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I N T R O D U Ç Ã O

Olá! :) 

Sabemos que são várias as disciplinas exigidas no mais diversos concursos policiais, 

mas, concordamos que há 6 disciplinas que estão em todos estes concursos que 

são: Português, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal, Direito 

Processual Penal e Legislação penal e processual extravagante. 

Além disso, em alguns concursos é exigido ainda a legislação local estadual, porém, 

essas podem ser estudadas na fase “reta final”, e para que isso seja possível, você já 

precisa estar dominando as principais disciplinas acima citadas, pois estas somam 

em média 70% da prova, quando não representam os 100% das questões. 

Por isso, decidimos fazer esse ebook para te ajudar nos 10 principais temas, e pode 

ter certeza, que isso vai garantir até 20% a depender da quantidade de questões na 

sua prova. 

Você vai conseguir compreender os temas e ainda revisá-los, sem contar que vai te 

ajudar para aquela revisão de véspera, até mesmo horas antes da prova. 

Por fim, ressaltamos que os temas versarão sobre as disciplinas de Direito Penal, 

Direito Processual Penal, Legislação Penal e Processual extravagante, Direito 

Constitucional e Direito Administrativo. Sendo os 2 principais temas de cada 

disciplina, temas estes que estão em todas as provas para concursos de carreiras 

policiais. 

Agora, vamos lá ;) 
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TEMA 1 – ESTADO DE DEFESA E ESTADO DE SÍTIO
Faremos uma análise objetiva com os devidos pontos mais importantes. Vamos tratar inicialmente 
sobre o Estado de Defesa. 
 
Estado de Defesa 

 
O Estado de Defesa está previsto no artigo 136 da CF/88. 
 

Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa 
Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e 
determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas po
ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.
§ 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a 
serem abrangidas e indicará, nos term
seguintes: 
I - restrições aos direitos de: 
a) reunião, ainda que exercida no seio das associações;
b) sigilo de correspondência; 
c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica;
II - ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, 
respondendo a União pelos danos e custos decorrentes.
§ 2º O tempo de duração do estado de defesa não será superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma 
vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.
§ 3º Na vigência do estado de defesa:
I - a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada 
imediatamente ao juiz competente, que a 
corpo de delito à autoridade policial;
II - a comunicação será acompanhada de declaração, pela autoridade, do estado físico e mental do detido 
no momento de sua autuação;
III - a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias, salvo quando autorizada 
pelo Poder Judiciário; 
IV - é vedada a incomunicabilidade do preso.
§ 4º Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de vinte e qua
horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria 
absoluta. 
§ 5º Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado, extraordinariamente, no prazo de cinco 
dias. 
§ 6º O Congresso Nacional aprec
continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa.
§ 7º Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa.
 

Esse é o texto legal, agora vamos destrincha
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

ESTADO DE DEFESA E ESTADO DE SÍTIO 
Faremos uma análise objetiva com os devidos pontos mais importantes. Vamos tratar inicialmente 

O Estado de Defesa está previsto no artigo 136 da CF/88.  

rt. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa 
Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e 
determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional 
ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. 
§ 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a 
serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as 

a) reunião, ainda que exercida no seio das associações; 
 

c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica; 
ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, 

respondendo a União pelos danos e custos decorrentes. 
§ 2º O tempo de duração do estado de defesa não será superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma 

igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.
§ 3º Na vigência do estado de defesa: 

a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada 
imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de 
corpo de delito à autoridade policial; 

a comunicação será acompanhada de declaração, pela autoridade, do estado físico e mental do detido 
no momento de sua autuação; 

tenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias, salvo quando autorizada 

é vedada a incomunicabilidade do preso. 
§ 4º Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de vinte e qua
horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria 

§ 5º Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado, extraordinariamente, no prazo de cinco 

§ 6º O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de dez dias contados de seu recebimento, devendo 
continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. 
§ 7º Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. 

Esse é o texto legal, agora vamos destrincha-lo para não restar mais dúvidas sobre esse assunto.
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Faremos uma análise objetiva com os devidos pontos mais importantes. Vamos tratar inicialmente 

rt. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa 
Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e 

r grave e iminente instabilidade institucional 

§ 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a 
os e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as 

ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, 

§ 2º O tempo de duração do estado de defesa não será superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma 
igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. 

a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada 
relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de 

a comunicação será acompanhada de declaração, pela autoridade, do estado físico e mental do detido 

tenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias, salvo quando autorizada 

§ 4º Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de vinte e quatro 
horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria 

§ 5º Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado, extraordinariamente, no prazo de cinco 

iará o decreto dentro de dez dias contados de seu recebimento, devendo 

star mais dúvidas sobre esse assunto. 
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O Estado de Defesa compreende medidas temporárias destinadas a preservar ou restabelecer, em 
área restrita e determinada, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por fatores políticos, sociais 
ou por fenômenos naturais de grandes proporções.
Para a decretação do Estado de Defesa devem ser observados alguns pressupostos, que se 
dividem em pressupostos materiais e formais.
  
Os pressupostos materiais são as condições fáticas exigíveis para a decretação do estado de 
defesa.  São esses os pressupostos materiais:
 

a) Existência de grave e iminente instabilidade institucional; ou
b) Calamidade de grande proporção na natureza.

 
Já os pressupostos formais dizem respeito aos procedimentos exigíveis para a legitimidade das 
medidas a serem adotadas. A constituição prevê cinco requisitos cumulativos, vejamos:
 

a) prévia manifestação do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional (obs.: o 
parecer destes conselhos não é vinculante, pois eles são órgãos de consulta, apenas).

b) Decretação do Estado de Defesa pelo Presidente da República;
c) Previsão de prazo de duração e no máximo 30 dias ( podendo prorrogar apenas uma vez).
d)  Deve Especificar as áreas abrangidas;
e)  Indicar medidas Coercitivas.
• As medidas coercitivas são as restrições

associação), sigilo das correspondências, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, 
ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos em caso de calamidade pública 
(respondendo a União pelos danos e

 
O Estado de Defesa submete-se ao controle político e jurisdicional que se dá em dois momentos, de 
forma simultânea e posterior. 
 
Controle Político: 
 

a) Simultâneo – O congresso Nacional Decide, por maioria absoluta, a decretação ou 
prorrogação do Estado de Defesa e 5 membros da mesa acompanhará e fiscalizará as 
medidas coercitivas. 

b) Posterior - Após cessação do Estado de Defesa o congresso nacional avaliar
durou, após receber mensagem do Presidente da República explicando e justificando as 
providências adotadas, se houver algum tipo de arbitrariedade ou excesso, os executores ou 
agentes serão responsabilizados por tais ilícitos cometidos.
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O Estado de Defesa compreende medidas temporárias destinadas a preservar ou restabelecer, em 
área restrita e determinada, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por fatores políticos, sociais 

ais de grandes proporções. 
Para a decretação do Estado de Defesa devem ser observados alguns pressupostos, que se 
dividem em pressupostos materiais e formais. 

Os pressupostos materiais são as condições fáticas exigíveis para a decretação do estado de 
ressupostos materiais: 

Existência de grave e iminente instabilidade institucional; ou 
Calamidade de grande proporção na natureza. 

Já os pressupostos formais dizem respeito aos procedimentos exigíveis para a legitimidade das 
serem adotadas. A constituição prevê cinco requisitos cumulativos, vejamos:

prévia manifestação do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional (obs.: o 
parecer destes conselhos não é vinculante, pois eles são órgãos de consulta, apenas).
Decretação do Estado de Defesa pelo Presidente da República; 
Previsão de prazo de duração e no máximo 30 dias ( podendo prorrogar apenas uma vez).
Deve Especificar as áreas abrangidas; 
Indicar medidas Coercitivas. 

As medidas coercitivas são as restrições aos direitos de: reunião (ainda que no seio da 
associação), sigilo das correspondências, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, 
ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos em caso de calamidade pública 
(respondendo a União pelos danos e custos decorrentes. 

se ao controle político e jurisdicional que se dá em dois momentos, de 

O congresso Nacional Decide, por maioria absoluta, a decretação ou 
prorrogação do Estado de Defesa e 5 membros da mesa acompanhará e fiscalizará as 

Após cessação do Estado de Defesa o congresso nacional avaliar
durou, após receber mensagem do Presidente da República explicando e justificando as 
providências adotadas, se houver algum tipo de arbitrariedade ou excesso, os executores ou 
agentes serão responsabilizados por tais ilícitos cometidos. 
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O Estado de Defesa compreende medidas temporárias destinadas a preservar ou restabelecer, em 
área restrita e determinada, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por fatores políticos, sociais 

Para a decretação do Estado de Defesa devem ser observados alguns pressupostos, que se 

Os pressupostos materiais são as condições fáticas exigíveis para a decretação do estado de 

Já os pressupostos formais dizem respeito aos procedimentos exigíveis para a legitimidade das 
serem adotadas. A constituição prevê cinco requisitos cumulativos, vejamos: 

prévia manifestação do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional (obs.: o 
parecer destes conselhos não é vinculante, pois eles são órgãos de consulta, apenas). 

Previsão de prazo de duração e no máximo 30 dias ( podendo prorrogar apenas uma vez). 

aos direitos de: reunião (ainda que no seio da 
associação), sigilo das correspondências, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, 
ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos em caso de calamidade pública 

se ao controle político e jurisdicional que se dá em dois momentos, de 

O congresso Nacional Decide, por maioria absoluta, a decretação ou 
prorrogação do Estado de Defesa e 5 membros da mesa acompanhará e fiscalizará as 

Após cessação do Estado de Defesa o congresso nacional avaliará o período que 
durou, após receber mensagem do Presidente da República explicando e justificando as 
providências adotadas, se houver algum tipo de arbitrariedade ou excesso, os executores ou 
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Controle Jurisdicional: 
 

a) Simultâneo – exercido em caso de prisão por crime contra o Estado, cabendo ao executor da 
medida comunicar ao juiz competente e informar o estado físico e mental do detido. É vedado 
a incomunicabilidade do preso, se a prisão for 
do juiz, haverá o relaxamento dela.

b) Posterior – é a responsabilização do agente e executores pelas práticas dos atos ilícitos
 

Estado de Sítio 

 

O Estado de Sítio consiste na adoção de medidas temporárias 
gravidade. 
 
Novamente, para decretação do Estado de Sítio, será necessário observar os pressupostos 
materiais e os formais. 
 
Pressupostos materiais: 
 

a) comoção grave de repercussão nacional, devido a crise capaz de colocar em risco as 
instituições democráticas ou o governo legitimamente eleito;

b) ocorrência de fatos comprobatórios da ineficácia da medida adotada no Estado de Defesa;
c) Declaração do Estado de Guerra 

armada estrangeira. 
 
Obs.: É necessário apenas um dos citados pressupostos, ou seja, os pressupostos materiais 
são cumulativos. 
 
Pressupostos formais: 
 

a) oitiva do Conselho da República e do Conselho de
vinculativo, pois são órgãos consultivos);

b) Solicitação ao Congresso Nacional de autorização para decretar o Estado de Sítio ou a sua 
prorrogação; 

c) autorização do Congresso Nacional por maioria absoluta dos  membros;
d) edição do Decreto pelo Presidente da República indicando a duração do Estado de Sítio, as 

medidas necessárias a sua execução e as garantias constitucionais a serem suspensas.
e) após o decreto, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas

área abrangida. 
 
Obs.: Os pressupostos formais são cumulativos.

 
Novamente haverá dois controles (político e jurisdicional), mas no controle político do Estado de 
Sítio serão três momentos. 

_____________________________________________________________________
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exercido em caso de prisão por crime contra o Estado, cabendo ao executor da 
medida comunicar ao juiz competente e informar o estado físico e mental do detido. É vedado 
a incomunicabilidade do preso, se a prisão for ilegal ou ultrapassar 10 dias, sem autorização 
do juiz, haverá o relaxamento dela. 

é a responsabilização do agente e executores pelas práticas dos atos ilícitos

O Estado de Sítio consiste na adoção de medidas temporárias durante situações de extrema 

Novamente, para decretação do Estado de Sítio, será necessário observar os pressupostos 

grave de repercussão nacional, devido a crise capaz de colocar em risco as 
instituições democráticas ou o governo legitimamente eleito; 
ocorrência de fatos comprobatórios da ineficácia da medida adotada no Estado de Defesa;
Declaração do Estado de Guerra pelo Presidente da República ou resposta a agressão 

Obs.: É necessário apenas um dos citados pressupostos, ou seja, os pressupostos materiais 

oitiva do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional (seu parecer não é 
vinculativo, pois são órgãos consultivos); 
Solicitação ao Congresso Nacional de autorização para decretar o Estado de Sítio ou a sua 

autorização do Congresso Nacional por maioria absoluta dos  membros;
o do Decreto pelo Presidente da República indicando a duração do Estado de Sítio, as 

medidas necessárias a sua execução e as garantias constitucionais a serem suspensas.
após o decreto, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas

são cumulativos. 

Novamente haverá dois controles (político e jurisdicional), mas no controle político do Estado de 
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exercido em caso de prisão por crime contra o Estado, cabendo ao executor da 
medida comunicar ao juiz competente e informar o estado físico e mental do detido. É vedado 

ilegal ou ultrapassar 10 dias, sem autorização 

é a responsabilização do agente e executores pelas práticas dos atos ilícitos 

durante situações de extrema 

Novamente, para decretação do Estado de Sítio, será necessário observar os pressupostos 

grave de repercussão nacional, devido a crise capaz de colocar em risco as 

ocorrência de fatos comprobatórios da ineficácia da medida adotada no Estado de Defesa; 
pelo Presidente da República ou resposta a agressão 

Obs.: É necessário apenas um dos citados pressupostos, ou seja, os pressupostos materiais não 

Defesa Nacional (seu parecer não é 

Solicitação ao Congresso Nacional de autorização para decretar o Estado de Sítio ou a sua 

autorização do Congresso Nacional por maioria absoluta dos  membros; 
o do Decreto pelo Presidente da República indicando a duração do Estado de Sítio, as 

medidas necessárias a sua execução e as garantias constitucionais a serem suspensas. 
após o decreto, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e a 

Novamente haverá dois controles (político e jurisdicional), mas no controle político do Estado de 
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Controle Político: 
 

a) Prévio: análise das circunstancias a fim 
b) Simultâneo: comissão de 5 parlamentares designados pela mesa do Congresso Nacional 

para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas adotadas. Enquanto existir as medidas 
coercitivas o Congresso Nacional deve permanec

c) Posterior: após cessar o Estado de Sítio, serão analisadas as medidas e restrições aplicadas 
durante sua vigência. O Presidente da República deve especificar e justificar as providências 
e apresentar a relação nominal dos atingidos.

 
Controle Jurisdicional (dois momentos de controle):
 

a) Simultâneo – realizado durante a execução do Estado de Sítio, caso haja arbitrariedade por 
seus agentes e executores. 

b) Posterior – após cessar o Estado de Sítio, os agentes e executores serão 
em caso de eventuais ilícitos praticados.

 
Medidas coercitivas no Estado de Sítio (garantias suspensas)

 

a) Em se tratando de comoção grave de repercussão nacional ou ineficácia do Estado de 
Defesa haverá a medida de: 

� obrigação de permanecer em local determinado;
� a detenção em edifício não destinado a acusados por crime comum;
� restrição à inviolabilidade de correspondência, sigilo de comunicação, prestação de 

informação, liberdade de imprensa (rádio, tv);
� suspensão da liberdade de reunião;
� busca e apreensão em domicilio;
� intervenção nas empresas de serviços públicos;
� requisição de bens. 

 
b) Em se tratando de declaração de Guerra ou resposta a agressão armada estrangeira 

há medidas enumeradas na CF/88 nesta hipótese em específico, 

permite que sejam decretadas medidas que afrontem as garantias fundamentais.

 

Prazos das medidas coercitivas 

 

a) No caso de comoção interna ou de ineficácia do Estado de Defesa o prazo será de 30 dias, 
podendo ser prorrogado quantas vezes 
prorrogação pode ser superior a 30 dais, ou seja, não há limite determinado para a 
quantidade de prorrogações, mas cada prorrogação não pode ser superior a 30 dias (ex.: 30 
dias, prorroga por mais 30, + 30 etc...).

b) No caso de Declaração de Guerra, o prazo pode ser o mesmo que a duração do conflito.
 

_____________________________________________________________________
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Prévio: análise das circunstancias a fim de autorizar a decretação da medida.
Simultâneo: comissão de 5 parlamentares designados pela mesa do Congresso Nacional 
para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas adotadas. Enquanto existir as medidas 
coercitivas o Congresso Nacional deve permanecer em funcionamento.
Posterior: após cessar o Estado de Sítio, serão analisadas as medidas e restrições aplicadas 
durante sua vigência. O Presidente da República deve especificar e justificar as providências 
e apresentar a relação nominal dos atingidos. 

ontrole Jurisdicional (dois momentos de controle): 

realizado durante a execução do Estado de Sítio, caso haja arbitrariedade por 
 

após cessar o Estado de Sítio, os agentes e executores serão 
em caso de eventuais ilícitos praticados. 

Medidas coercitivas no Estado de Sítio (garantias suspensas): 

comoção grave de repercussão nacional ou ineficácia do Estado de 
 

r em local determinado; 
a detenção em edifício não destinado a acusados por crime comum; 
restrição à inviolabilidade de correspondência, sigilo de comunicação, prestação de 
informação, liberdade de imprensa (rádio, tv); 
suspensão da liberdade de reunião; 
busca e apreensão em domicilio; 
intervenção nas empresas de serviços públicos; 

declaração de Guerra ou resposta a agressão armada estrangeira 
há medidas enumeradas na CF/88 nesta hipótese em específico, 

permite que sejam decretadas medidas que afrontem as garantias fundamentais.

 

No caso de comoção interna ou de ineficácia do Estado de Defesa o prazo será de 30 dias, 
podendo ser prorrogado quantas vezes forem necessárias, mas nunca o prazo de 
prorrogação pode ser superior a 30 dais, ou seja, não há limite determinado para a 
quantidade de prorrogações, mas cada prorrogação não pode ser superior a 30 dias (ex.: 30 
dias, prorroga por mais 30, + 30 etc...). 

o caso de Declaração de Guerra, o prazo pode ser o mesmo que a duração do conflito.
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de autorizar a decretação da medida. 
Simultâneo: comissão de 5 parlamentares designados pela mesa do Congresso Nacional 
para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas adotadas. Enquanto existir as medidas 

er em funcionamento. 
Posterior: após cessar o Estado de Sítio, serão analisadas as medidas e restrições aplicadas 
durante sua vigência. O Presidente da República deve especificar e justificar as providências 

realizado durante a execução do Estado de Sítio, caso haja arbitrariedade por 

após cessar o Estado de Sítio, os agentes e executores serão responsabilizados 

comoção grave de repercussão nacional ou ineficácia do Estado de 

 
restrição à inviolabilidade de correspondência, sigilo de comunicação, prestação de 

declaração de Guerra ou resposta a agressão armada estrangeira – não 

há medidas enumeradas na CF/88 nesta hipótese em específico, entretanto isso não 

permite que sejam decretadas medidas que afrontem as garantias fundamentais. 

No caso de comoção interna ou de ineficácia do Estado de Defesa o prazo será de 30 dias, 
forem necessárias, mas nunca o prazo de 

prorrogação pode ser superior a 30 dais, ou seja, não há limite determinado para a 
quantidade de prorrogações, mas cada prorrogação não pode ser superior a 30 dias (ex.: 30 

o caso de Declaração de Guerra, o prazo pode ser o mesmo que a duração do conflito. 
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TEMA 2- CLASSIFICAÇÃO DAS NORMAS CO
 
Normalmente os concursos adotam a classificação proposta por José Afonso da Silva quanto à 
eficácia das normas constitucionais.
 
As normas constitucionais quanto à sua eficácia, segundo o referido autor, podem ser de:
 

a) Eficácia Plena – São as que possuem aplicabilidade 
eficácia positiva e negativa e sua 
nenhuma outra lei, ou qualquer ato, para que já possuem eficácia, já possam “valer para 
todos”. (ex.: normas que tratam sobre imunidades, isenções, prerrogativas, proibições).

b) Eficácia Contida – São normas que já são direitos para as pessoas, e tal é exercido sem 
restrições até que sobrevenha lei delimitando esses direitos. Aqui a única diferença da 
eficácia plena é que a aplicabilidade da norma de eficácia contida é 
de greve. 

c) Eficácia Limitada – Essas normas só manifestarão a plenitude dos seus direitos quando vier 
lei tratando sobre o tema. Elas possuem 

 
Quanto à disciplina de Direito Constitucional, são es
trata de confundir o candidato. Mas, a partir de agora, você nunca mais vai errar tais assuntos.
Vamos, agora, tratar de outra disciplina.
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CLASSIFICAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS QUANTO À EFICÁCIA

Normalmente os concursos adotam a classificação proposta por José Afonso da Silva quanto à 
normas constitucionais. 

As normas constitucionais quanto à sua eficácia, segundo o referido autor, podem ser de:

São as que possuem aplicabilidade direta e imediata

e sua aplicabilidade é integral. São normas que não precisam de 
nenhuma outra lei, ou qualquer ato, para que já possuem eficácia, já possam “valer para 
todos”. (ex.: normas que tratam sobre imunidades, isenções, prerrogativas, proibições).

São normas que já são direitos para as pessoas, e tal é exercido sem 
restrições até que sobrevenha lei delimitando esses direitos. Aqui a única diferença da 
eficácia plena é que a aplicabilidade da norma de eficácia contida é 

Essas normas só manifestarão a plenitude dos seus direitos quando vier 
lei tratando sobre o tema. Elas possuem aplicabilidade indireta, mediata e reduzida.

Quanto à disciplina de Direito Constitucional, são esses os temas escolhidos que por vezes a banca 
trata de confundir o candidato. Mas, a partir de agora, você nunca mais vai errar tais assuntos.
Vamos, agora, tratar de outra disciplina. 
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NSTITUCIONAIS QUANTO À EFICÁCIA 

Normalmente os concursos adotam a classificação proposta por José Afonso da Silva quanto à 

As normas constitucionais quanto à sua eficácia, segundo o referido autor, podem ser de: 

direta e imediata. Seus efeitos possuem 
. São normas que não precisam de 

nenhuma outra lei, ou qualquer ato, para que já possuem eficácia, já possam “valer para 
todos”. (ex.: normas que tratam sobre imunidades, isenções, prerrogativas, proibições). 

São normas que já são direitos para as pessoas, e tal é exercido sem 
restrições até que sobrevenha lei delimitando esses direitos. Aqui a única diferença da 
eficácia plena é que a aplicabilidade da norma de eficácia contida é não integral. Ex.: Direito 

Essas normas só manifestarão a plenitude dos seus direitos quando vier 
aplicabilidade indireta, mediata e reduzida. 

ses os temas escolhidos que por vezes a banca 
trata de confundir o candidato. Mas, a partir de agora, você nunca mais vai errar tais assuntos. 
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Sabemos que vários são os temas exigidos em Direito Administrativo, porém, ao analisar 
minuciosamente percebemos que esses dois temas estão sempre presentes nas provas e sempre 
confundem os candidatos. 
  
Decidimos organizar as ideias dos temas e trazer para você a facilidade
MAIS ERRAR esses temas. Vamos lá!
 
TEMAS 1 – LICITAÇÕES 
 
1º - o primeiro tema que vamos tratar diz respeito ao tão complicado “Hipóteses de 
dispensa de licitação”. Vamos iniciar os apontamos acerca das Inexigibilidades de Licitação. 
 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
 
Em regra, a administração deve licitar, mas há alguns casos em que pode haver a dispensa e a 
inexigibilidade de licitação, veremos agora a 
 
Será inexigível a licitação conforme artigo 25 da Lei 8666/93, ou seja, será inexigível sempre que 
inviável a competição, em especial 
técnicos especializados de natureza singular
consagrados pela mídia. 
 
Esse rol é meramente exemplificativo
competição é inviável a licitação será inexigível.
 
Assim, a doutrina começou a determin
que deve estar presente os pressupostos
 
I) Lógico: é a pluralidade de bens e de fornecedores. O STJ entende que o 

exclusivo não gera inexigibilidade
inexigibilidade (a licitação não é viável). 
 

II)  Fático: é a generalidade da contratação
impossível licitar. 

• Ex.: a administração precisa contratar um advogado tributarista para tomar 
causa bilionária que é relevante para o poder público, neste caso é uma contratação 
específica, pois não serve qualquer profissional, apenas este, que é o melhor do país. Já em 
outro exemplo, a administração precisa de um advogado trabalhista,
especialidade, qualquer um serve, assim, precisará de licitação para contratar tal advogado 
trabalhista. 

_____________________________________________________________________
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

são os temas exigidos em Direito Administrativo, porém, ao analisar 
minuciosamente percebemos que esses dois temas estão sempre presentes nas provas e sempre 

Decidimos organizar as ideias dos temas e trazer para você a facilidade da explicação para 
esses temas. Vamos lá! 

o primeiro tema que vamos tratar diz respeito ao tão complicado “Hipóteses de 
de licitação”. Vamos iniciar os apontamos acerca das Inexigibilidades de Licitação. 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Em regra, a administração deve licitar, mas há alguns casos em que pode haver a dispensa e a 
veremos agora a inexigibilidade. 

Será inexigível a licitação conforme artigo 25 da Lei 8666/93, ou seja, será inexigível sempre que 
, em especial quando for o bem singular ou fornecedor único

técnicos especializados de natureza singular com profissionais de notória especialização

rol é meramente exemplificativo, pois sempre que a administração demonstrar que a 
competição é inviável a licitação será inexigível. 

Assim, a doutrina começou a determinar alguns requisitos para que se considere 
presente os pressupostos: 

é a pluralidade de bens e de fornecedores. O STJ entende que o 
exclusivo não gera inexigibilidade (a licitação é viável), já o fornecedor

inexigibilidade (a licitação não é viável).  

generalidade da contratação, ou seja, se a contratação for específica é 

Ex.: a administração precisa contratar um advogado tributarista para tomar 
causa bilionária que é relevante para o poder público, neste caso é uma contratação 
específica, pois não serve qualquer profissional, apenas este, que é o melhor do país. Já em 
outro exemplo, a administração precisa de um advogado trabalhista,
especialidade, qualquer um serve, assim, precisará de licitação para contratar tal advogado 
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são os temas exigidos em Direito Administrativo, porém, ao analisar 
minuciosamente percebemos que esses dois temas estão sempre presentes nas provas e sempre 

da explicação para NUNCA 

o primeiro tema que vamos tratar diz respeito ao tão complicado “Hipóteses de inexigibilidade e 

de licitação”. Vamos iniciar os apontamos acerca das Inexigibilidades de Licitação.  

Em regra, a administração deve licitar, mas há alguns casos em que pode haver a dispensa e a 

Será inexigível a licitação conforme artigo 25 da Lei 8666/93, ou seja, será inexigível sempre que for 
singular ou fornecedor único, serviços 

com profissionais de notória especialização,  artistas 

, pois sempre que a administração demonstrar que a 

ar alguns requisitos para que se considere viável a licitação, 

é a pluralidade de bens e de fornecedores. O STJ entende que o fabricante 
fornecedor exclusivo gera 

, ou seja, se a contratação for específica é 

Ex.: a administração precisa contratar um advogado tributarista para tomar conta de uma 
causa bilionária que é relevante para o poder público, neste caso é uma contratação 
específica, pois não serve qualquer profissional, apenas este, que é o melhor do país. Já em 
outro exemplo, a administração precisa de um advogado trabalhista, logo, não precisa de 
especialidade, qualquer um serve, assim, precisará de licitação para contratar tal advogado 
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III) Jurídico: é o interesse público
 
O TCU vem entendendo que as empresas estatais que 
contratar para sua atividade-fim, elas 
contrato para sua atividade-fim, ela está celebrando para atender ao interesse público. Por isso, 
licitação for para atender o interesse público ela será viá

atrasar/prejudicar o interesse público ela será inviável
 

• Ex.: banco do Brasil precisa de atuar no mercado financeiro
atrasará tudo e prejudicará o interesse público, 
fim. Por outro lado, se o Banco do Brasil precisar 
licitar, pois não é a sua atividade fim (limpeza).

 
Obs.: O inciso II do artigo 25 da Lei 8666/93 deixa claro que é 
licitação para contratação de serviços de 
 
Sucintamente, essas foram alguns apontamentos para que fique mais claro e compreensível quando 
pode ser a licitação considerada inexigível, sem precisar decorar as hipóte
8.666/93. Entretanto, isso não o exime de ter que ler o artigo para, ao menos, concatenar as ideias.
 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
A dispensa é o grande problema, pois ele não segue uma lógica, ou seja, enquanto a inexigibilidade 
diz que não será possível licitar em caso de ser inviável a competição, a dispensa não segue essa 
lógica, ela traz hipóteses, um rol de quando pode ser dispensado.
 
Além disso, não podemos confundir 
 

No artigo 17 da Lei 8.666/93 estão as hipóteses de licitação 
referida lei, estão as hipóteses de licitação 
 
Vale notar que as hipóteses dos artigos 17 e 24 são 
 
Infelizmente, nessas hipóteses, é necessária a leitura exaustiva de ambos os artigos, pois, como já 
dito acima, eles não seguem uma lógica como no caso da inexigibilidade.
 
Entretanto, traremos abaixo as principais hipóteses que são as mais recorrentes em provas de 
concursos, mas, novamente reitero, não se pode dispensar a leitura dos dois artigos por completo, 
isso lhe passará  maior segurança e conhecimento do texto legal para não ser enganado por 
pegadinhas das bancas de concurso.
 
Vamos lá! 
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é o interesse público. 

O TCU vem entendendo que as empresas estatais que exploram atividade econômica precisam 
, elas não precisarão licitar, pois se ela está celebrando um 

fim, ela está celebrando para atender ao interesse público. Por isso, 
licitação for para atender o interesse público ela será viável, por outro lado
atrasar/prejudicar o interesse público ela será inviável. 

Ex.: banco do Brasil precisa de atuar no mercado financeiro. Se ele 
tudo e prejudicará o interesse público, por isso é inviável licitar para sua atividade

fim. Por outro lado, se o Banco do Brasil precisar contratar serviço de limpeza 
, pois não é a sua atividade fim (limpeza). 

inciso II do artigo 25 da Lei 8666/93 deixa claro que é vedada a in
licitação para contratação de serviços de divulgação e publicidade. 

Sucintamente, essas foram alguns apontamentos para que fique mais claro e compreensível quando 
pode ser a licitação considerada inexigível, sem precisar decorar as hipóte
8.666/93. Entretanto, isso não o exime de ter que ler o artigo para, ao menos, concatenar as ideias.

A dispensa é o grande problema, pois ele não segue uma lógica, ou seja, enquanto a inexigibilidade 
não será possível licitar em caso de ser inviável a competição, a dispensa não segue essa 

lógica, ela traz hipóteses, um rol de quando pode ser dispensado. 

Além disso, não podemos confundir licitação dispensada com licitação dispensável

No artigo 17 da Lei 8.666/93 estão as hipóteses de licitação dispensada, enquanto no artigo 24, da 
referida lei, estão as hipóteses de licitação dispensável. 

notar que as hipóteses dos artigos 17 e 24 são taxativas. 

necessária a leitura exaustiva de ambos os artigos, pois, como já 
dito acima, eles não seguem uma lógica como no caso da inexigibilidade. 

Entretanto, traremos abaixo as principais hipóteses que são as mais recorrentes em provas de 
te reitero, não se pode dispensar a leitura dos dois artigos por completo, 

isso lhe passará  maior segurança e conhecimento do texto legal para não ser enganado por 
pegadinhas das bancas de concurso. 
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exploram atividade econômica precisam 
pois se ela está celebrando um 

fim, ela está celebrando para atender ao interesse público. Por isso, se a 

por outro lado, se a licitação 

e ele tiver que licitar para isso, 
licitar para sua atividade-

contratar serviço de limpeza ele deverá 

vedada a inexigibilidade da 

Sucintamente, essas foram alguns apontamentos para que fique mais claro e compreensível quando 
pode ser a licitação considerada inexigível, sem precisar decorar as hipóteses do artigo 25 da Lei 
8.666/93. Entretanto, isso não o exime de ter que ler o artigo para, ao menos, concatenar as ideias. 

A dispensa é o grande problema, pois ele não segue uma lógica, ou seja, enquanto a inexigibilidade 
não será possível licitar em caso de ser inviável a competição, a dispensa não segue essa 

licitação dispensável. 

enquanto no artigo 24, da 

necessária a leitura exaustiva de ambos os artigos, pois, como já 

Entretanto, traremos abaixo as principais hipóteses que são as mais recorrentes em provas de 
te reitero, não se pode dispensar a leitura dos dois artigos por completo, 

isso lhe passará  maior segurança e conhecimento do texto legal para não ser enganado por 
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As hipóteses mais cobradas são:
 
I) Em razão do valor (artigo 24, I e II): 

ou bens e serviços de até 8 mil reais) não precisa fazer licitação, sendo 
licitar mas não precisa.  
O §1° deste artigo traz uma exceção que é: em caso de c
executiva, onde o limite será de até 20% do valor do convite (obras até 30 mil e bens ou 
serviços até 16 mil).  

• Obs.: Para empresas estatais (Empresa P
13.303/16 diz que a dispensa 

reais, e bens e serviços até 50 mil reais
• A Lei 8.666/93 incluía as Empresa

de até 20% do valor do convite, entretanto, 
não mais existe para as Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, seguindo a 
regra citada acima ( 100 mil e 50 mil).
 

II) Em situação de Guerra e grave perturbação
dispensável. 

 
III) Em caso de Urgência, situação emergencial

situação de urgência, é dispensável
• Em regra, é dispensável a licitação para aqueles contratos que resolvam a situação de 

urgência (não para todas as licitações nessa situação) e mesmo assim esse contrato 
emergencial que decorre dessa dispensa 

 
IV) Quando não acudirem interessados a licitação anterior e esta não puder ser repetida sem 

prejuízo para a administração
• Aqui é o caso de quando o Edital é publicado regularmente e ninguém apareceu para licitar, 

nenhum interessado, assim a administração justifica o ocorrido e contrata diretamente sem 
licitação. 

 
Obs.: Cuidado para não confundir licitação deserta 

� A deserta é quando a administração publica o edital e ninguém aparece para concorrer. 
 

� Já a licitação fracassada
desclassificados ou inabilitados. 

� Se a licitação é fracassada deverá haver nova licitação

a dispensa.  
� Entretanto, há uma única hipótese

dispensa, que é quando a administração desclassifica todos porque todos licitantes 
ofereceram preços muito altos, assim, se a administração e
que queira contratar com ela pelo preço melhor, ela poderá dispensar a licitação e 
contratar diretamente. 
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As hipóteses mais cobradas são: 

(artigo 24, I e II): até 10% do valor do convite (obras de até 15 mil reais 
ou bens e serviços de até 8 mil reais) não precisa fazer licitação, sendo 

O §1° deste artigo traz uma exceção que é: em caso de consórcio público e de agência 
executiva, onde o limite será de até 20% do valor do convite (obras até 30 mil e bens ou 

Obs.: Para empresas estatais (Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista
dispensa para contratação de obras públicas

e bens e serviços até 50 mil reais.  
666/93 incluía as Empresas Públicas ou Sociedade de Economia Mista

de até 20% do valor do convite, entretanto, após o advento da Lei 

para as Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, seguindo a 
regra citada acima ( 100 mil e 50 mil). 

de Guerra e grave perturbação da ordem também não precisa licitar, 

Urgência, situação emergencial: desde que a administração demonstre a 
dispensável a licitação.  

Em regra, é dispensável a licitação para aqueles contratos que resolvam a situação de 
urgência (não para todas as licitações nessa situação) e mesmo assim esse contrato 
emergencial que decorre dessa dispensa não pode ultrapassar 180 dias (improrrogável).

uando não acudirem interessados a licitação anterior e esta não puder ser repetida sem 
prejuízo para a administração: isso é o que se chama de licitação deserta.
Aqui é o caso de quando o Edital é publicado regularmente e ninguém apareceu para licitar, 

enhum interessado, assim a administração justifica o ocorrido e contrata diretamente sem 

licitação deserta com licitação fracassada. 
é quando a administração publica o edital e ninguém aparece para concorrer. 

Já a licitação fracassada é quando os licitantes aparecem, mas todos são 
desclassificados ou inabilitados.  

Se a licitação é fracassada deverá haver nova licitação, diferente na

há uma única hipótese (artigo 24, VII) de licitação fracassada
dispensa, que é quando a administração desclassifica todos porque todos licitantes 
ofereceram preços muito altos, assim, se a administração encontrar alguém no mercado 
que queira contratar com ela pelo preço melhor, ela poderá dispensar a licitação e 
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(obras de até 15 mil reais 
ou bens e serviços de até 8 mil reais) não precisa fazer licitação, sendo dispensável, pode 

onsórcio público e de agência 
executiva, onde o limite será de até 20% do valor do convite (obras até 30 mil e bens ou 

ociedade de Economia Mista), a Lei 
de obras públicas será de até 100 mil 

ociedade de Economia Mista naquele limite 
após o advento da Lei 13.303/16 esse limite 

para as Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, seguindo a 

da ordem também não precisa licitar, 

: desde que a administração demonstre a 

Em regra, é dispensável a licitação para aqueles contratos que resolvam a situação de 
urgência (não para todas as licitações nessa situação) e mesmo assim esse contrato 

não pode ultrapassar 180 dias (improrrogável). 

uando não acudirem interessados a licitação anterior e esta não puder ser repetida sem 
deserta.  

Aqui é o caso de quando o Edital é publicado regularmente e ninguém apareceu para licitar, 
enhum interessado, assim a administração justifica o ocorrido e contrata diretamente sem 

licitação fracassada.  
é quando a administração publica o edital e ninguém aparece para concorrer.  

é quando os licitantes aparecem, mas todos são 

diferente na deserta que gera 

licitação fracassada que gera 
dispensa, que é quando a administração desclassifica todos porque todos licitantes 

ncontrar alguém no mercado 
que queira contratar com ela pelo preço melhor, ela poderá dispensar a licitação e 
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V) Dispensa de licitação para as O’s (organizações sociais):

• O STF declarou constitucional
organizações sociais contratarem com terceiros em relação ao objeto que é contemplado no 
contrato de gestão, neste caso, 
gestão não dependem da realização de licitação (artigo 24, 

 
Além dessas hipóteses citadas acima, devemos nos atentar para uma nova hipótese de dispensa de 
licitação incluída pela Lei 13.500/17, constante no artigo 24, XXXV da Lei 8.666/93 que diz:
 

Art. 24.  É dispensável a licitação:
XXXV - para a construção, a ampliação, a reforma e o aprimoramento

penais, desde que configurada situação de grave e iminente risco à segurança pública
(Incluído pela Lei nº 13.500, de 2017).

 
Por fim, podemos destacar a regra prevista no artigo 26 da Lei 8.666/93 que trata do procedimento 
para dispensa e inexigibilidade de licitação, onde deve ser instaurado um procedimento simplificado 
que justifique essa contratação, em que devem justificar o
contratação sem procedimento licitatório, depois deve justificar a escolha e justificar o preço, e ainda 
justificar o fato de não estar havendo licitação. Após, encaminha para a autoridade máxima do órgão 
(no prazo de 3 dias) que irá ratificar essa contratação direta (no prazo de 5 dias) para que o ato seja 
eficaz. 
 
No parágrafo único do referido dispositivo estão previstos os elementos que instruem o processo de 
dispensa, inexigibilidade ou retardamento da licitação.
nos atentar que a Lei 13.500/17 alterou também esses elementos e podem ser cobrados em provas 
por se tratar de atualização legislativa bem pontual, vejamos o dispositivo completo com a 
atualização: 
 

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste 
artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
I)  caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à 

segurança pública que justifique a dispensa

pela Lei nº 13.500, de 2017)
II) razão da escolha do fornecedor ou executante;
III) justificativa do preço. 
IV) documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão 
alocados.              (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

 
Quanto as hipóteses de licitação  dispensada previstas no artigo 17 da Lei 8.666/93, aconselhamos a 
leitura do texto da lei. 
 
Vamos passar agora para o segundo tema que despenca em provas.
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Dispensa de licitação para as O’s (organizações sociais):  
O STF declarou constitucional essa hipótese de dispensa de lici
organizações sociais contratarem com terceiros em relação ao objeto que é contemplado no 
contrato de gestão, neste caso, quando os objetos estão contemplados no contrato de 

gestão não dependem da realização de licitação (artigo 24, XXIV).

Além dessas hipóteses citadas acima, devemos nos atentar para uma nova hipótese de dispensa de 
licitação incluída pela Lei 13.500/17, constante no artigo 24, XXXV da Lei 8.666/93 que diz:

a licitação: 
ão, a ampliação, a reforma e o aprimoramento

desde que configurada situação de grave e iminente risco à segurança pública
(Incluído pela Lei nº 13.500, de 2017). 

Por fim, podemos destacar a regra prevista no artigo 26 da Lei 8.666/93 que trata do procedimento 
para dispensa e inexigibilidade de licitação, onde deve ser instaurado um procedimento simplificado 
que justifique essa contratação, em que devem justificar o dispositivo de lei que permite essa 
contratação sem procedimento licitatório, depois deve justificar a escolha e justificar o preço, e ainda 
justificar o fato de não estar havendo licitação. Após, encaminha para a autoridade máxima do órgão 

dias) que irá ratificar essa contratação direta (no prazo de 5 dias) para que o ato seja 

No parágrafo único do referido dispositivo estão previstos os elementos que instruem o processo de 
dispensa, inexigibilidade ou retardamento da licitação. Não há nada demais, porém, devemos 
nos atentar que a Lei 13.500/17 alterou também esses elementos e podem ser cobrados em provas 
por se tratar de atualização legislativa bem pontual, vejamos o dispositivo completo com a 

esso de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste 
artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 

caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à 

justifique a dispensa, quando for o caso
pela Lei nº 13.500, de 2017) 

razão da escolha do fornecedor ou executante; 

documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão 
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

dispensada previstas no artigo 17 da Lei 8.666/93, aconselhamos a 

Vamos passar agora para o segundo tema que despenca em provas. 
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essa hipótese de dispensa de licitação para quando as 
organizações sociais contratarem com terceiros em relação ao objeto que é contemplado no 

quando os objetos estão contemplados no contrato de 

XXIV). 

Além dessas hipóteses citadas acima, devemos nos atentar para uma nova hipótese de dispensa de 
licitação incluída pela Lei 13.500/17, constante no artigo 24, XXXV da Lei 8.666/93 que diz: 

ão, a ampliação, a reforma e o aprimoramento de estabelecimentos 
desde que configurada situação de grave e iminente risco à segurança pública.                

Por fim, podemos destacar a regra prevista no artigo 26 da Lei 8.666/93 que trata do procedimento 
para dispensa e inexigibilidade de licitação, onde deve ser instaurado um procedimento simplificado 

dispositivo de lei que permite essa 
contratação sem procedimento licitatório, depois deve justificar a escolha e justificar o preço, e ainda 
justificar o fato de não estar havendo licitação. Após, encaminha para a autoridade máxima do órgão 

dias) que irá ratificar essa contratação direta (no prazo de 5 dias) para que o ato seja 

No parágrafo único do referido dispositivo estão previstos os elementos que instruem o processo de 
o há nada demais, porém, devemos 

nos atentar que a Lei 13.500/17 alterou também esses elementos e podem ser cobrados em provas 
por se tratar de atualização legislativa bem pontual, vejamos o dispositivo completo com a 

esso de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste 

caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à 

quando for o caso;                (Redação dada 

documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão 

dispensada previstas no artigo 17 da Lei 8.666/93, aconselhamos a 
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TEMA 2 – ATOS ADMINISTRATIVOS

 
O segundo tema que ganha destaque nesse noss
principalmente a parte básica que será a que trataremos aqui.
 
Quanto ao assunto “atos administrativos”, sabemos que é extenso e para falar de tudo seria 
necessário escrever um livro, mas esse não é objetivo. Qu
objetiva conforme vem sendo exigido nas provas.
 
Por isso optamos por tratar especificamente 
da teoria dos motivos determinantes

muitas pessoas ainda sucumbem diante deste assunto.
 
Mas, não se preocupe, as bancas costumam fazer pegadinhas sobre o assunto e isso é o que leva 
os candidatos ao erro. Assim, vamos explorar um pouco mais esse tema para que nunca mais você 
caia nessas pegadinhas. 
 
Classificação dos atos administrativos quanto à sua formação
 
Quando falamos em classificação dos atos devemos lembrar que elas se dividem em:
 

� quanto à liberdade do agente (ato discricionário e ato vinculado);
� quanto aos atos gerais e individuais;
� quanto aos atos de impérios, de gestão e de expedientes;
� quanto ao conteúdo (atos normativos, atos ordinatórios, atos negociais, atos enunciativos e 

atos punitivos); 
� quanto à sua formação (ato simples, ato composto e ato com

 
Nós trataremos apenas da classificação dos atos administrativos “quanto à sua formação”.
 
Quanto à sua formação os atos podem ser:
 
I) Atos Simples: é aquele que está perfeito e acabado com 

manifestação de vontade de 
• Ex.: nomeação de um analista judiciário aprovado em determinado concurso de 

Tribunal do Trabalho.
 
II) Atos Complexos:  dependem 

sejam perfeitos. No ato complexo temos 
independentes. 

• Ex.: nomeação de um Procurador da Fazenda Nacional, pois precisa da manifestação 
de vontade do Ministro da Fazenda e do AGU.
 

_____________________________________________________________________
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ATOS ADMINISTRATIVOS 

O segundo tema que ganha destaque nesse nosso apontamento são os “Atos Administrativos”, 
principalmente a parte básica que será a que trataremos aqui. 

Quanto ao assunto “atos administrativos”, sabemos que é extenso e para falar de tudo seria 
necessário escrever um livro, mas esse não é objetivo. Queremos pontuar os temas de forma 
objetiva conforme vem sendo exigido nas provas. 

Por isso optamos por tratar especificamente da classificação dos atos quanto à sua formação

da teoria dos motivos determinantes, pois, por mais simples e batido que esse te
muitas pessoas ainda sucumbem diante deste assunto. 

Mas, não se preocupe, as bancas costumam fazer pegadinhas sobre o assunto e isso é o que leva 
os candidatos ao erro. Assim, vamos explorar um pouco mais esse tema para que nunca mais você 

Classificação dos atos administrativos quanto à sua formação 

Quando falamos em classificação dos atos devemos lembrar que elas se dividem em:

quanto à liberdade do agente (ato discricionário e ato vinculado); 
aos atos gerais e individuais; 

quanto aos atos de impérios, de gestão e de expedientes; 
quanto ao conteúdo (atos normativos, atos ordinatórios, atos negociais, atos enunciativos e 

quanto à sua formação (ato simples, ato composto e ato complexo). 

Nós trataremos apenas da classificação dos atos administrativos “quanto à sua formação”.

Quanto à sua formação os atos podem ser: 

é aquele que está perfeito e acabado com 
de vontade de um único agente.  

x.: nomeação de um analista judiciário aprovado em determinado concurso de 
. 

dependem de mais de uma manifestação de vontade para que eles 
sejam perfeitos. No ato complexo temos uma soma de vontades de órgãos 

Ex.: nomeação de um Procurador da Fazenda Nacional, pois precisa da manifestação 
de vontade do Ministro da Fazenda e do AGU. 

_____________________________________________________________________ 

_________________ 
12 

 

o apontamento são os “Atos Administrativos”, 

Quanto ao assunto “atos administrativos”, sabemos que é extenso e para falar de tudo seria 
eremos pontuar os temas de forma 

quanto à sua formação e 

, pois, por mais simples e batido que esse tema parece ser, 

Mas, não se preocupe, as bancas costumam fazer pegadinhas sobre o assunto e isso é o que leva 
os candidatos ao erro. Assim, vamos explorar um pouco mais esse tema para que nunca mais você 

Quando falamos em classificação dos atos devemos lembrar que elas se dividem em: 

quanto ao conteúdo (atos normativos, atos ordinatórios, atos negociais, atos enunciativos e 

 

Nós trataremos apenas da classificação dos atos administrativos “quanto à sua formação”. 

é aquele que está perfeito e acabado com uma única e simples 

x.: nomeação de um analista judiciário aprovado em determinado concurso de 

de vontade para que eles 
vontades de órgãos absolutamente 

Ex.: nomeação de um Procurador da Fazenda Nacional, pois precisa da manifestação 



_____________________________________________________________________

 

 

_________________________
Copyright ©

III) Atos Compostos: é composto 
uma segunda vontade acessória

de uma homologação (ratificando o primeiro ato). 
 

Obs.: O STF entende que a aprovação 
homologação e visto) - é considerada um ato 
atos que dependem de aprovação é um ato complexo.

• Ex.: aposentadoria de servidor do RPPS (regime próprio de previdência social). Este é um 
bom exemplo, pois a aposentadoria do servidor depende da manifestação de vontade do 
órgão que o servidor está vinculado + a aprovação do Tribunal de Contas, assim, tem
órgãos absolutamente independentes que precisam “unir as vontades” para que o ato seja 
perfeito e acabado. 

 
Ainda assim, o STF entende que 
aposentadoria dele produz efeitos, mas só se aperfeiç

Tribunal de Contas. 
  
Se o Tribunal de contas não aprovar o ato da aposentadoria, ele não está anulando o ato que 
ensejou direitos (ato de aposentadoria), mas está apenas impedindo que este ato de aposentadoria 
se aperfeiçoe. 
  
Por isso, quando o Tribunal de Contas não aprova aposentadoria de servidor não é necessário o 
contraditório, pois ele não anula o ato que gerou direitos (aposentadoria), mas apenas está 
impedindo que o ato não se aperfeiçoe, e tal ato ainda não est
visto, o ato de aposentadoria é complexo que depende de dois órgãos.
 
Neste caso tivemos a manifestação favorável do órgão que o servidor está vinculado e, para 
produzir direitos, é necessário a manifestação favorável 
negar a aposentadoria o ato simplesmente não se aperfeiçoou e não gerou direitos, por isso é 
dispensável o contraditório e isso é o que dispõe Sumula Vinculante 3 STF: 
 

Súmula Vinculante 3 STF
o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato 
administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de 
concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.

 
Porém, se o órgão aprova a aposentadoria e se 
haverá uma presunção que o Tribunal de Contas manifestou
assim, teremos uma manifestação de vontade tácita do Tribunal de Contas e o ato de aposentadoria 
começará a produzir direitos, ou seja, terá se aperfeiçoado.
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é composto de mais de uma vontade, mas aqui há um ato principal e 

acessória, dependente da primeira vontade
(ratificando o primeiro ato).  

O STF entende que a aprovação - que é um ato administrativo discricionário (diferente da 
é considerada um ato independente em relação ao primeiro ato, assim, os 

atos que dependem de aprovação é um ato complexo. 
Ex.: aposentadoria de servidor do RPPS (regime próprio de previdência social). Este é um 
bom exemplo, pois a aposentadoria do servidor depende da manifestação de vontade do 
órgão que o servidor está vinculado + a aprovação do Tribunal de Contas, assim, tem
órgãos absolutamente independentes que precisam “unir as vontades” para que o ato seja 

Ainda assim, o STF entende que aposentadoria de servidor é ato complexo

aposentadoria dele produz efeitos, mas só se aperfeiçoa após a aprovação/manifestação do 

Se o Tribunal de contas não aprovar o ato da aposentadoria, ele não está anulando o ato que 
ensejou direitos (ato de aposentadoria), mas está apenas impedindo que este ato de aposentadoria 

Por isso, quando o Tribunal de Contas não aprova aposentadoria de servidor não é necessário o 
contraditório, pois ele não anula o ato que gerou direitos (aposentadoria), mas apenas está 
impedindo que o ato não se aperfeiçoe, e tal ato ainda não está produzindo direitos, pois, conforme 
visto, o ato de aposentadoria é complexo que depende de dois órgãos. 

Neste caso tivemos a manifestação favorável do órgão que o servidor está vinculado e, para 
produzir direitos, é necessário a manifestação favorável do Tribunal de Contas, logo, se esse órgão 
negar a aposentadoria o ato simplesmente não se aperfeiçoou e não gerou direitos, por isso é 
dispensável o contraditório e isso é o que dispõe Sumula Vinculante 3 STF: 

Súmula Vinculante 3 STF: Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram
o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato 
administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de 

osentadoria, reforma e pensão. 

Porém, se o órgão aprova a aposentadoria e se em 5 anos o Tribunal de contas não se manifestar, 
haverá uma presunção que o Tribunal de Contas manifestou-se favoravelmente à aposentadoria, 
assim, teremos uma manifestação de vontade tácita do Tribunal de Contas e o ato de aposentadoria 

os, ou seja, terá se aperfeiçoado. 
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aqui há um ato principal e 

dependente da primeira vontade. É um ato que dependa 

que é um ato administrativo discricionário (diferente da 
independente em relação ao primeiro ato, assim, os 

Ex.: aposentadoria de servidor do RPPS (regime próprio de previdência social). Este é um 
bom exemplo, pois a aposentadoria do servidor depende da manifestação de vontade do 
órgão que o servidor está vinculado + a aprovação do Tribunal de Contas, assim, temos dois 
órgãos absolutamente independentes que precisam “unir as vontades” para que o ato seja 

aposentadoria de servidor é ato complexo, pois o ato de 

oa após a aprovação/manifestação do 

Se o Tribunal de contas não aprovar o ato da aposentadoria, ele não está anulando o ato que 
ensejou direitos (ato de aposentadoria), mas está apenas impedindo que este ato de aposentadoria 

Por isso, quando o Tribunal de Contas não aprova aposentadoria de servidor não é necessário o 
contraditório, pois ele não anula o ato que gerou direitos (aposentadoria), mas apenas está 

á produzindo direitos, pois, conforme 

Neste caso tivemos a manifestação favorável do órgão que o servidor está vinculado e, para 
do Tribunal de Contas, logo, se esse órgão 

negar a aposentadoria o ato simplesmente não se aperfeiçoou e não gerou direitos, por isso é 
dispensável o contraditório e isso é o que dispõe Sumula Vinculante 3 STF:  

nte o Tribunal de Contas da União asseguram-se 
o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato 
administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de 

o Tribunal de contas não se manifestar, 
se favoravelmente à aposentadoria, 

assim, teremos uma manifestação de vontade tácita do Tribunal de Contas e o ato de aposentadoria 
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E, se depois dos 5 anos, o Tribunal de Contas rever o ato de aposentadoria do servidor (aquele 
mesmo que foi aprovado tacitamente por ele próprio por não se manifestar), o Tribunal de Contas 
não poderá anular esse ato de aposentadoria sem o contraditório, isso porque, nessa situação o ato 
já está produzindo direitos, pois ele se aperfeiçoou através da manifestação favorável tácita 
ao decurso de prazo inerte do Tribunal de 

 
• Concluindo: Se o ato não se aperfeiçoou (no caso antes dos 5 anos) e o T

Contas negar a aposentadoria, não precisa de contraditório, pois o ato ainda não 

produz direitos. Mas, se o ato se aperfeiçoou (expressa ou tacitamente após os 5 anos) 

e se o Tribunal de Contas 

o ato aperfeiçoou-se e está produzindo

 
Com certeza o assunto não se encerra, precisamos fazer muitas questões de provas para 
compreender a exigência das bancas. Porém, o que foi apre
acertar as questões na prova, principalmente no que diz respeito à Súmula Vinculante 3 do STF que 
despenca em concursos. 
 
Teoria dos Motivos Determinantes
 
Inicialmente, para te situar no contexto didático do tema “atos 
determinantes é estudada dentro dos elementos do ato administrativo, mais precisamente no 
elemento “motivo”. 
  
Apenas para lembrar, os elementos dos atos administrativos são: 
motivo e objeto. 

 

Com isso, para explicar a Teoria dos Motivos Determinantes, precisaremos explica
“motivo”. Vamos lá! 
 
Motivo: é a razão (situação fática e jurídica) que justifica a prática do ato administrativo, o ato é 
praticado por um motivo. É uma situação prevista em lei que justifica a prática do ato

• Ex.: faltar mais de 30 dias con
 
Não se pode confundir motivo com motivação

 
Motivação é a exposição dos motivos
Assim, não há ato sem motivo. 
  
Em regra os atos devem ser motivados, mas há situações que não há necessidade de motivação 
daquela pratica do ato.  

• Ex.: cargos em comissão de
quando exonera o servidor comissionado
 

_____________________________________________________________________
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E, se depois dos 5 anos, o Tribunal de Contas rever o ato de aposentadoria do servidor (aquele 
mesmo que foi aprovado tacitamente por ele próprio por não se manifestar), o Tribunal de Contas 

de aposentadoria sem o contraditório, isso porque, nessa situação o ato 
já está produzindo direitos, pois ele se aperfeiçoou através da manifestação favorável tácita 

ribunal de Contas nos 5 anos. 

não se aperfeiçoou (no caso antes dos 5 anos) e o T

negar a aposentadoria, não precisa de contraditório, pois o ato ainda não 

se o ato se aperfeiçoou (expressa ou tacitamente após os 5 anos) 

ontas rever o ato e quiser anulá-lo deverá haver contraditório, pois 

está produzindo direitos. 

Com certeza o assunto não se encerra, precisamos fazer muitas questões de provas para 
compreender a exigência das bancas. Porém, o que foi apresentado aqui é imprescindível para 
acertar as questões na prova, principalmente no que diz respeito à Súmula Vinculante 3 do STF que 

Teoria dos Motivos Determinantes 

Inicialmente, para te situar no contexto didático do tema “atos administrativos”, a teoria dos motivos 
determinantes é estudada dentro dos elementos do ato administrativo, mais precisamente no 

Apenas para lembrar, os elementos dos atos administrativos são: competência, forma, finalidade, 

Com isso, para explicar a Teoria dos Motivos Determinantes, precisaremos explica

: é a razão (situação fática e jurídica) que justifica a prática do ato administrativo, o ato é 
ituação prevista em lei que justifica a prática do ato

Ex.: faltar mais de 30 dias consecutivos justifica a demissão. 

confundir motivo com motivação. 

é a exposição dos motivos, a fundamentação do ato, da razão que deu a pratica do ato. 

Em regra os atos devem ser motivados, mas há situações que não há necessidade de motivação 

de livre nomeação e exoneração ad nutum.
comissionado (do cargo acima citado) não precisa motivar. 
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E, se depois dos 5 anos, o Tribunal de Contas rever o ato de aposentadoria do servidor (aquele 
mesmo que foi aprovado tacitamente por ele próprio por não se manifestar), o Tribunal de Contas 

de aposentadoria sem o contraditório, isso porque, nessa situação o ato 
já está produzindo direitos, pois ele se aperfeiçoou através da manifestação favorável tácita devido 

não se aperfeiçoou (no caso antes dos 5 anos) e o Tribunal de 

negar a aposentadoria, não precisa de contraditório, pois o ato ainda não 

se o ato se aperfeiçoou (expressa ou tacitamente após os 5 anos) 

lo deverá haver contraditório, pois 

Com certeza o assunto não se encerra, precisamos fazer muitas questões de provas para 
sentado aqui é imprescindível para 

acertar as questões na prova, principalmente no que diz respeito à Súmula Vinculante 3 do STF que 

administrativos”, a teoria dos motivos 
determinantes é estudada dentro dos elementos do ato administrativo, mais precisamente no 

competência, forma, finalidade, 

Com isso, para explicar a Teoria dos Motivos Determinantes, precisaremos explicar o elemento 

: é a razão (situação fática e jurídica) que justifica a prática do ato administrativo, o ato é 
ituação prevista em lei que justifica a prática do ato 

, da razão que deu a pratica do ato. 

Em regra os atos devem ser motivados, mas há situações que não há necessidade de motivação 

nomeação e exoneração ad nutum. A administração pública 
não precisa motivar.  
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Se o ato que não precisa ser motivado for motivado
do ato administrativos. 
  
Por isso, se essa motivação que foi feita 
teoria dos motivos determinantes
 
Assim, em regra temos que o motivo é obrigatório nos atos e a falta
Já nos caso da motivação, nem sempre é obrigatório, logo, quando a lei dispensar motivação, mas 
tal ato for motivado e essa motivação foi viciada/falsa, ela passará a integrar/vincular o ato 
administrativo e devido a isso o ato será nulo.

• Ex.: exoneração de servidor efetivo depende de motivação. A motivação apresentada para 
exoneração não é verdadeira, o elemento motivo é viciado, logo, o ato será nulo.

• Ex.: exoneração do servidor efetivo sem motivação. 
caso o elemento viciado está na forma

forma/formalização para praticar aquele ato
forma o ato será anulável (e não nulo)
posterior, isso porque os atos que possuem ví
ser sanáveis, pois a forma é requisito essencial e não de validade.

 

Assim, podemos concluir que o 

vício na forma é anulável, podendo ser sanado (sem motivação, sanando

vício com motivação posterior). 

 
Para finalizar, cabe lembrar que no direito brasileiro é admitido a 
relacionem. 

 

A motivação aliunde ou per relacionem 

invés de apresentar os motivos expressamente, remete
deste ato. Art 50 §1° da Lei 9.784/99 permite essa motivação aliunde, além di
princípio da instrumentalidade das formas.
 
Esses são os principais temas de Direito Administrativo. Claro que há outros inúmeros, mas esses 
assuntos, além de serem exigidos com grande frequência em provas, ainda causam muitas dúvidas 
nos candidatos. Esperamos que com esses apontamentos você possa nunca mais errar esses 
temas nas provas e ser aprovado na carreira que almeja.
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Se o ato que não precisa ser motivado for motivado, ai sim a motivação passa a integrar a estrutura 

Por isso, se essa motivação que foi feita for falsa/viciada o ato também será viciado.

teoria dos motivos determinantes. A motivação vinculará o ato e ensejará a nulidade do ato.

Assim, em regra temos que o motivo é obrigatório nos atos e a falta deste gerará a nulidade do ato. 
Já nos caso da motivação, nem sempre é obrigatório, logo, quando a lei dispensar motivação, mas 
tal ato for motivado e essa motivação foi viciada/falsa, ela passará a integrar/vincular o ato 

o ato será nulo. 
Ex.: exoneração de servidor efetivo depende de motivação. A motivação apresentada para 
exoneração não é verdadeira, o elemento motivo é viciado, logo, o ato será nulo.

.: exoneração do servidor efetivo sem motivação. Cuidado com essa 
elemento viciado está na forma, já que não foi feito 

forma/formalização para praticar aquele ato. Nesse caso, devido ao vício ser no 
(e não nulo), ou seja, poderá ser sanado o vício com motivação 

porque os atos que possuem vício no elemento forma

a forma é requisito essencial e não de validade. 

podemos concluir que o vício no motivo é nulo (motivação falsa). 

podendo ser sanado (sem motivação, sanando

 

Para finalizar, cabe lembrar que no direito brasileiro é admitido a “motivação aliunde”

aliunde ou per relacionem ocorre quando na prática de um ato administrativo, ao 
invés de apresentar os motivos expressamente, remete-se a um ato anterior que justificou a prática 
deste ato. Art 50 §1° da Lei 9.784/99 permite essa motivação aliunde, além di
princípio da instrumentalidade das formas. 

Esses são os principais temas de Direito Administrativo. Claro que há outros inúmeros, mas esses 
assuntos, além de serem exigidos com grande frequência em provas, ainda causam muitas dúvidas 
nos candidatos. Esperamos que com esses apontamentos você possa nunca mais errar esses 
temas nas provas e ser aprovado na carreira que almeja. 
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ai sim a motivação passa a integrar a estrutura 

o ato também será viciado. Essa é a 
. A motivação vinculará o ato e ensejará a nulidade do ato. 

deste gerará a nulidade do ato.  
Já nos caso da motivação, nem sempre é obrigatório, logo, quando a lei dispensar motivação, mas 
tal ato for motivado e essa motivação foi viciada/falsa, ela passará a integrar/vincular o ato 

Ex.: exoneração de servidor efetivo depende de motivação. A motivação apresentada para 
exoneração não é verdadeira, o elemento motivo é viciado, logo, o ato será nulo. 

com essa hipótese, pois nesse 
não foi feito a motivação, faltou a 

. Nesse caso, devido ao vício ser no elemento 
do o vício com motivação 

no elemento forma são anuláveis podendo 

(motivação falsa). Por outro lado o 

podendo ser sanado (sem motivação, sanando/convalidando o 

“motivação aliunde” ou per 

ocorre quando na prática de um ato administrativo, ao 
se a um ato anterior que justificou a prática 

deste ato. Art 50 §1° da Lei 9.784/99 permite essa motivação aliunde, além disso ela se baseia no 

Esses são os principais temas de Direito Administrativo. Claro que há outros inúmeros, mas esses 
assuntos, além de serem exigidos com grande frequência em provas, ainda causam muitas dúvidas 
nos candidatos. Esperamos que com esses apontamentos você possa nunca mais errar esses 
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Agora, vamos analisar alguns dos dois principais temas em Direito Penal. Claro, como 
disciplinas, não vamos esgotar o conteúdo todo, além do mais, Direito Penal é uma disciplina que 
costuma misturar parte geral com a parte especial e/ou com as leis penais especiais.
  
Por isso, faremos como nas outras, vamos pontuar 
eles... 
 
TEMA 1 – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
 
O primeiro tema que trataremos será o princípio da insignificância. Mas antes precisamos relembrar 
alguns aspectos sobre a INTERVENÇÃO MÍNIMA.
 

� Princípios da intervenção mínima: 
com fatos (direito penal do fato), e tais 

 
O direito penal se preocupa com os 
e indesejados, o direito penal se preocupa apenas pelo 
intervém em todos os fatos humanos indesejados, sendo o 
da intervenção mínima, apresentando
 

a) subsidiariedade: O direito penal só intervém quando fracassam os demais ramos do direito.
b) fragmentariedade: o direito penal só intervém quando há relevante lesão ou perigo de lesão 

ao bem jurídico tutelado. 
 

Assim, o princípio da insignificância é desdobramento lógico do princípio da 

fragmentariedade. 

 

O princípio da insignificância é um limitador do direito penal. 
 
De acordo com o STF e STJ, o princípio da insignificância deve 
 

a) Ausência de periculosidade social da ação
b) Reduzido grau de reprovabilidade
c) Mínima ofensividade da conduta do agente
d) Inexpressividade da lesão jurídica causada.

 
Esses requisitos citados costuma cair em provas na sua literalidade, então memorize
 
Além disso, é válido lembrar que para o STF e STJ a aplicação do princípio da insignificância leva 
em consideração a capacidade econômica da vítima

_____________________________________________________________________
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DIREITO PENAL 

Agora, vamos analisar alguns dos dois principais temas em Direito Penal. Claro, como 
disciplinas, não vamos esgotar o conteúdo todo, além do mais, Direito Penal é uma disciplina que 
costuma misturar parte geral com a parte especial e/ou com as leis penais especiais.

Por isso, faremos como nas outras, vamos pontuar objetivamente os temas escolhidos. Vamos a 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 

O primeiro tema que trataremos será o princípio da insignificância. Mas antes precisamos relembrar 
INTERVENÇÃO MÍNIMA. 

Princípios da intervenção mínima: A priori, temos que lembrar que o direito penal se preocupa 
(direito penal do fato), e tais fatos podem ser fatos humanos ou da natureza

O direito penal se preocupa com os fatos humanos, tais fatos podem ser fa
, o direito penal se preocupa apenas pelo fato humano indesejado

os fatos humanos indesejados, sendo o direito penal norteado pelo 
apresentando-se pelas seguintes características: 

: O direito penal só intervém quando fracassam os demais ramos do direito.
: o direito penal só intervém quando há relevante lesão ou perigo de lesão 

o princípio da insignificância é desdobramento lógico do princípio da 

O princípio da insignificância é um limitador do direito penal. Ele é causa de atipicidade material.

, o princípio da insignificância deve ter os seguintes requisitos:

social da ação 
reprovabilidade do comportamento 

da conduta do agente 
da lesão jurídica causada. 

Esses requisitos citados costuma cair em provas na sua literalidade, então memorize

Além disso, é válido lembrar que para o STF e STJ a aplicação do princípio da insignificância leva 
capacidade econômica da vítima. 
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Agora, vamos analisar alguns dos dois principais temas em Direito Penal. Claro, como nas outras 
disciplinas, não vamos esgotar o conteúdo todo, além do mais, Direito Penal é uma disciplina que 
costuma misturar parte geral com a parte especial e/ou com as leis penais especiais. 

objetivamente os temas escolhidos. Vamos a 

O primeiro tema que trataremos será o princípio da insignificância. Mas antes precisamos relembrar 

A priori, temos que lembrar que o direito penal se preocupa 
fatos podem ser fatos humanos ou da natureza. 

, tais fatos podem ser fatos humanos desejados 
fato humano indesejado, mas não 

direito penal norteado pelo princípio 

 

: O direito penal só intervém quando fracassam os demais ramos do direito. 
: o direito penal só intervém quando há relevante lesão ou perigo de lesão 

o princípio da insignificância é desdobramento lógico do princípio da 

Ele é causa de atipicidade material. 

ter os seguintes requisitos: 

Esses requisitos citados costuma cair em provas na sua literalidade, então memorize-os. 

Além disso, é válido lembrar que para o STF e STJ a aplicação do princípio da insignificância leva 
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Assim, além dos requisitos citados, 
que se aplica ou não o princípio da insignificância
 

� Prevalece no STF e STJ ser incabível o princípio da insignific
reincidente, portador de maus antecedentes ou o criminoso habitual
recentes decisões divergindo dessa posi
 

� No caso de crimes contra o patrimônio

quando praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, como no caso do 
furto. Porém no caso de furto qualificado, tem julgado não aplicando a 
insignificância, considerando 
comportamento do agente.

 
� No caso de bens difusos e coletivos

(Ex.: em caso de tráfico, posse de drogas, moeda falsa, tráfico de armas, 
estelionato previdenciário) alegando que o bem jurídico protegido é coletivo/

 
� Porém o STF admite 

publico. O STJ não aceita.
 

� O STF e STJ admitem nos crimes 
particulares, como no caso do descaminho.

 
� STF e STJ também possuem decisões admitindo 

há algumas divergências. 
 

� STF e STJ não aplicam o princípio da insignificância no caso de 

violências doméstica 

 

Por fim, pergunta-se: o princípio da insignificância é a

medida socioeducativa é aplicada por conta do seu caráter preventivo, educativo, protetivo. 
Excepcionalmente, pode aplicar a insignificância. 
 

• Qual a diferença entre o princípio da insignificância 
 

� Própria – os fatos nascem irrelevantes para o direito penal. É uma causa de atipicidade 
material (ex.: subtração de caneta bic).

� Imprópria – Embora relevante a
diante do caso concreto. Falta de interesse de punir. O fato é típico, ilícito e culpável, mas 
falta interesse de punir. Ex.: Furtador se arrepende e devolve o bem à vítima. Essa tese da 
bagatela imprópria é boa para defensorias.

_____________________________________________________________________
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Assim, além dos requisitos citados, o que mais vem sendo exigido em provas diz respeito aos crimes 
que se aplica ou não o princípio da insignificância, vejamos (citaremos os mais importantes):

Prevalece no STF e STJ ser incabível o princípio da insignific
reincidente, portador de maus antecedentes ou o criminoso habitual
recentes decisões divergindo dessa posição, porém ainda prevalece ela).

crimes contra o patrimônio, aplica-se o princípio da insignificância 
icados sem violência ou grave ameaça à pessoa, como no caso do 

. Porém no caso de furto qualificado, tem julgado não aplicando a 
insignificância, considerando ausente o reduzido grau de reprovabilidade do 
comportamento do agente. Não se aplica ao roubo, sequestro e outros.

de bens difusos e coletivos, os tribunais superiores ora aceitam ora não 
(Ex.: em caso de tráfico, posse de drogas, moeda falsa, tráfico de armas, 
estelionato previdenciário) alegando que o bem jurídico protegido é coletivo/

Porém o STF admite nos crimes contra administração praticados por funcionário 
publico. O STJ não aceita. 

O STF e STJ admitem nos crimes contra a administração praticados por 

, como no caso do descaminho. 

STF e STJ também possuem decisões admitindo nos crimes ambientais

há algumas divergências.  

STF e STJ não aplicam o princípio da insignificância no caso de 

violências doméstica e familiar contra a mulher. 

o da insignificância é aplicado ao atos infracionais? 

medida socioeducativa é aplicada por conta do seu caráter preventivo, educativo, protetivo. 
Excepcionalmente, pode aplicar a insignificância.  

Qual a diferença entre o princípio da insignificância (bagatela) própria da imprópria?

os fatos nascem irrelevantes para o direito penal. É uma causa de atipicidade 
material (ex.: subtração de caneta bic). 

Embora relevante a infração penal praticada, a pena não se mostra necessária 
diante do caso concreto. Falta de interesse de punir. O fato é típico, ilícito e culpável, mas 
falta interesse de punir. Ex.: Furtador se arrepende e devolve o bem à vítima. Essa tese da 

mprópria é boa para defensorias. 

_____________________________________________________________________ 
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exigido em provas diz respeito aos crimes 
(citaremos os mais importantes): 

Prevalece no STF e STJ ser incabível o princípio da insignificância para o 
reincidente, portador de maus antecedentes ou o criminoso habitual (há algumas 

ção, porém ainda prevalece ela). 

se o princípio da insignificância 
icados sem violência ou grave ameaça à pessoa, como no caso do 

. Porém no caso de furto qualificado, tem julgado não aplicando a 
ausente o reduzido grau de reprovabilidade do 

o, sequestro e outros. 

, os tribunais superiores ora aceitam ora não 
(Ex.: em caso de tráfico, posse de drogas, moeda falsa, tráfico de armas, 
estelionato previdenciário) alegando que o bem jurídico protegido é coletivo/difuso. 

praticados por funcionário 

contra a administração praticados por 

nos crimes ambientais, porém 

STF e STJ não aplicam o princípio da insignificância no caso de crimes de 

ao atos infracionais? Em regra 
medida socioeducativa é aplicada por conta do seu caráter preventivo, educativo, protetivo. 

própria da imprópria? 

os fatos nascem irrelevantes para o direito penal. É uma causa de atipicidade 

infração penal praticada, a pena não se mostra necessária 
diante do caso concreto. Falta de interesse de punir. O fato é típico, ilícito e culpável, mas 
falta interesse de punir. Ex.: Furtador se arrepende e devolve o bem à vítima. Essa tese da 
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� Diferença entre princípio da insignificância com o princípio da adequação social 

se podem confundi-los. Na adequação social, apesar de uma conduta se adequar ao tipo 
penal, não será considerada atípica se for socialme
 

É uma outra forma de se excluir a tipicidade material. Ambos limitam o direito penal, a forma de 
limitar é diferente, na insignificância reconhece a irrelevância da lesão ao bem jurídico tutelado. Na 
adequação social leva em conta a aceitação da conduta pela sociedade.
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Diferença entre princípio da insignificância com o princípio da adequação social 

los. Na adequação social, apesar de uma conduta se adequar ao tipo 
penal, não será considerada atípica se for socialmente adequada ou reconhecida. 

É uma outra forma de se excluir a tipicidade material. Ambos limitam o direito penal, a forma de 
limitar é diferente, na insignificância reconhece a irrelevância da lesão ao bem jurídico tutelado. Na 

conta a aceitação da conduta pela sociedade. 

_____________________________________________________________________ 
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Diferença entre princípio da insignificância com o princípio da adequação social – Não 
los. Na adequação social, apesar de uma conduta se adequar ao tipo 

nte adequada ou reconhecida.  

É uma outra forma de se excluir a tipicidade material. Ambos limitam o direito penal, a forma de 
limitar é diferente, na insignificância reconhece a irrelevância da lesão ao bem jurídico tutelado. Na 
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TEMA 2 – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ
POSTERIOR 
 
Neste segundo tema trataremos de algo muito comum em concursos, mas que acaba gerando 
confusão. 
 
Sendo assim, seremos bem objetivos para trazer o que importa para acertar as questões em provas 
objetivas. 
 
Desistência voluntária 

 

Está previsto no artigo 15, 1ª parte do Código Penal, vejamos:
 

“Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste
responde pelos atos já praticados.”

 
Entende-se por desistência voluntária quando o agente por exclusiva manifestação do seu querer, 
desiste de prosseguir na execução do crime.

 
Vale atentar que a desistência deve ser 
circunstancias alheias à sua vontade poderá configurar tentativa.
 
No caso da Desistência Voluntária, o agente será punido pelos atos já praticados.
 
Para nunca mais esquecer, lembre
não quer. Já na tentativa o agente quer prosseguir mas não pode.
 
Arrependimento Eficaz 

 

Está previsto no artigo 15, 2ª parte do Código Penal, vejamos:
 

“Art. 15 - O agente que, voluntariamente (...) impede
responde pelos atos já praticados.”

 
Entende-se por arrependimento eficaz quando o agente já praticou os atos executórios, mas o 
agente abandona o intento e desenvolve nova conduta para
 

CUIDADO: Arrependimento eficaz só é cabível no
 
Além disso, lembre-se que o arrependimento deve ser voluntário e eficaz.
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DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ

Neste segundo tema trataremos de algo muito comum em concursos, mas que acaba gerando 

Sendo assim, seremos bem objetivos para trazer o que importa para acertar as questões em provas 

Está previsto no artigo 15, 1ª parte do Código Penal, vejamos: 

O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução (...), só 
já praticados.” 

se por desistência voluntária quando o agente por exclusiva manifestação do seu querer, 
desiste de prosseguir na execução do crime. 

Vale atentar que a desistência deve ser voluntária (ainda que espontânea), pois se for por 
circunstancias alheias à sua vontade poderá configurar tentativa. 

No caso da Desistência Voluntária, o agente será punido pelos atos já praticados.

Para nunca mais esquecer, lembre-se que na Desistência voluntária o agente pode prosseguir mas 
não quer. Já na tentativa o agente quer prosseguir mas não pode. 

evisto no artigo 15, 2ª parte do Código Penal, vejamos: 

O agente que, voluntariamente (...) impede que o res
já praticados.” 

se por arrependimento eficaz quando o agente já praticou os atos executórios, mas o 
desenvolve nova conduta para impedir o resultado.

icaz só é cabível nos crimes materiais. 

se que o arrependimento deve ser voluntário e eficaz. 

_____________________________________________________________________ 
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DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ E ARREPENDIMENTO 

Neste segundo tema trataremos de algo muito comum em concursos, mas que acaba gerando 

Sendo assim, seremos bem objetivos para trazer o que importa para acertar as questões em provas 

prosseguir na execução (...), só 

se por desistência voluntária quando o agente por exclusiva manifestação do seu querer, 

voluntária (ainda que espontânea), pois se for por 

No caso da Desistência Voluntária, o agente será punido pelos atos já praticados. 

voluntária o agente pode prosseguir mas 

que o resultado se produza, só 

se por arrependimento eficaz quando o agente já praticou os atos executórios, mas o 
impedir o resultado. 
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Arrependimento Posterior 

 
Está previsto no artigo 16 do Código Penal, vejamos:

“Art. 16 – Nos crimes cometidos sem violência ou
dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da
do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.”

 
Não podemos confundir esse arrependimento posterior com os já estudados acima.
 
No arrependimento posterior devemos observar alguns requisitos:
 

a) crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa;
b) reparação do dano ou restituição da coisa;
c) até o recebimento da denúncia ou queixa;
d) ato voluntário do agente. 

 
Como consequência, o agente que se arrepende posteriormente terá uma redução da pena de 1/3 a 
2/3.  
 
Finalizamos os temas de Direito Penal lembrando você que nosso objetivo não é exaurir o conteúdo, 
mas apenas trazer questões pontuais que por vezes causam 
é que você não erre mais questões por mínimos detalhes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________
© Dominando o Edital - Todos os direitos reservados  

Está previsto no artigo 16 do Código Penal, vejamos: 
Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pes

ída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da 
reduzida de um a dois terços.” 

Não podemos confundir esse arrependimento posterior com os já estudados acima.

arrependimento posterior devemos observar alguns requisitos: 

crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa; 
reparação do dano ou restituição da coisa; 
até o recebimento da denúncia ou queixa; 

Como consequência, o agente que se arrepende posteriormente terá uma redução da pena de 1/3 a 

Finalizamos os temas de Direito Penal lembrando você que nosso objetivo não é exaurir o conteúdo, 
mas apenas trazer questões pontuais que por vezes causam confusão em prova, e o nosso objetivo 
é que você não erre mais questões por mínimos detalhes. 

_____________________________________________________________________ 
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ameaça à pessoa, reparado o 
 queixa, por ato voluntário 

Não podemos confundir esse arrependimento posterior com os já estudados acima. 

Como consequência, o agente que se arrepende posteriormente terá uma redução da pena de 1/3 a 

Finalizamos os temas de Direito Penal lembrando você que nosso objetivo não é exaurir o conteúdo, 
confusão em prova, e o nosso objetivo 
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DIREITO PROCESSUAL PENAL
 
 
 
Novamente, vamos tecer alguns comentários a respeito de dois importantíssimos temas do 
Processo Penal, ambos serão sobre o Inquérito Policial, assunto cada vez mais recorrente nas 
provas para carreiras policiais. 
 
TEMA 1 – INQUÉRITO POLICIAL: 
 
Dentro deste tema inquérito policial vamos abordar dois assuntos 
aos autos do inquérito pelo advogado e os prazos para conclusão do Inquérito Policial. Vejamos 
cada um: 
 
1º - Acesso aos autos do inquérito pelo advogado
conforme o artigo 20 do CPP. Dessa premissa é que decorre o assunto sobre o advogado ter acesso 
aos autos. 
 
Tal tema já gerou certa discussão, mas hoje ele está pacificado na 
direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo ao
documentados em procedimento investigatório

judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
 
Vale ainda ressaltar que o acesso aos autos do Inquérito pelo advogado 
já documentadas, e não àquelas ainda em andamento.
 
Além disso, é válido lembrar que em regra não é necessário procuração para que o advogado 
obtenha acesso aos autos do inquérito, a não ser que o Inquérito esteja sob sigilo (e
estupro).Tal previsão vem expressamente no Estatuto da Ordem dos Advogados:
 

Art. 7° § 10.  Nos autos sujeitos a sigilo
direitos de que trata o inciso XIV.

 
Caso seja negado  ao advogado o direito de acesso aos autos o Delegado incorrerá na prática de 
abuso de autoridade.  
 
Mesmo o delegado incorrendo em abuso de autoridade e infração no âmbito administrativo 
funcional, é necessário que o advogado tenha acesso aos autos, assim, em caso
acesso, deve o advogado pleitear o acesso ao juiz, caso o juiz negue caberá reclamação ao STF 
pois há súmula vinculante sobre o assunto, poderá ainda impetrar um MS (direito e liquido e certo do 
advogado, ou seja, MS em nome do advogado)
dos direitos do acusado, ou seja, HC em nome do acusado) em nome do cliente.

_____________________________________________________________________
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DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Novamente, vamos tecer alguns comentários a respeito de dois importantíssimos temas do 
serão sobre o Inquérito Policial, assunto cada vez mais recorrente nas 

: Acesso aos autos do inquérito pelo advogado

Dentro deste tema inquérito policial vamos abordar dois assuntos importantíssimos, que são: acesso 
aos autos do inquérito pelo advogado e os prazos para conclusão do Inquérito Policial. Vejamos 

Acesso aos autos do inquérito pelo advogado: o Inquérito Policial é um procedimento sigiloso, 
20 do CPP. Dessa premissa é que decorre o assunto sobre o advogado ter acesso 

Tal tema já gerou certa discussão, mas hoje ele está pacificado na Súmula Vinculante 14 STF
direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, 
documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência
judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 

Vale ainda ressaltar que o acesso aos autos do Inquérito pelo advogado está restrito às diligências 
já documentadas, e não àquelas ainda em andamento. 

Além disso, é válido lembrar que em regra não é necessário procuração para que o advogado 
obtenha acesso aos autos do inquérito, a não ser que o Inquérito esteja sob sigilo (e
estupro).Tal previsão vem expressamente no Estatuto da Ordem dos Advogados:

.  Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos 
direitos de que trata o inciso XIV. 

ado o direito de acesso aos autos o Delegado incorrerá na prática de 

Mesmo o delegado incorrendo em abuso de autoridade e infração no âmbito administrativo 
funcional, é necessário que o advogado tenha acesso aos autos, assim, em caso
acesso, deve o advogado pleitear o acesso ao juiz, caso o juiz negue caberá reclamação ao STF 
pois há súmula vinculante sobre o assunto, poderá ainda impetrar um MS (direito e liquido e certo do 
advogado, ou seja, MS em nome do advogado) contra o magistrado, ou ainda um HC (cerceamento 
dos direitos do acusado, ou seja, HC em nome do acusado) em nome do cliente.
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Novamente, vamos tecer alguns comentários a respeito de dois importantíssimos temas do 
serão sobre o Inquérito Policial, assunto cada vez mais recorrente nas 

Acesso aos autos do inquérito pelo advogado. 

importantíssimos, que são: acesso 
aos autos do inquérito pelo advogado e os prazos para conclusão do Inquérito Policial. Vejamos 

: o Inquérito Policial é um procedimento sigiloso, 
20 do CPP. Dessa premissa é que decorre o assunto sobre o advogado ter acesso 

Súmula Vinculante 14 STF: “É 
s elementos de prova que, já 

realizado por órgão com competência de polícia 

está restrito às diligências 

Além disso, é válido lembrar que em regra não é necessário procuração para que o advogado 
obtenha acesso aos autos do inquérito, a não ser que o Inquérito esteja sob sigilo (ex.: crime de 
estupro).Tal previsão vem expressamente no Estatuto da Ordem dos Advogados: 

, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos 

ado o direito de acesso aos autos o Delegado incorrerá na prática de 

Mesmo o delegado incorrendo em abuso de autoridade e infração no âmbito administrativo 
funcional, é necessário que o advogado tenha acesso aos autos, assim, em caso de negativa desse 
acesso, deve o advogado pleitear o acesso ao juiz, caso o juiz negue caberá reclamação ao STF 
pois há súmula vinculante sobre o assunto, poderá ainda impetrar um MS (direito e liquido e certo do 

contra o magistrado, ou ainda um HC (cerceamento 
dos direitos do acusado, ou seja, HC em nome do acusado) em nome do cliente. 
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Por fim, vale salientar que o advogado não precisa de autorização judicial para ter acesso autos, em 
regra. Porém há uma exceção, onde será necessário a autorização judicial, trata
prevista na Lei 12.850/13 (lei das organizações criminosas) no artigo 23: 
 

Art. 23.  O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial
garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando
interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do 
direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial
diligências em andamento.
Parágrafo único.  Determinado o depoimento do investigado, seu defensor terá assegurada a prévia vista 
dos autos, ainda que classificados como sigilosos, no prazo mínimo de 3
ato, podendo ser ampliado, a critério da autoridade responsável pela investigação.

 

O juiz quem decreta o sigilo e ele quem autoriza o acesso ao advogado. Essa é a exceção
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Por fim, vale salientar que o advogado não precisa de autorização judicial para ter acesso autos, em 
onde será necessário a autorização judicial, trata

prevista na Lei 12.850/13 (lei das organizações criminosas) no artigo 23:  

O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial
celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando

interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do 
devidamente precedido de autorização judicial, res

diligências em andamento. 
Parágrafo único.  Determinado o depoimento do investigado, seu defensor terá assegurada a prévia vista 
dos autos, ainda que classificados como sigilosos, no prazo mínimo de 3
ato, podendo ser ampliado, a critério da autoridade responsável pela investigação.

O juiz quem decreta o sigilo e ele quem autoriza o acesso ao advogado. Essa é a exceção
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Por fim, vale salientar que o advogado não precisa de autorização judicial para ter acesso autos, em 
onde será necessário a autorização judicial, trata-se de uma exceção 

O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente, para 
celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no 

interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do 
, ressalvados os referentes às 

Parágrafo único.  Determinado o depoimento do investigado, seu defensor terá assegurada a prévia vista 
 (três) dias que antecedem ao 

ato, podendo ser ampliado, a critério da autoridade responsável pela investigação. 

O juiz quem decreta o sigilo e ele quem autoriza o acesso ao advogado. Essa é a exceção. 
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TEMA 2 - INQUÉRITO POLICIAL: 
 
Tem-se que o prazo para conclusão do Inquérito Policial quando o investigado estiver preso será de 
10 dias, e será de 30 dias se estiver solto, isso previsto no artigo 10 do CPP. 
 

• Obs.: prevalece que se o individuo está preso, não se pode prorrogar o prazo do investigado 
preso. Já o individuo solto o prazo pode ser prorrogado, devendo levar em consideração a 
duração razoável do processo. 

 
O prazo citado é o prazo regra do Processo 
especial, vejamos: 

 
� No caso da Lei 5.010/66 (justiça feder

Federal o prazo será de 15 dias para indiciado preso, podendo ser prorrogado 
por mais 15 dias. 

 
� Na Lei de Drogas diz

90 dias se estiver solto, podendo ser duplicados, ou seja, prorrogados por 
igual período. 
 

� No CPPM será de 20 dias para indiciado preso e 40 dias para indiciado solto, 
podendo prorrogar o 

 
� Nos crimes contra a economia popular diz que o prazo será de 10 dias (preso 

ou solto). 
 

� Em caso de crimes hediondos (lei 8
prorrogável por mais 30 dias. Isso quer dizer qu
durar até 60 dias se o investigado estiver preso.

 
Com isso, concluímos os assuntos referentes ao Processo Penal, mas como sempre dizemos, 
estude tudo que puder e estude sempre, nada nunca será o suficiente até você alcançar o seu 
objetivo. 
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: Prazo para conclusão do Inquérito Policial

se que o prazo para conclusão do Inquérito Policial quando o investigado estiver preso será de 
10 dias, e será de 30 dias se estiver solto, isso previsto no artigo 10 do CPP. 

Obs.: prevalece que se o individuo está preso, não se pode prorrogar o prazo do investigado 
preso. Já o individuo solto o prazo pode ser prorrogado, devendo levar em consideração a 
duração razoável do processo.  

O prazo citado é o prazo regra do Processo Penal, porém há prazos diferentes na legislação 

No caso da Lei 5.010/66 (justiça federal): quando se tratar de preso da Justiça 
Federal o prazo será de 15 dias para indiciado preso, podendo ser prorrogado 
por mais 15 dias.  

rogas diz: quando o indiciado estiver preso o prazo é de 30 dias e 
90 dias se estiver solto, podendo ser duplicados, ou seja, prorrogados por 
igual período.  

No CPPM será de 20 dias para indiciado preso e 40 dias para indiciado solto, 
podendo prorrogar o prazo do indicado solto para mais 20 dias.

Nos crimes contra a economia popular diz que o prazo será de 10 dias (preso 

Em caso de crimes hediondos (lei 8.072) a prisão temporária será de 30 dias 
prorrogável por mais 30 dias. Isso quer dizer que as investigações podem 
durar até 60 dias se o investigado estiver preso. 

Com isso, concluímos os assuntos referentes ao Processo Penal, mas como sempre dizemos, 
estude tudo que puder e estude sempre, nada nunca será o suficiente até você alcançar o seu 
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Prazo para conclusão do Inquérito Policial. 

se que o prazo para conclusão do Inquérito Policial quando o investigado estiver preso será de 
10 dias, e será de 30 dias se estiver solto, isso previsto no artigo 10 do CPP.  

Obs.: prevalece que se o individuo está preso, não se pode prorrogar o prazo do investigado 
preso. Já o individuo solto o prazo pode ser prorrogado, devendo levar em consideração a 

Penal, porém há prazos diferentes na legislação 

quando se tratar de preso da Justiça 
Federal o prazo será de 15 dias para indiciado preso, podendo ser prorrogado 

quando o indiciado estiver preso o prazo é de 30 dias e 
90 dias se estiver solto, podendo ser duplicados, ou seja, prorrogados por 

No CPPM será de 20 dias para indiciado preso e 40 dias para indiciado solto, 
prazo do indicado solto para mais 20 dias. 

Nos crimes contra a economia popular diz que o prazo será de 10 dias (preso 

072) a prisão temporária será de 30 dias 
e as investigações podem 

Com isso, concluímos os assuntos referentes ao Processo Penal, mas como sempre dizemos, 
estude tudo que puder e estude sempre, nada nunca será o suficiente até você alcançar o seu 



_____________________________________________________________________

 

 

_________________________
Copyright ©

LEGISLAÇÃO PENAL E PROCESSUAL EXTRAVAGANTE
 
 
 
TEMA 1- LEI DE DROGAS 
 
Esse tema cai em todas as provas, e justamente por isso é um tema “batido”, sendo assim, as 
bancas passaram a exigir corriqueiramente posicionamentos consolidados 
e a própria lei seca. 
 
Um dos temas mais exigidos atualmente diz respeito à figura do “tráfico privilegiado”. Sendo assim, 
faremos algumas considerações sobre esse assunto detidamente na jurisprudência do STF e STJ.
 
O chamado “tráfico privilegiado” está no artigo 33§4° da Lei 11.343/06, e ele também é chamado de 
“traficância menor” ou “traficância eventual”, vejamos o texto legal:
 

Art. 33 (...) 
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzi
de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde 
que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades 
criminosas nem integre organização criminosa.

 
Um dos fatores mais importantes que veio sendo debatido no último ano é quanto a natureza 
hedionda do tráfico privilegiado, entretanto, prevalece atualmente que esta figura criminosa não 
possui natureza hedionda. 
 
No mais, aconselhamos a leitura da “Jurisp
do STJ e STF sobre o assunto, pois sempre é decidido algo casuisticamente. Além disso, vale a 
leitura do texto legal quanto aos artigos 33 a 47 da Lei 11.343/06.
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LEGISLAÇÃO PENAL E PROCESSUAL EXTRAVAGANTE

Esse tema cai em todas as provas, e justamente por isso é um tema “batido”, sendo assim, as 
bancas passaram a exigir corriqueiramente posicionamentos consolidados 

Um dos temas mais exigidos atualmente diz respeito à figura do “tráfico privilegiado”. Sendo assim, 
faremos algumas considerações sobre esse assunto detidamente na jurisprudência do STF e STJ.

fico privilegiado” está no artigo 33§4° da Lei 11.343/06, e ele também é chamado de 
“traficância menor” ou “traficância eventual”, vejamos o texto legal: 

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzi
de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde 
que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades 
criminosas nem integre organização criminosa. 

Um dos fatores mais importantes que veio sendo debatido no último ano é quanto a natureza 
hedionda do tráfico privilegiado, entretanto, prevalece atualmente que esta figura criminosa não 

No mais, aconselhamos a leitura da “Jurisprudência em teses” do STJ e acompanhar os informativos 
do STJ e STF sobre o assunto, pois sempre é decidido algo casuisticamente. Além disso, vale a 
leitura do texto legal quanto aos artigos 33 a 47 da Lei 11.343/06. 
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LEGISLAÇÃO PENAL E PROCESSUAL EXTRAVAGANTE 

Esse tema cai em todas as provas, e justamente por isso é um tema “batido”, sendo assim, as 
bancas passaram a exigir corriqueiramente posicionamentos consolidados dos Tribunais Superiores 

Um dos temas mais exigidos atualmente diz respeito à figura do “tráfico privilegiado”. Sendo assim, 
faremos algumas considerações sobre esse assunto detidamente na jurisprudência do STF e STJ. 

fico privilegiado” está no artigo 33§4° da Lei 11.343/06, e ele também é chamado de 

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas 
de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde 
que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades 

Um dos fatores mais importantes que veio sendo debatido no último ano é quanto a natureza 
hedionda do tráfico privilegiado, entretanto, prevalece atualmente que esta figura criminosa não 

rudência em teses” do STJ e acompanhar os informativos 
do STJ e STF sobre o assunto, pois sempre é decidido algo casuisticamente. Além disso, vale a 
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TEMA 2 – DELAÇÃO PREMIADA 
 
Esse é um assunto novo, que vem sendo exigido nas provas, ainda mais diante do cenário político 
atual envolvendo diversos casos de corrupção.
 
A figura da delação premiada está prevista na Lei 12.850/13, nela chamada de “colaboração 
premiada”. 
 
A colaboração premiada pode ocorrer por iniciativa do Ministério público se entender que será 
relevante para a solução do caso e, também, pelo próprio acusado de forma voluntária e a 
colaboração deve ser eficiente. 
 
Além disso, é valido destacar que o juiz não par
para a formalização do acordo. 
 
Ainda assim, o benefício concedido ao delator será a redução em até 2/3 da pena privativa de 
liberdade ou substitui-la por restritiva de direito, ainda assim, poderá ser concedido perdão judicial 
ao delator, desde que seja efetiva a delação e resulte em um ou mais das seguintes hipóteses:
 

• a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das in
penais por eles praticadas; 

• a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa;
• a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa;
• a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela 

organização criminosa; 
• a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.

 
São esses os aspectos mais importantes da referida lei, porém, va
legislação é imprescindível para o conhecimento do assunto. 
 
Por fim, citaremos uma importante decisão do STF recentemente sobre a delação premiada, onde 
estabeleceu diversos aspectos que, muito provavelmente, será exigido  no
 

� Natureza jurídica do acordo de colaboração premiada

 

A colaboração premiada é um negócio jurídico processual entre o Ministério Público e o 
colaborador, sendo vedada a participação do magistrado na celebração do ajuste entre as parte
 

� Papel do Poder Judiciário no acordo de colaboração premiada

 

A colaboração é um meio de obtenção de prova cuja iniciativa não se submete à reserva de 
jurisdição (não exige autorização judicial), diferentemente do que ocorre nas interceptações 
telefônicas ou na quebra de sigilo bancário ou fiscal.
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Esse é um assunto novo, que vem sendo exigido nas provas, ainda mais diante do cenário político 
atual envolvendo diversos casos de corrupção. 

A figura da delação premiada está prevista na Lei 12.850/13, nela chamada de “colaboração 

ração premiada pode ocorrer por iniciativa do Ministério público se entender que será 
relevante para a solução do caso e, também, pelo próprio acusado de forma voluntária e a 

Além disso, é valido destacar que o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes 

Ainda assim, o benefício concedido ao delator será a redução em até 2/3 da pena privativa de 
por restritiva de direito, ainda assim, poderá ser concedido perdão judicial 

ao delator, desde que seja efetiva a delação e resulte em um ou mais das seguintes hipóteses:

a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das in

a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa;
a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa;

recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela 

a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.

São esses os aspectos mais importantes da referida lei, porém, vale destacar que a leitura da 
legislação é imprescindível para o conhecimento do assunto.  

Por fim, citaremos uma importante decisão do STF recentemente sobre a delação premiada, onde 
estabeleceu diversos aspectos que, muito provavelmente, será exigido  nos concursos, vejamos:

Natureza jurídica do acordo de colaboração premiada 

A colaboração premiada é um negócio jurídico processual entre o Ministério Público e o 
colaborador, sendo vedada a participação do magistrado na celebração do ajuste entre as parte

Papel do Poder Judiciário no acordo de colaboração premiada 

A colaboração é um meio de obtenção de prova cuja iniciativa não se submete à reserva de 
jurisdição (não exige autorização judicial), diferentemente do que ocorre nas interceptações 
telefônicas ou na quebra de sigilo bancário ou fiscal. 
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Esse é um assunto novo, que vem sendo exigido nas provas, ainda mais diante do cenário político 

A figura da delação premiada está prevista na Lei 12.850/13, nela chamada de “colaboração 

ração premiada pode ocorrer por iniciativa do Ministério público se entender que será 
relevante para a solução do caso e, também, pelo próprio acusado de forma voluntária e a 

ticipará das negociações realizadas entre as partes 

Ainda assim, o benefício concedido ao delator será a redução em até 2/3 da pena privativa de 
por restritiva de direito, ainda assim, poderá ser concedido perdão judicial 

ao delator, desde que seja efetiva a delação e resulte em um ou mais das seguintes hipóteses: 

a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações 

a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 
a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; 

recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela 

a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. 

le destacar que a leitura da 

Por fim, citaremos uma importante decisão do STF recentemente sobre a delação premiada, onde 
s concursos, vejamos: 

A colaboração premiada é um negócio jurídico processual entre o Ministério Público e o 
colaborador, sendo vedada a participação do magistrado na celebração do ajuste entre as partes. 

 

A colaboração é um meio de obtenção de prova cuja iniciativa não se submete à reserva de 
jurisdição (não exige autorização judicial), diferentemente do que ocorre nas interceptações 
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Nesse sentido, as tratativas e a celebração da avença são mantidas exclusivamente entre o 
Ministério Público e o pretenso colaborador.
O Poder Judiciário é convocado ao final dos atos negociais apenas
de existência e validade, com a indispensável homologação.
 

� Natureza da decisão que homologa o acordo de colaboração premiada

 

A decisão do magistrado que homologa o acordo de colaboração premiada não julga o mérito da 
pretensão acusatória, mas apenas resolve uma questão incidente. Por isso, esta decisão tem 
natureza meramente homologatória, limitando
legalidade e voluntariedade do acordo (art. 4º, § 7º, da Lei nº 12.850/2013).
 
O juiz, ao homologar o acordo de colaboração, não emite juízo de valor a respeito das declarações 
eventualmente prestadas pelo colaborador à autoridade policial ou ao Ministério Público, nem 
confere o signo da idoneidade a seus depoimentos posteriores.
 
A análise se as declarações do colaborador são verdadeiras ou se elas se confirmaram com as 
provas produzidas será feita apenas no momento do julgamento do processo, ou seja, na sentença 
(ou acórdão), conforme previsto no § 11 do art. 4º da Lei.
 
Na decisão homologatória, magistrado examina se as cláusulas contratuais ofendem 
manifestamente o ordenamento jurídico
 
No ato de homologação da colaboração premiada, não cabe ao magistrado, de forma antecipada e 
extemporânea, tecer juízo de valor sobre o conteúdo das
de flagrante ofensa ao ordenamento jurídico vigente. Ex: o Relator poderá excluir ao acordo a 
cláusula que limite o acesso à justiça, por violar o art. 5º, XXXV, da CF/88.
 
Neste momento, o Relator não realiza qualque
formais e legais do acordo. 
 

� Em caso colaboração premiada envolvendo investigados ou réus com foro no Tribunal, 

qual é o papel do Relator?

 

É atribuição do Relator homologar, monocraticamente, o acordo de col
analisando apenas a sua regularidade, legalidade e voluntariedade, nos termos do art. 4º, § 7º da 
Lei nº 12.850/2013: 
 
§ 7º Realizado o acordo na forma do § 6º, o respectivo termo, acompanhado das declarações do 
colaborador e de cópia da 
verificar sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo para este fim, sigilosamente, ouvir 
o colaborador, na presença de seu defensor.
 
Não há qualquer óbice à homologação do 
 
O art. 21, I e II, do RISTF confere ao Ministro Relator no STF poderes instrutórios para ordenar, de 
forma singular, a realização de quaisquer meios de obtenção de provas.
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Nesse sentido, as tratativas e a celebração da avença são mantidas exclusivamente entre o 
Ministério Público e o pretenso colaborador. 
O Poder Judiciário é convocado ao final dos atos negociais apenas para aferir os requisitos legais 
de existência e validade, com a indispensável homologação. 

Natureza da decisão que homologa o acordo de colaboração premiada

A decisão do magistrado que homologa o acordo de colaboração premiada não julga o mérito da 
tensão acusatória, mas apenas resolve uma questão incidente. Por isso, esta decisão tem 

natureza meramente homologatória, limitando-se ao pronunciamento sobre a regularidade, 
legalidade e voluntariedade do acordo (art. 4º, § 7º, da Lei nº 12.850/2013).

juiz, ao homologar o acordo de colaboração, não emite juízo de valor a respeito das declarações 
eventualmente prestadas pelo colaborador à autoridade policial ou ao Ministério Público, nem 
confere o signo da idoneidade a seus depoimentos posteriores. 

álise se as declarações do colaborador são verdadeiras ou se elas se confirmaram com as 
provas produzidas será feita apenas no momento do julgamento do processo, ou seja, na sentença 
(ou acórdão), conforme previsto no § 11 do art. 4º da Lei. 

mologatória, magistrado examina se as cláusulas contratuais ofendem 
manifestamente o ordenamento jurídico. 

No ato de homologação da colaboração premiada, não cabe ao magistrado, de forma antecipada e 
extemporânea, tecer juízo de valor sobre o conteúdo das cláusulas avençadas, exceto nos casos 
de flagrante ofensa ao ordenamento jurídico vigente. Ex: o Relator poderá excluir ao acordo a 
cláusula que limite o acesso à justiça, por violar o art. 5º, XXXV, da CF/88.

Neste momento, o Relator não realiza qualquer controle de mérito, limitando
 

Em caso colaboração premiada envolvendo investigados ou réus com foro no Tribunal, 

qual é o papel do Relator? 

É atribuição do Relator homologar, monocraticamente, o acordo de col
analisando apenas a sua regularidade, legalidade e voluntariedade, nos termos do art. 4º, § 7º da 

§ 7º Realizado o acordo na forma do § 6º, o respectivo termo, acompanhado das declarações do 
 investigação, será remetido ao juiz para homologação, o qual deverá 

verificar sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo para este fim, sigilosamente, ouvir 
o colaborador, na presença de seu defensor. 

Não há qualquer óbice à homologação do respectivo acordo mediante decisão monocrática.

O art. 21, I e II, do RISTF confere ao Ministro Relator no STF poderes instrutórios para ordenar, de 
forma singular, a realização de quaisquer meios de obtenção de provas. 
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Nesse sentido, as tratativas e a celebração da avença são mantidas exclusivamente entre o 

para aferir os requisitos legais 

Natureza da decisão que homologa o acordo de colaboração premiada 

A decisão do magistrado que homologa o acordo de colaboração premiada não julga o mérito da 
tensão acusatória, mas apenas resolve uma questão incidente. Por isso, esta decisão tem 

se ao pronunciamento sobre a regularidade, 
legalidade e voluntariedade do acordo (art. 4º, § 7º, da Lei nº 12.850/2013). 

juiz, ao homologar o acordo de colaboração, não emite juízo de valor a respeito das declarações 
eventualmente prestadas pelo colaborador à autoridade policial ou ao Ministério Público, nem 

álise se as declarações do colaborador são verdadeiras ou se elas se confirmaram com as 
provas produzidas será feita apenas no momento do julgamento do processo, ou seja, na sentença 

mologatória, magistrado examina se as cláusulas contratuais ofendem 

No ato de homologação da colaboração premiada, não cabe ao magistrado, de forma antecipada e 
cláusulas avençadas, exceto nos casos 

de flagrante ofensa ao ordenamento jurídico vigente. Ex: o Relator poderá excluir ao acordo a 
cláusula que limite o acesso à justiça, por violar o art. 5º, XXXV, da CF/88. 

r controle de mérito, limitando-se aos aspectos 

Em caso colaboração premiada envolvendo investigados ou réus com foro no Tribunal, 

É atribuição do Relator homologar, monocraticamente, o acordo de colaboração premiada, 
analisando apenas a sua regularidade, legalidade e voluntariedade, nos termos do art. 4º, § 7º da 

§ 7º Realizado o acordo na forma do § 6º, o respectivo termo, acompanhado das declarações do 
investigação, será remetido ao juiz para homologação, o qual deverá 

verificar sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo para este fim, sigilosamente, ouvir 

respectivo acordo mediante decisão monocrática. 

O art. 21, I e II, do RISTF confere ao Ministro Relator no STF poderes instrutórios para ordenar, de 
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� Em caso colaboração premiada envolv

qual é o papel do órgão colegiado?

 
Compete ao órgão colegiado, em decisão final de mérito, avaliar o cumprimento dos termos do 
acordo homologado e a sua eficácia, conforme previsto no art. 4º, § 11 da Lei nº
 
§ 11. A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia. Assim, é possível que 
o órgão julgador, no momento da sentença ou acórdão, ou seja, após a conclusão da instrução 
probatória, avalie se os termos da colaboração foram 
atingidos, o que definirá a sua eficácia.
 

� Acordo de colaboração homologado pelo Relator deve, em regra, produzir seus efeitos, 

salvo se presente hipótese de anulabilidade

 
O acordo de colaboração devidamente 
produzir seus efeitos diante do cumprimento dos deveres assumidos pelo colaborador.
 
Vale ressaltar, no entanto, que o órgão colegiado detém a possibilidade de analisar fatos 
supervenientes ou de conhecimento posterior que firam a legalidade do acordo, nos termos do § 4º 
do art. 966do CPC/2015: 
 
§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do 
processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatóri
execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.
 

� Direitos do colaborador somente serão assegurados se ele cumprir seus deveres

 
O direito subjetivo do colaborador nasce e se perfectibiliza na exata medida em que ele cumpre
seus deveres. 
 
Assim, o cumprimento dos deveres pelo colaborador é condição sine qua non para que ele possa 
gozar dos direitos decorrentes do acordo.
 
Por isso diz-se que o acordo homologado como regular, voluntário
condicionada ao cumprimento dos deveres assumidos pela colaboração, salvo ilegalidade 
superveniente apta a justificar nulidade ou anulação do negócio jurídico. STF. Plenário. Pet 
7074/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21, 22, 
 
A primeira é por sugestão do promotor da justiça que é responsável pela investigação criminal. 
Cabe ao promotor, portanto, decidir se o acusado detém informações que poderão levar à solução 
do caso e sugerir a ele que faça a delação premia
 
A segunda é por desejo do próprio acusado, cuja colaboração deverá ser voluntária e eficiente, pois 
desta última depende a aprovação da delação. Neste caso, ele deverá fazer um pedido formal e 
entregar ao promotor por meio de seu advogado.
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Em caso colaboração premiada envolvendo investigados ou réus com foro no Tribunal, 

qual é o papel do órgão colegiado? 

Compete ao órgão colegiado, em decisão final de mérito, avaliar o cumprimento dos termos do 
acordo homologado e a sua eficácia, conforme previsto no art. 4º, § 11 da Lei nº

§ 11. A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia. Assim, é possível que 
o órgão julgador, no momento da sentença ou acórdão, ou seja, após a conclusão da instrução 
probatória, avalie se os termos da colaboração foram cumpridos e se os resultados concretos foram 
atingidos, o que definirá a sua eficácia. 

Acordo de colaboração homologado pelo Relator deve, em regra, produzir seus efeitos, 

salvo se presente hipótese de anulabilidade 

O acordo de colaboração devidamente homologado individualmente pelo relator deve, em regra, 
produzir seus efeitos diante do cumprimento dos deveres assumidos pelo colaborador.

Vale ressaltar, no entanto, que o órgão colegiado detém a possibilidade de analisar fatos 
ecimento posterior que firam a legalidade do acordo, nos termos do § 4º 

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do 
processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatóri
execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei. 

Direitos do colaborador somente serão assegurados se ele cumprir seus deveres

O direito subjetivo do colaborador nasce e se perfectibiliza na exata medida em que ele cumpre

Assim, o cumprimento dos deveres pelo colaborador é condição sine qua non para que ele possa 
gozar dos direitos decorrentes do acordo. 

se que o acordo homologado como regular, voluntário
condicionada ao cumprimento dos deveres assumidos pela colaboração, salvo ilegalidade 
superveniente apta a justificar nulidade ou anulação do negócio jurídico. STF. Plenário. Pet 
7074/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21, 22, 28 e 29/6/2017. 

A primeira é por sugestão do promotor da justiça que é responsável pela investigação criminal. 
Cabe ao promotor, portanto, decidir se o acusado detém informações que poderão levar à solução 
do caso e sugerir a ele que faça a delação premiada com a intenção de diminuir sua própria pena.

A segunda é por desejo do próprio acusado, cuja colaboração deverá ser voluntária e eficiente, pois 
desta última depende a aprovação da delação. Neste caso, ele deverá fazer um pedido formal e 

omotor por meio de seu advogado. 
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endo investigados ou réus com foro no Tribunal, 

Compete ao órgão colegiado, em decisão final de mérito, avaliar o cumprimento dos termos do 
acordo homologado e a sua eficácia, conforme previsto no art. 4º, § 11 da Lei nº 12.850/2013: 

§ 11. A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia. Assim, é possível que 
o órgão julgador, no momento da sentença ou acórdão, ou seja, após a conclusão da instrução 

cumpridos e se os resultados concretos foram 

Acordo de colaboração homologado pelo Relator deve, em regra, produzir seus efeitos, 

homologado individualmente pelo relator deve, em regra, 
produzir seus efeitos diante do cumprimento dos deveres assumidos pelo colaborador. 

Vale ressaltar, no entanto, que o órgão colegiado detém a possibilidade de analisar fatos 
ecimento posterior que firam a legalidade do acordo, nos termos do § 4º 

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do 
processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da 

Direitos do colaborador somente serão assegurados se ele cumprir seus deveres 

O direito subjetivo do colaborador nasce e se perfectibiliza na exata medida em que ele cumpre 

Assim, o cumprimento dos deveres pelo colaborador é condição sine qua non para que ele possa 

se que o acordo homologado como regular, voluntário e legal gera vinculação 
condicionada ao cumprimento dos deveres assumidos pela colaboração, salvo ilegalidade 
superveniente apta a justificar nulidade ou anulação do negócio jurídico. STF. Plenário. Pet 

A primeira é por sugestão do promotor da justiça que é responsável pela investigação criminal. 
Cabe ao promotor, portanto, decidir se o acusado detém informações que poderão levar à solução 

da com a intenção de diminuir sua própria pena. 

A segunda é por desejo do próprio acusado, cuja colaboração deverá ser voluntária e eficiente, pois 
desta última depende a aprovação da delação. Neste caso, ele deverá fazer um pedido formal e 
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Vale ressaltar que o juiz não participa das negociações dos termos da delação premiada e da 
formalização do pedido. Este processo é assistido pelo acusado e seu advogado, o delegado de 
polícia e um representante do Ministé
O acordo formalizado deve contar o relato do acusado e deixar claro quais os objetivos pretendidos 
com a sua delação. Além disso, devem constar as condições impostas pelo Ministério Público e 
pelo delegado, o aceite do acusado e as assinaturas
 
Depois de elaborado, o acordo é encaminhado ao juiz, juntamente com uma cópia da investigação, 
para que seja ou não homologada (aceita). Depois de homologada a delação, o acusado renuncia 
ao seu direito ao silêncio e as informa
 

� Quais são as “premiações” da delação?

 
A legislação brasileira prevê que, de acordo com a relevância das informações obtidas por meio da 
delação premiada, o juiz poderá reduzir a pena do acusado entre 1/3 e 2/3. Entretanto, o j
poderá consentir: 
 

• Que a pena possa ser cumprida em regime semiaberto.
• Anulação total da condenação.
• Perdão pela participação no crime.
• Caso fique provado que as informações da delação premiada são falsas, o juiz poderá não 

só aumentar a pena de 
caluniosa, o que prevê pena de dois a oito anos de prisão.
 

 
Assim, concluímos o que prometemos, abordamos alguns dos principais temas e os 
o que importa para a sua melhor assimilação.
 
Porém, vamos acrescentar a esse estudo dois “Temas Bônus”. 
página... 
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Vale ressaltar que o juiz não participa das negociações dos termos da delação premiada e da 
formalização do pedido. Este processo é assistido pelo acusado e seu advogado, o delegado de 
polícia e um representante do Ministério Público. 
O acordo formalizado deve contar o relato do acusado e deixar claro quais os objetivos pretendidos 
com a sua delação. Além disso, devem constar as condições impostas pelo Ministério Público e 
pelo delegado, o aceite do acusado e as assinaturas de todos os participantes.

Depois de elaborado, o acordo é encaminhado ao juiz, juntamente com uma cópia da investigação, 
para que seja ou não homologada (aceita). Depois de homologada a delação, o acusado renuncia 
ao seu direito ao silêncio e as informações devem ser verdadeiras. 

Quais são as “premiações” da delação? 

A legislação brasileira prevê que, de acordo com a relevância das informações obtidas por meio da 
delação premiada, o juiz poderá reduzir a pena do acusado entre 1/3 e 2/3. Entretanto, o j

Que a pena possa ser cumprida em regime semiaberto. 
Anulação total da condenação. 
Perdão pela participação no crime. 
Caso fique provado que as informações da delação premiada são falsas, o juiz poderá não 
só aumentar a pena de condenação do acusado, como acrescentar o crime de delação 
caluniosa, o que prevê pena de dois a oito anos de prisão. 

Fonte: Informativos Esquematizados do Dizer o Direito

Assim, concluímos o que prometemos, abordamos alguns dos principais temas e os 
o que importa para a sua melhor assimilação. 

esse estudo dois “Temas Bônus”. Então vamos para a próxima 
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Vale ressaltar que o juiz não participa das negociações dos termos da delação premiada e da 
formalização do pedido. Este processo é assistido pelo acusado e seu advogado, o delegado de 

O acordo formalizado deve contar o relato do acusado e deixar claro quais os objetivos pretendidos 
com a sua delação. Além disso, devem constar as condições impostas pelo Ministério Público e 

de todos os participantes. 

Depois de elaborado, o acordo é encaminhado ao juiz, juntamente com uma cópia da investigação, 
para que seja ou não homologada (aceita). Depois de homologada a delação, o acusado renuncia 

A legislação brasileira prevê que, de acordo com a relevância das informações obtidas por meio da 
delação premiada, o juiz poderá reduzir a pena do acusado entre 1/3 e 2/3. Entretanto, o juiz ainda 

Caso fique provado que as informações da delação premiada são falsas, o juiz poderá não 
condenação do acusado, como acrescentar o crime de delação 

Fonte: Informativos Esquematizados do Dizer o Direito. 

Assim, concluímos o que prometemos, abordamos alguns dos principais temas e os pontuamos com 

Então vamos para a próxima 
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