telefônica não pode exceder 15 dias. Contudo, pode ser renovada por igual período, não 

havendo restrição legal ao número de vezes para tal renovação, se comprovada a sua necessidade. 

STF. 2ª Turma. HC 133148/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 21/2/2017 (Info 855). 

 

Não é necessária a transcrição integral das conversas interceptadas, desde que possibilitado ao 

investigado o pleno acesso a todas as conversas captadas, assim como disponibilizada a totalidade do 

material que, direta e indiretamente, àquele se refira, sem prejuízo do poder do magistrado em 
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determinar a transcrição da integralidade ou de partes do áudio. STF. Plenário. Inq 3693/PA, Rel. Min. 

Cármen Lúcia, julgado em 10/4/2014 (Info 742). 

 

Não é válida a interceptação telefônica realizada sem prévia autorização judicial, ainda que haja 

posterior consentimento de um dos interlocutores para ser tratada como escuta telefônica e utilizada 

como prova em processo penal. STJ. 5ª Turma. HC 161053-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 

27/11/2012. 

 

 CESPE DPF (2013): Apesar de a lei prever o prazo máximo de quinze dias para a interceptação 

telefônica, renovável por mais quinze, não há qualquer restrição ao número de prorrogações, 

desde que haja decisão fundamentando a dilatação do período.  

 

 O campeão de cobrança: 

Artigo 1º da Lei 9.296/1996. 
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INÍCIO DA META DO DIA 
 

AQUECENDO COM QUESTÕES 
 
 

Inicie o estudo resolvendo 5 questões do tema. 

 

 

ATUALIZAÇÕES LEGISLATIVAS NO TEMA 
 

Art. 8º-A da Lei 9.296/1996. Para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento 

da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, 

quando:      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

I - a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes; e      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 

2019) 

II - houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas 

sejam superiores a 4 (quatro) anos ou em infrações penais conexas.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 1º O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação 

ambiental.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 2º A instalação do dispositivo de captação ambiental poderá ser realizada, quando necessária, por meio de operação 

policial disfarçada ou no período noturno, exceto na casa, nos termos do inciso XI do caput do art. 5º da Constituição 

Federal.             (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)        

§ 3º A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 (quinze) dias, renovável por decisão judicial por iguais 

períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, 

habitual ou continuada.        (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 4º A captação ambiental feita por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do 

Ministério Público poderá ser utilizada, em matéria de defesa, quando demonstrada a integridade da 

gravação.           (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)         

§ 5º Aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para a interceptação 

telefônica e telemática.       (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 

Art. 10 da Lei 9.296/1996.  Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou 

telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não 

autorizados em lei:     (Redação dada pela Lei nº 13.869. de 2019)      (Vigência) 
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Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.     (Redação dada pela Lei nº 13.869. de 2019)      (Vigência) 

Parágrafo único.  Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista 

no caput deste artigo com objetivo não autorizado em lei.     (Incluído pela Lei nº 13.869. de 2019) (Vigência) 

Art. 10-A. Realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução 

criminal sem autorização judicial, quando esta for exigida:     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 1º Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores.        (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 2º A pena será aplicada em dobro ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo das investigações 

que envolvam a captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo 

judicial.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
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ARTIGOS DO TEMA JÁ COBRADOS 
 

LEI nº 9.296/1996 (LEI DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA)  

ARTIGOS COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

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

 

 

ART 1º (+) 

ART 2º 

ART 2º, III (+) 

ART 3º 

ART 3º, caput (+) 

ART 3º, I (+)  

ART 3º, II 

ART 4º, §1º (+) 

ART 4º, §2º 

ART 5º (+)  

ART 6º, caput (+)  

ART 6º, §1º (+) 

ART 8º 

ART 9º 

ART 10 

 

 

OUTROS ARTIGOS JÁ COBRADOS 
 

CÓDIGO PENAL  

ARTIGOS COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

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

 

ART 147 
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STJ EM TESES 
EDIÇÃO N. 117: INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - I 

Os entendimentos foram extraídos de julgados publicados até 07/12/2018 

 

1) A alteração da competência não torna inválida a decisão acerca da interceptação telefônica determinada por 

juízo inicialmente competente para o processamento do feito. 

2) É admissível a utilização da técnica de fundamentação per relationem para a prorrogação de interceptação 

telefônica quando mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da medida originária. 

3) O art. 6º da Lei n. 9.296/1996 não restringe à polícia civil a atribuição para a execução de interceptação 

telefônica ordenada judicialmente. CESPE 

4) É possível a determinação de interceptações telefônicas com base em denúncia anônima, desde que 

corroborada por outros elementos que confirmem a necessidade da medida excepcional. 

5) A interceptação telefônica só será deferida quando não houver outros meios de prova disponíveis à época na 

qual a medida invasiva foi requerida, sendo ônus da defesa demonstrar violação ao disposto no art. 2º, inciso II, 

da Lei n. 9. 296/1996. 

6) É legítima a prova obtida por meio de interceptação telefônica para apuração de delito punido com detenção, 

se conexo com outro crime apenado com reclusão. 

7) A garantia do sigilo das comunicações entre advogado e cliente não confere imunidade para a prática de crimes 

no exercício da advocacia, sendo lícita a colheita de provas em interceptação telefônica devidamente autorizada e 

motivada pela autoridade judicial. 

8) É desnecessária a realização de perícia para a identificação de voz captada nas interceptações telefônicas, salvo 

quando houver dúvida plausível que justifique a medida. 

9) Não há necessidade de degravação dos diálogos objeto de interceptação telefônica, em sua integralidade, visto 

que a Lei n. 9.296/1996 não faz qualquer exigência nesse sentido. 

10) Em razão da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996, é desnecessário que as degravações das escutas sejam 

feitas por peritos oficiais. 
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DIA 41 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
 

Tema do dia: Poder Judiciário. Poder Executivo 
 
 

CESPE: PODER EXECUTIVO 

+ DÉCIMO TEMA MAIS COBRADO EM PROVAS DE DELEGADO DE 

POLÍCIA 

 

PODER JUDICIÁRIO 

NONO TEMA MAIS COBRADO EM PROVAS DE DELEGADO DE 

POLÍCIA 

PERCENTUAL DE RELEVÂNCIA: BAIXA 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA: PODER EXECUTIVO: ART 76 a 91 da CF 

PODER JUDICIÁRIO: ART 92 a 126 da CF 

 

 

O tema de hoje foi dividido em dois dias (dias 41 e 42). 

Atenção! São os mesmos artigos para os DOIS DIAS.  

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. 

 

45 PODER JUDICIÁRIO e organização da Justiça Brasileira.  

46 Garantias do Poder Judiciário.  
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41 PODER EXECUTIVO. 

42 Forma e Sistema de Governo.  

43 Chefia de Estado e de Governo.  

44 Atribuições e responsabilidade do Presidente da República.  
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COMO O TEMA É COBRADO EM PROVAS DE DELEGADO DE POLÍCIA? 
 

O tema Poder Judiciário possui com a fonte principal a letra de lei da Constituição Federal. Em função 

disso, a recomendação é que o aluno não perca esse tipo de questão. Pois embora não seja altamente 

recorrente em provas, o índice de acertos em provas é alto. 

Não é um tema de difícil compreensão, exatamente pelo fato da cobrança ser, em sua maioria, a letra 

de lei da CF e não ser cobrado com tanta profundidade em provas de Delegado. 

Poder Executivo também é um tema essencialmente legalista. São poucos os artigos, logo, são de 

domínio obrigatório. 

Já chegamos em uma fase dos estudos que não estamos mais buscando apenas saber os três temas mais 

importantes de cada matéria, é hora de dominar por completo, principalmente, o quadripé. 

 

Não perca a oportunidade de dominar por completo o assunto. 

Embora seja cobrada jurisprudência, é pouca e a lei seca da Constituição pode garantir o acerto em 

prova e ser um diferencial para a sua aprovação. 

 

 

COMENTÁRIOS CASUAIS 
 

 A CESPE demonstrou preferência pelos artigos 102, I e 109 da Constituição Federal.  

 Cobrou sobre as atividades típicas a atípicas de cada um dos Poderes (legislativo, executivo e 

judiciário. Exemplo: São atividades típicas do Poder Legislativo a de legislar e de fiscalizar; a de 

julgar consiste em atividade atípica.  

 Um ponto que chamou atenção foi a cobrança da teoria dos poderes adotada por Aristóteles, 

que teorizou a respeito da divisão dos Poderes, mas ainda não da forma adotada atualmente. Na 

verdade, o filósofo repartiu o poder em Poder Deliberativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. 

 Os campeões de cobrança (artigos mais cobrados, especificamente, pela banca CESPE): 

Artigo 86, caput, da CF. 

Artigo 105, I, a, da CF.  

Artigo 105, II, c, da CF.  

Artigo 109, VI, da CF.  



MENTORIA FINAL. PC/PB  
___________________________________________________ 

35 
Site: www.mentoriadeleiseca.com.br 

 @mentoriadeleiseca 

 
 

Artigo 52, I, II, da CF. 
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INÍCIO DA META DO DIA 
 

AQUECENDO COM QUESTÕES 
 
 

Inicie o estudo resolvendo 5 questões do tema. 

 

ATUALIZAÇÕES LEGISLATIVAS NO TEMA 
 

Art. 84 da CF. Compete privativamente ao Presidente da República: 

XXVIII - propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos 

arts. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição.      (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 

2021) 

 

Art. 93 da CF. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 

Magistratura, observados os seguintes princípios: 

VIII - o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por 

voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

 

Art. 103-B da CF. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) 

anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo:          

§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do 

cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem 

conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 

III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus 

serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação 

do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo 

avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções 

administrativas, assegurada ampla defesa;         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

 

Art. 109 da CF. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
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§ 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do 

domicílio do segurado não for sede de vara federal.         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 

2019) 

 

 

ARTIGOS DO TEMA JÁ COBRADOS 
 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

ARTIGOS COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

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

 

ART 84 

ART 84, IV 

ART 84, VI 

ART 84, IX 

ART 84, XXII 

ART 84, p. único 

ART 85 

ART 86, caput (+) 

ART 86, §3º 

ART 86, §4º 

ART 101 

ART 102, I, b 

ART 102, I, e 

ART 102, I, f 

ART 102, I, g 

ART 102, II, a 

ART 102, II, b 

ART 103-B, § 4º, II 

ART 105, I, a (+) 

ART 105, II, c (+) 

ART 108, I, a 

ART 109, II 

ART 109, IX  

ART 109, VI (+) 

ART 109, X, XI 

 

 

OUTROS ARTIGOS JÁ COBRADOS 
 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

ARTIGOS COM BASE EM INCIDÊNCIA EM PROVAS 

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

 

ART 1º, p. único ART 5º, § 3º ART 21, IV 
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ART 29, X 

ART 48, XI 

ART 49, I 

ART 49, IV 

ART 51, I 

ART 52, I (+) 

ART 52, II (+) 

ART 52, VII 

ART 52, IX 

ART 74, §2º 

ART 128, I, alíneas 

ART 130-A, § 2º, III 

ART 130-A, § 3º, III 

 

 

SÚMULAS JÁ COBRADAS 
 

Súmula 624 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado 

de segurança contra atos de outros tribunais.  

 

O STF não dispõe de competência originária para processar e julgar MS impetrado contra ato de outros 

Tribunais judiciários, ainda que se trate do STJ. Compete ao próprio STJ julgar os mandados de 

segurança impetrados contra seus atos ou omissões. 

 

Súmula 634 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar 

efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na 

origem.  

 

O tema foi tratado de forma expressa no § 5º do art. 1.029 do CPC 2015. 

 

Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se 

alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 
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DIA 42 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
 

Tema do dia: Poder Judiciário. Poder Executivo 
 
 

CESPE: PODER EXECUTIVO 

+ DÉCIMO TEMA MAIS COBRADO EM PROVAS DE DELEGADO DE 

POLÍCIA 

 

PODER JUDICIÁRIO 

NONO TEMA MAIS COBRADO EM PROVAS DE DELEGADO DE 

POLÍCIA 

PERCENTUAL DE RELEVÂNCIA: BAIXA 

ARTIGOS REFERENTES AO TEMA: PODER EXECUTIVO: ART 76 a 91 da CF 

PODER JUDICIÁRIO: ART 92 a 126 da CF 

 

 

O tema de hoje foi dividido em dois dias (dias 41 e 42). 

Atenção! São os mesmos artigos para os DOIS DIAS.  

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. 

 

45 PODER JUDICIÁRIO e organização da Justiça Brasileira.  

46 Garantias do Poder Judiciário.  
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41 PODER EXECUTIVO. 

42 Forma e Sistema de Governo.  

43 Chefia de Estado e de Governo.  

44 Atribuições e responsabilidade do Presidente da República.  

 
 
 

 


