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LEITURA OBRIGATÓRIA! 

“Um bom registro de memória, que em regra envolve a prática, funciona como escrever um 

dado de modo firme e com caneta esferográfica: torna-se indelével, ou seja, não apaga 

mais. Isso não é difícil desde que se saiba fazer. Assim como se diz que ‘andar de bicicleta a 

gente nunca esquece’, um estudo bem-feito e com um número de repetições e prática 

suficientes resulta em conhecimento ‘que a gente nunca mais esquece’ ou, quando 

muito, basta fazer uma revisão ‘que vem tudo à cabeça’. Para não se esquecer de uma 

coisa, é preciso dar importância a ela, mandá-la para a memória de longo prazo, 

fazer associações e relações, repeti-la um certo número de vezes até fixá-la bem e, 

por fim, utilizarmos a informação periodicamente. Pode parecer que é muita coisa 

para se conseguir o objetivo, mas é fácil e com um pouco de prática você irá se acostumar a 

fazer esse processo de modo bem sucedido. A melhor forma de lidar com a curva do 

esquecimento e da recordação é estudar utilizando as técnicas e fazer revisões 

periódicas da matéria.” SANTOS, William Douglas Resinente dos. Como passar em 

provas e concursos: tudo o que você precisa saber e nunca teve a quem perguntar. 21 ed. 

rev. e atualizada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. P. 167.” 

 

Então, futuro(a) Delegada(o), nesse 7° dia de estudo nossa proposta será um 

pouco diferente. Faremos uma revisão em frases de tudo que analisamos como 

importante para a prova de vocês (baseado em raio-x de provas anteriores).  

Trata-se de uma revisão inteligente do que realmente vem caindo em provas de 

Delegado (anos 2013-2020). É esse o conteúdo que, aproveitando o “gancho” 

do texto acima, você terá que mandar para a memória de longo prazo. 

Como bem lembrou Willian Douglas, “a melhor forma de lidar com a curva do 

esquecimento e da recordação é estudar utilizando as técnicas e fazer revisões 

periódicas da matéria”.  

Vale lembrar que essa revisão em frases será um dos pontos-chave para sua 

aprovação. “Repetições e prática suficientes resulta em conhecimento que a 

gente nunca mais esquece” (SANTOS, William Douglas Resinente dos). 
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REVISÃO EM FRASES 

 

1- DIREITO ADMINISTRATIVO (CONTEÚDO DA SEMANA 01) 

 

 
1- A administração pública só pode fazer o que a lei prevê. Não há aqui espaço 
para fazer ou deixar de fazer aquilo que não está previsto na lei, como no direito 
civil (critério da não contradição a lei), pois os atos  do administrador devem 
estar expressos em lei para ser legítimo.  
 
 
2- Ainda que, em se tratando direito público, o interesse público prevaleça 
sobre interesses privados, não podemos encarar isso de forma absoluta, o 
princípio da supremacia do interesse público não desconsidera, portanto, os 
interesses particulares individuais. 
 
 
3- São consitucionais princípios implícitos: Supremacia do poder público 
sobre o privado (UFPR já tratou em prova como princípio explícito); 
indisponibilidade do interesse público; presunção de legitimidade ou de 
veracidade; motivação; razoabilidade e proporcionalidade; contraditório e ampla 
defesa; autotutela; segurança jurídica,  continuidade do serviço publico; 
especialidade; hierarquia; precaução; sindicabilidade; transparência 
 
 
4- O princípio da eficiência da administração deve ser observado durante toda 
a atividade administrativa. 
 
 
5- A supremacia do interesse público é considerada, pela doutrina, como um 
princípio implícito da administração pública, como vimos na lista de princípios 
implícitos na questão anterior. Vale lembrar que a banca UFPR já cobrou o 
tema por uma abordagem minoritária de que este princípio está explicito 
na CF/88. 
 
 
6- Súmula Vinculante nº 13: A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau inclusive, da 
autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em 
cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em 
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comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração 
pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações 
recíprocas, viola a Constituição Federal. 
 
 
7- Súmula 473 do STF: A administração pode anular seus próprios atos, 
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam 
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados 
os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 
 
 
8- A autotutela é admitida mesmo quando o ato já foi impugnado no 
judiciário, sendo necessário observar seus efeitos no caso concreto. 
 
 
9- Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente 
praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu 
desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.  
 
 
10- Sentido Objetivo, funcional, material da Administração Pública: é a função 
administrativa em si, a atividade exercida pelo Estado, por meio de seus agentes e 
órgãos sendo, portanto, o cumprimento dos fins do Estado. 
 
 
11- O sentido subjetivo, formal, orgânico diz respeito aos órgãos 
governamentais e administrativos. É o conjunto de órgãos, entidades e agentes 
públicos que desempenham a atividade administrativa do Estado; É a 
manifestação do poder público mediante a prática de atos jurídico-
administrativos dotados da propriedade autoexecutória. 
 
 
12- O princípio da impessoalidade nada mais é que o clássico princípio da 
finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para 
atingir o objetivo indicado expressa ou virtualmente pela norma de direito, de 
forma impessoal. 
 
 
13- Viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público 
de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em 
julgado da sentença condenatória.  
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14- A legalidade é passível de sindicância pelo Poder Judiciário, o que não pode 
é o judiciário adentrar no mérito da questão (do ato). 
 
 
15- O uso moderado e progressivo da força, modulador da ação policial, 
encontra fundamento no princípio da proporcionalidade, que tem por objetivo 
evitar que a atividade coercitiva do Estado seja exercida em intensidade superior 
à estritamente necessária para restabelecer a ordem e a segurança pública. 
 
 
16- A publicidade comporta exceção (art. 5º, XXXIII da CRFB/88), vale a pena 
revisar as exceções: (i) haja previsão legal; (ii) destine-se a proteger a intimidade 
e a segurança nacional; e (iii) seja necessária e proporcional.  
 
 
17- O princípio da eficiência foi uma das principais modificações introduzidas 
pela EC 19/98, que instituiu a Administração Pública gerencial no Brasil. 
 
 
18- O princípio da eficiência tem conteúdo jurídico. Traz a ideia de efetivação 
célere das finalidades públicas elencadas no ordenamento jurídico, sem deixar de 
lado a importância das finalidades, estritamente necessárias para a formação da 
vontade estatal.  
 
 
19- O objetivo do princípio da eficiência é implementar as medidas com a 
maior intensidade e o menor custo possível. O princípio sempre almeja a ideia do 
melhor custo-benefício, que é totalmente compatível com a boa administração.  
 
 
20- A Administração Burocrática também busca a eficiência, mas de outra 
forma. Para este modelo, a eficiência deve ser buscada através de modelos de 
controle mais intensos, e não através da instrumentalidade das formas e do 
melhor custo benefício. O prisma de análise é diferente, mas todos os modelos 
buscam a eficiência. 
 
 
21- O Direito Administrativo é o “conjunto de normas e princípios que, visando 
sempre ao interesse público, regem as relações jurídicas entre as pessoas e 
órgãos do Estado e entre este e as coletividades a que devem servir” (CARVALHO 
FILHO, 2014, p. 8).  
 
 
22- A função típica da Administração Pública é justamente a gestão dos 



 

5 
Instagram: @cejurnorteconcursos  -  Site: www.cejurnorte.com.br  - Whatsapp: (91) 98267-5493 

interesses públicos, visando alcançar os fins almejados pela ordem jurídica.  
 
 
23- De forma atípica, a Administração Pública pode produzir atos normativos. 
Ex.: exercício do poder regulamentar (art. 84, VI, CF); edição de Medidas 
Provisórias (art. 62, CF) ou de leis delegadas (art. 68, CF) pelo Chefe do Poder 
Executivo. 
 
 
24- A Constituição Federal de 1988, embasada no sistema de freios e 
contrapesos, trouxe inúmeros sistemas de controle, dentre eles a possibilidade de 
controle, pelo Judiciário, de atos administrativos eivados de ilegalidade ou 
contrários aos princípios constitucionais.   
 
 
25- O critério que condiciona a divisão entre Administração Pública e Governo 
é funcional (objetivo ou material). Conforme afirmado acima, Administração 
Pública desempenha função ou atividade administrativa (como poder de polícia, 
serviços públicos, fomento, intervenção do estado na propriedade privada e no 
domínio econômico), enquanto o Governo desempenha atividade política (gestão 
de políticas públicas, relacionamento com outros poderes e na ordem 
internacional, alocação de recursos orçamentários). O próprio enunciado da 
questão deixa claro que a divisão proposta pelo professor Romeu Bacellar 
Filho é funcional (BANCA UFPR). 
 
 
26- Os entes políticos podem tomar decisões discricionárias, mas encontram 
limites que os vinculam. Inicialmente, porque devem respeito à finalidade 
pública, ao interesse da coletividade. Ademais, porque os entes políticos se 
submetem ao controle dos demais poderes (sistemas de freios e contrapesos) e 
aos sistemas de controle interno. Não se pode olvidar, também, que em matéria 
orçamentária as decisões políticas encontram limite na disponibilidade de 
recursos e nos entraves impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.  
 
 
27- ROMEU FELIPE BACELLAR FILHO (2005) entende que a estrutura do 
governo é a formada pelos Poderes Executivo (de maneira predominante) e pelo 
Legislativo – portanto amplia o âmbito da definição de governo de BOBBIO, ao 
incluir o Poder Legislativo. O Poder Judiciário, por sua vez, não está incluído na 
estrutura de governo. Exerce a função administrativa de forma atípica, quando 
organiza seu serviços (art. 96, I, “a”, “b”, “c” e 96, II, “a”, “b”, CF, dentre outros). 
(banca UFPR) 
 
 
28- A observância dos particulares em colaboração ao princípio da moralidade 
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foi respaldada, de forma indelével, com sua equiparação a agente público para 
fins de improbidade administrativa (art. 2º, Lei nº. 8429/92).  
 
 
29- O princípio da moralidade tem previsão expressa na Constituição Federal 
Brasileira e em diplomas infraconstitucionais. Os mais conhecidos são o art. 4º, da 
Lei nº. 8429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) e art. 2º, da Lei nº. 9784/99 
(Lei de Processo Administrativo Federal). 
 
 
30- Não existe hierarquia entre princípios constitucionais, A resolução de 
conflitos não se resolve na esfera do “tudo ou nada”. Deve-se realizar um 
sopesamento, com esteio no princípio da proporcionalidade (necessidade, 
adequação e proporcionalidade em sentido estrito). 
 
 
31- O Poder do Estado se divide em estruturas orgânicas especializadas (Poder 
Executivo, Legislativo e Judiciário). Cada um exerce sua função típica com 
preponderância, mas também exercem funções atípicas, desde que autorizados 
pela Constituição, com o escopo de manter equilíbrio ao sistema.   
 
 
32- A função jurisdicional é responsável por resolver conflitos (função típica) e 
pelas funções atípicas. Ex.: editar regimentos internos dos Tribunais (função 
atípica legislativa) e organizar seus serviços (função atípica administrativa) – art. 
96, incs. I e II, da CF. 
 
 
33- O sistema inglês, ou de jurisdição una, “confere ao Poder Judiciário a 
prerrogativa de decidir de maneira definitiva sobre a juridicidade de todos os 
atos praticados por particulares ou pela Administração Pública” (OLIVEIRA, 2018, 
p. 5).  
 
 
34- Os poderes são independentes e harmônicos entre si (art. 2º, CF). Só quem 
tem soberania é a República Federativa do Brasil.  
 
 
35- A ilegalidade do ato gera a anulação, enquanto a revogação é um instituto 
utilizado pela Administração Pública para se desfazer de ato legais, por motivos 
de conveniência e oportunidade.  
 
 
36- A anulação do ato administrativo realmente não depende de provocação 
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(autotutela), mas pode gerar responsabilidade administrativa perante terceiros, 
já que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, calcado na teoria do risco 
administrativo. 
 
 
37- Nenhum ato administrativo está imune ao controle jurisdicional, em razão 
do direito fundamental à inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV, 
CF). 
 
 
38- O nepotismo é vedado em qualquer dos Poderes da República por força dos 
princípios constitucionais da impessoalidade, eficiência, igualdade e moralidade, 
independentemente de previsão expressa em diploma legislativo. Portanto, a 
vedação ao nepotismo emana de aplicação direta destes princípios, que 
dispensam lei regulamentadora. STF - Rcl 29033 (Info 952) 
 
 
39- Conforme o art. 11, IV, da lei nº. 8429/92, “negar publicidade aos atos 
oficiais” configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da Administração Pública.  
  
 
40- A configuração do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11 
da Lei n. 8.429/92, somente é possível se demonstrada prática dolosa de conduta 
que atente contra os princípios da Administração Pública. 
 

 

2- DIREITO CONSTITUCIONAL (CONTEÚDO DA SEMANA 01) 

 
41- O neoconstitucionalismo é uma teoria desenvolvida para enfrentar as 
complexidades do Estado Democrático de Direito e das constituições normativas 
e garantistas. Engloba fundamentos do direito norte-americano (jurisdição 
constitucional) e do direito europeu (constituições dirigentes).  
 
 
42- Uma das características do neoconstitucionalismo é justamente o 
reconhecimento da forma normativa dos princípios. As normas, atualmente, 
dividem-se em normas-regra e normas-princípio. 
 
 
43- Para o neoconstitucionalismo, a conexão entre direito e moral é 
contingente, e resulta da incorporação de valores morais na Constituição.  Não se 
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trata do rompimento total entre os conceitos de direito e moral, mas apenas de 
uma conexão entre eles. 
 
 
44- O neocontitucionalismo trabalha com a ideia de valorizar o Estado 
Democrático e Constitucional de Direito. 
 
 
45- O Brasil adota diversos aspectos do neoconstitucionalismo, como a 
judicialização das políticas públicas, a força normativa dos princípios e a 
utilização de métodos de interpretação métodos mais abertos de raciocínio 
jurídico. 
 
 
46- As constituições liberais do século XVIII foram as primeiras constituições 
escritas e rígidas, além de marcadas pela limitação de poder político estatal e pela 
consagração dos direitos fundamentais de 1ª geração ou dimensão – direitos civis 
e políticos.  
 
 
47- A Constituição Francesa de 1791 constituiu todo o seu sistema baseado na 
supremacia do legislativo. Ao executivo cabia apenas a aplicação da lei. O 
Judiciário, por sua vez, era visto com desconfiança pelos agentes da revolução, e 
não recebeu um papel relevante inicialmente. As duas primeiras constituições 
francesas sequer conferiam autonomia ao Poder Judiciário. O controle de 
constitucionalidade somente veio a surgir no fim do século XX. 
 
 
48- Constituição Imperial de 1824 recebeu influência das constituições liberais, 
sobretudo nas garantias de direitos. Todavia, esta Constituição não adotou a 
classificação tripartida de Montesquieu. Previu quatro funções: legislativa, 
executiva, judiciária e moderadora. 
 
 
49- Somente a Constituição no sentido formal se mostra como documento 
dotado de superior hierarquia dentro da ordem jurídica, capaz de servir como 
parâmetro para o controle de constitucionalidade. O princípio da supremacia da 
constituição, princípio implícito que fundamenta o controle de 
constitucionalidade, somente é aplicável nas constituições formais, onde há um 
escalonamento normativo. 
 
 
50- Do ponto de vista material, o que importa para definir Constituição é o seu 
conteúdo, pouco importando a forma como foi introduzido no ordenamento 
jurídico. Portanto, serão constitucionais as normas que tratem das regras 
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estruturais da sociedade, como forma de Estado, forma de Governo e direitos e 
garantias fundamentais.  
 
 
51- A Constituição de 1934, nitidamente influenciada pelo Constitucionalismo 
Social, apresentou um grande número de inovações. Instituiu-se o mandado de 
segurança, a ação popular, a direito de propriedade não poderia ser exercido 
contra o interesse social ou coletivo – apesar de não utilizar o termo função social 
da propriedade, a ideia era a mesma. Surgiram títulos próprios com os direitos 
sociais, direitos econômicos, direitos da família, educação e cultura. 
 
 
52- A Constituição de 1824 sofreu algumas influências das constituições 
liberais do fim do século XVIII, ao contrário da Constituição de 1988, que sofreu 
influência das Constituições Dirigentes, como a Portuguesa de 1976. 
 
 
53- O princípio da moralidade erigiu a Princípio Geral da Administração 
Pública com a constituição de 1988. Na EC nº. 1/69, houve referência à 
moralidade apenas ao se referir aos casos de inelegibilidade, regulados por lei 
complementar. 
 
 
54- As Constituições de 1967 e a EC nº. 1/69 vieram consolidar o movimento 
ditatorial de 1964. 
 
 
55- A Constituição de 1891 instituiu a forma federativa de Estado, inspirada na 
Constituição Americana de 1787, e deixou a cargo dos Estados instituir a 
autonomia dos municípios. Todavia, esta medida não foi implementada, e os 
Municípios apenas ganharam autonomia de fato na Constituição de 1934.  
 
 
56- O bicameralismo federativo surgiu na Constituição de 1891. 
 
 
57- A primeira Constituição que previu direitos fundamentais foi a Constituição 
Imperial de 1824. O rol era nitidamente inspirado nas constituições liberais do 
século XVIII, trazendo a prevalência dos direitos civis e políticos. 
 
 
58- O STF foi criado com a Constituição de 1891. 
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59- A representação interventiva foi prevista inicialmente na Constituição de 
1934. Ela inaugurou o controle concentrado no Brasil (na modalidade concreta). 
Todavia, desde a Constituição de 1891 já havia previsão de controle difuso 
concreto. Ressalte-se que o controle concentrado abstrato somente surgiu com a 
EC nº. 16/65, após o Golpe Militar de 1964. 
 
 
60- O Ato Institucional n° 5 suspendeu as garantias constitucionais e legais da 
vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade e excluiu da apreciação judicial os 
atos nele fundados. Tanto que, nesta época, alguns Ministros do STF, 
considerados contrários ao regime, foram cassados, a exemplo de Victor Nunes 
Leal, Hermes Lima e Evandro Lins e Silva. 
 
 
61- A Constituição de 1891 tornou o Estado laico ou não confessional. Durante 
a égide da Constituição de 1824, o Brasil foi um estado confessional, e adotava a 
religião Católica Apostólica Romana. As demais religiões eram permitidas apenas 
em culto doméstico, em casas destinadas para isso. 
 
 
62- O objetivo do Constitucionalismo Latino Americano é a inclusão de povos 
marginalizados na tomada de decisões como uma nação autônoma, dentro do 
Estado. Não incorpora princípios do Estado moderno, e sim do Estado 
contemporâneo. O neoconstitucionalismo não nega o sistema de freios e 
contrapesos – ao revés, fomenta-o. 
 
 
63- O Constitucionalismo Latino Americano é pautado é ideia de pluralismo 
jurídico pautado em mais de uma jurisdição estatal. O neoconstitucionalismo, por 
sua vez, entende pela valorização da jurisdição constitucional em sua unidade. 
 

 

3- DIREITO PENAL (CONTEÚDO DA SEMANA 01) 

 
64- No Direito Penal proíbe-se a criação de crimes pela via dos costumes. Da 
mesma forma, a doutrina majoritária e STJ rechaça a existência do costume 
abolicionista: “presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação 
ao crime previsto no art. 184, § 2º, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs 
piratas. 
 
 
65- Proíbe-se a utilização da analogia para criação de tipo penal incriminador, 
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mas para beneficiar o réu é, sim, permitida. 
 
 
66- Princípio da intranscendência: a pena não pode passar da pessoa do 
condenado (art. 5º, XLV da CF). Entretanto, quando se trata de efeitos 
secundários extrapenais da sentença penal, subsistirá aos herdeiros para que 
respondam até o limite da herança. 
 
 
67- O princípio da insignificância é causa de exclusão da tipicidade material. 
Seus requisitos objetivos (STF HC 84.412/SP) são: a mínima ofensividade da 
conduta; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de 
reprovabilidade do comportamento; inexpressividade da lesão jurídica. (MARI) 
 
 
68- O Direito Penal apenas deve ser aplicado quando for estritamente 
necessário e quando os outros ramos do direito mostrarem-se incapazes, ou seja, 
seu caráter deve ser subsidiário e fragmentário. 
 
 
69- O princípio da insignificância é um preceito responsável por realizar uma 
interpretação restritiva da lei penal, isto é, diminuindo a amplitude da lei penal 
em abstrato.  
 
 
70- Falar sobre o princípio da lesividade significa dizer que apenas condutas 
que produzam efetiva lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico podem ser 
objeto do Direito Penal.  
 
 
71- Quando a conduta praticada pelo agente for socialmente adequada 
(aceitável na sociedade) não pode ser considerada típica, isto é, não será 
criminosa. Vale ressaltar, no entanto, que o princípio da adequação social não 
pode ser utilizado pelo intérprete para “revogar” (ignorar) a existência de tipos 
penais incriminadores. 
 
 
72- Como vimos, o princípio da proporcionalidade exige que se faça um juízo 
de ponderação sobre a relação existente entre o bem que é lesionado, ou posto 
em perigo (gravidade do fato), e o bem de que pode alguém ser privado 
(gravidade da pena).  
 
 
73- Segundo Cléber Masson, o princípio da adequação social prega não ser 
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considerado criminoso o comportamento humano que, embora tipificado em lei, 
não afrontar o sentimento social de Justiça.  
 
 
74- Princípio da intervenção mínima: o Direito Penal apenas deve ser aplicado 
quando for estritamente necessário e quando os outros ramos do direito 
mostrarem-se incapazes, ou seja, seu caráter deve ser subsidiário e fragmentário.  
 
 
75- O Princípio da Insignificância baseia-se no pressuposto de que a tipicidade 
penal exige um mínimo de lesividade ao bem jurídico, reconhecendo a 
“atipicidade” do fato nas perturbações jurídicas mais leves.  
 
 
76- Tratar do princípio da individualização da pena significa dizer que a pena 
não deve ser padronizada, cabendo a cada delinquente a exata medida punitiva 
pelo que fez. 
 
 
77- Quanto ao princípio da inderrogabilidade, ensina Nucci, que, constatada a 
prática delitiva, a pena deve ser aplicada. A pena deve atingir sua eficácia, e para 
isso é necessária à responsabilização do agente pelo crime cometido. 
 
 
78- Segundo o princípio da culpabilidade, o Estado só pode punir o agente 
imputável, que possua potencial conhecimento da ilicitude, quando dele é 
possível exigir conduta diversa.  
 
 
79- Sobre o princípio da taxatividade, entende-se que a lei deve ser clara, 
objetiva e sem ambiguidades. 
 
 
80- A ultima ratio (princípio da subsidiariedade) decorrente do princípio da 
intervenção mínima prega que haverá intervenção do Direito Penal apenas 
quando outros ramos do Direito não resolverem de forma satisfatória o conflito.  
 
 
81- Quando a banca de concurso falar “socialmente adequado”, “tolerado pela 
sociedade” já liga o alerta que pode ser princípio da adequação social. 
 
 
82- Excluem a tipicidade material os princípios da lesividade, insignificância, 
adequação social e alteridade. 
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83- No direito penal democrático não se pune estilo de vida, aparência etc. Não 
se pode punir o individuo pelo que ele é, mas apenas pelo que faz. 
 
 
84- Súmula 599-STJ: O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes 
contra a administração pública. Exceção: admite-se a aplicação do princípio da 
insignificância ao crime de descaminho (art. 334 do CP), que, topograficamente, 
está inserido no Título XI do Código Penal, que trata sobre os crimes contra a 
Administração Pública. 
 
 
85- Princípio da Legalidade (previsão no art. 5°, XXXIX, CF): no sentido de que 
não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal; 
 
 
86- Princípio da Irretroatividade (previsão no art. 5°, XL da CF): no sentido de 
que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; 
 
 
87- Princípio da Presunção de inocência ou da não culpabilidade (previsão no 
art. 5°, LVII da CF) no sentido de que ninguém será considerado culpado até o 
trânsito em julgado de sentença penal condenatória; 

 

4- PROCESSO PENAL (CONTEÚDO DA SEMANA 01) 

 
88- Oralidade, em apertadíssima síntese, é a preponderância da palavra falada 
sobre a escrita. Preponderância não significa, contudo, exclusão.  
 
 
89- Oralidade, característica ínsita ao sistema acusatório, é o prestígio dos 
processos comunicativos pessoais e imediatos, não excluindo, contudo, a palavra 
escrita.  
 
 
90- A equidistância das partes em relação ao juiz é uma das desejadas 
expressões do sistema acusatório.  
 
 
91- A confissão não tem caráter absoluto, pois em um sistema acusatório, até 
este meio de prova depende de confirmação e consonância com todas os demais 
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elementos informativos e probatórios que constarem dos autos, sendo inclusive 
esta a sistemática adotada pelo art. 197 do CPP. 
 
 
92- Não há se falar em produção probatória de ofício pelo juiz em um sistema 
acusatório. Anota-se, ainda, a inclusão do art. 3º-A do CPP pela lei 13.964/19, que 
embora suspenso por força de decisão em medida cautelar em sede de Ação 
Direta de Constitucionalidade, reverbera em toda a compreensão do processo 
penal brasileiro, afirmando que “O processo penal terá estrutura acusatória, 
vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação 
probatória do órgão de acusação”. 
 
 
93- Súmula 273 do STJ: Intimada a defesa da expedição da carta precatória, 
torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado. 
 
 
94- Prevalece que o par conditio, a paridade de tratamento no Processo Penal, 
está dentro do princípio do contraditório, integrando um de seus elementos, o 
direito de participação. 
 
 
95- O princípio da oficialidade, relacionado à persecução penal, consistem na 
atribuição da legitimidade para a persecução penal aos órgãos do Estado. A 
apuração das infrações fica a cargo da Autoridade Investigativa, enquanto a 
apuração penal incumbe ao Ministério Público.  
 
 
96- O princípio do juiz natural consiste no direito que cada cidadão possui de 
saber antecipadamente qual a autoridade jurisdicional irá processá-lo e julgá-lo 
caso venha a praticar um fato delituoso.  
 
 
97- O princípio do juiz natural veda a criação de Juízes ou Tribunais de exceção 
 
 
98- Não viola o princípio do juiz natural o julgamento de apelação por órgão 
colegiado presidido por desembargador, sendo os demais integrantes juízes 
convocados. (STF. 1ª Turma. HC 101473/SP) 
 
 
99- No processo penal prevalece que a ampla defesa é indisponível, todavia, 
atualmente se entende que a autodefesa é disponível, desde que o réu tome 
ciência corretamente. Foi com base nesse fundamento que “o STF declarou que a 
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condução coercitiva para interrogatório não foi recepcionada pela Constituição 
Federal”. 
 
 
100- Segundo o STF, não é necessária a intimação prévia da defesa técnica do 
investigado para a tomada de depoimentos orais na fase de inquérito policial. Não 
haverá nulidade dos atos processuais caso essa intimação não ocorra (STF. 2ª 
Turma. Pet 7612/DF). 
 
 
101- O princípio da presunção de inocência também deve operar na dimensão 
externa, de forma a evitar a exposição exagerada do investigado ou réu, ou a sua 
condenação previa perante a sociedade. 
 
 
102- A jurisprudência admite a chamada fundamentação per relationem, mas 
desde que o julgado faça referência concreta às peças que pretende encampar, 
transcrevendo delas partes que julgar interessantes para legitimar o raciocínio 
lógico que embasa a conclusão a que se quer chegar (STJ. 6ª Turma. HC 214049-
SP). 
 
 
103- No Direito Brasileiro, vigora o princípio da busca da verdade. Por meio 
deste princípio, a prova deve ser produzida observando os princípios do 
contraditório e da ampla defesa. 
 
 
104- No sistema acusatório, a atuação ex officio do Juiz somente pode ocorrer 
durante o processo. 
 
 
105- Como vimos, o sistema acusatório é garantista, e o acusado é tratado como 
sujeito de direitos. Logo, o princípio da “verdade real” é substituído pela “busca da 
verdade”. 
 
 
106- No sistema processual inquisitivo, o processo é sigiloso e as funções de 
acusação e julgamento são atribuídas a uma única pessoa, o Magistrado. 
 
 
107- É ilícita a gravação de conversa informal entre os policiais e o conduzido 
ocorrida quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, se não houver 
prévia comunicação do direito de permanecer em silêncio. 
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108- O direito de permanecer calado é previsto em diplomas nacionais e 
internacionais. Em se tratando de fase policial, não pode ser esse direito 
relativizado. (STJ HC 244.977-SC) 
 
 
109- O STF já decidiu no sentido de que “a redistribuição de processos, 
constitucionalmente admitida, visando a melhor prestação da tutela jurisdicional, 
decorrente da instalação de novas varas em Seção Judiciária do Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região, não ofende os princípios constitucionais do devido processo 
legal, do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis.” (HC 108.749/DF) 
 
 
110- Já decidiu o STJ que o julgamento por órgãos colegiados de 2º grau 
compostos por juízes substitutos de 1º grau (e não desembargadores) não viola o 
princípio do juiz natural, sobretudo por que tal providência é uma exigência do 
princípio da duração razoável do processo. 
 
 
111- Súmula 704 do STF: Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa 
e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do 
co-réu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. 
 
 
112- As hipóteses autorizadoras do desaforamento estão no artigo 427 e 428 do 
CPP.  
 
 
 
113- A sentença deve apresentar plena consonância com o fato delituoso 
apresentado na denúncia ou queixa. O juiz não pode julgar fora do pedido. Caso 
contrário, a decisão desrespeitaria o princípio da ampla defesa, do contraditório, 
bem como o sistema acusatório adotado pelo Brasil.  
 
 
114- O direito ao silêncio é aplicado aos acusados em geral, presos ou soltos. 
 
 
115- No tribunal do júri prevalece o postulado constitucional do sigilo das 
votações, essas são baseadas na convicção e prescinde de motivação. 
 
 
116- O princípio da “verdade real” (aceito minoritariamente na doutrina) não é 
absoluto. Basta lembrarmos do postulado constitucional da inadmissibilidade das 
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provas ilícitas que encontramos uma barreira ao referido “princípio”. 
 
 
117- A origem do princípio do juiz natural, adotado pelo Brasil, deu-se no direito 
anglo-saxão (vedação do tribunal de exceção) e no direito norte-americano sob 
influência do federalismo (regra da competência firmada antes do fato).  
 
 
118- Ainda que seja o juiz absolutamente incompetente, não será possível a 
revisão com intuito de piorar a situação do réu, ou seja, no Brasil a revisão 
criminal só pode ser feita nos termos do princípio pro réu (nesse sentido, HC 146 
208, PB). 
 
 
119- O réu tem direito ao silencio no interrogatório de mérito (2° fase). O mesmo 
não acontece no interrogatório de qualificação, nesta fase (1° fase) o réu é 
obrigado a fornecer informações (nome, endereço, profissão etc.). 
 
 
120- A observância ao contraditório é requisito de validade e sua inobservância 
é causa de nulidade (Súmula 523 do STF). 
 
 
121- Na fase pré-processual, a presença do defensor do réu é facultativa. Já na 
fase processual, a defesa técnica é obrigatória e sua ausência leva à nulidade 
absoluta do processo. 
 
 
122- Súmula 523 do STF: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade 
absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o 
réu”. 
 

 

5- DIREITO CIVIL (CONTEÚDO DA SEMANA 01) 

 
123- Não precisa de autorização judicial para mudar o nome de transgênero. 
(ADI 4.275 e RE 670422). 
 
 
124- É possível a disposição voluntária dos direitos da personalidade, desde que 
de forma voluntária, e não seja permanente, nem geral. Logo, fala-se em uma 
indisponibilidade relativa. 
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125- O legislador não estabeleceu prevalência entre o domicílio da pessoa e o 
profissional, mas sim a convivência harmônica entre ambos. 
 
 
126- Há uma ordem de preferência legal para a assunção do munus de curador, 
a saber: 1º) cônjuge ou companheiro; 2º) se não houver, será o parente mais 
próximo; 3º) se não houver, nomeará curador dativo. 
 
 
127- Quanto às pessoas físicas, determina o art. 2º do CC que personalidade civil 
da pessoa começa do nascimento com vida, independentemente de registro. 
 
 
128- O nascituro é titular de direitos personalíssimos (como o direito à vida, à 
proteção pré-natal, etc); pode receber doação e herança; tem direito à realização 
de exame de DNA para aferição de paternidade; tem direito a alimentos 
gravídicos, dano moral e podem dar ensejo ao pagamento de segure DPVAT em 
razão de morte.  
 
 
129- MUITA ATENÇÃO: respeitem a letra da lei, mas saibam que o ordenamento 
jurídico brasileiro confere, sim, direitos ao nascituro, embora só admita o início 
da personalidade a partir do nascimento com vida.  
 
 
130- Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a 
inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando 
necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no 
registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. 
 
 
131- Quando se tratar de sociedade empresária, a inscrição do empresário ou 
sociedade empresária é requisito de sua regularidade, e não de sua 
caracterização. (Enunciado 199 do CJF). 
 
 
132- O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar 
extraterritorialidade sem designar onde tem, no país, o seu domicílio, poderá ser 
demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o 
teve. (Art. 77 do Código Civil) 
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133- A simples utilização indevida da imagem já viola direito da personalidade, 
por força do artigo 5º, incisos V, X e XXVIII (dano in re ipsa). Nesse sentido, é o 
entendimento dos Tribunais. 
 
 
134- Súmula 403: Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação 
não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. 
 
 
135- A obrigação da reparação pelo uso não autorizado de imagem decorre do 
próprio uso indevido do direito personalíssimo e não é afastada pelo caráter não 
lucrativo do evento ao qual a imagem é associada. 
 
 
136- Para a configuração do dano moral pelo uso não autorizado de imagem não 
é necessária à demonstração de prejuízo, pois o dano se apresenta in re ipsa. 
 
 
137- Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são 
intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação 
voluntária. Todavia, é possível a disposição voluntária dos direitos da 
personalidade, desde que de não seja permanente, nem geral (“Enunciado nº. 04 
do CJF). 
 
 
138- Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, 
quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os 
bons costumes. O ato será admitido para fins de transplante, na forma 
estabelecida em lei especial. 
 
 
139- Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda 
comercial. 
 
 
140- A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do 
interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato 
contrário a esta norma. 
 
 
141- O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá 
ao nome. 
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142- Recorde-se que pseudônimo não é elemento do nome, mas merece 
proteção. Está previsto no artigo 19, CC (“o pseudônimo adotado para atividades 
lícitas goza da proteção que se dá ao nome”). Se elemento do nome fosse, não 
precisaria de uma norma dizendo que goza da mesma proteção.  
 
 
143- O domicílio do servidor público: o lugar em que exercer permanentemente 
suas funções;  
 
 
144- O domicílio do preso: o lugar em que cumprir a sentença. 
 
 
145- O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. 
 
 
146- Ainda que se trate de pessoa pública, o uso não autorizado da sua imagem, 
com fins exclusivamente econômicos e publicitários, gera danos morais. 
 
 
147- Os direitos da personalidade carregam consigo um atributo de elasticidade, 
e este atributo é responsável por estender a proteção dos direitos da 
personalidade às pessoas jurídicas. Nesse sentido, o artigo 52 do CC prevê: 
“Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da 
personalidade”. 
 
 
148- Dispensa-se a comprovação de dor e sofrimento, sempre que demonstrada 
a ocorrência de ofensa injusta à dignidade da pessoa humana.  
 
 
149- A violação de direitos individuais relacionados à moradia, bem como da 
legítima expectativa de segurança dos recorrentes, caracteriza dano moral in re 
ipsa a ser compensado. STJ. 3ª Turma. REsp 1292141-SP, Rel. Min. Nancy 
Andrighi, julgado em 4/12/2012 (Info 513). 
 
 
150- Para a teoria natalista, o nascituro não possui personalidade jurídica e tem 
mera expectativa de direitos. 
 
 
151- Após alteração do Estatuto da Pessoa com Deficiência (13.146/2015), o 
absolutamente incapaz é somente o menor de 16 (dezesseis) anos (art. 3º do CC). 
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152- o domicílio da pessoa natural exige habitualidade (elemento objetivo) e o 
ânimo definitivo de transformar o lugar em centro de sua vida jurídica (elemento 
subjetivo).  
 
 
153- As pessoas com deficiência, por si só, não podem ser consideradas 
incapazes.  
 
 
154- A incapacidade pode surgir de um critério objetivo (cronológico) ou de um 
fato subjetivo (psicológico ou psíquico). 
 
 
155- Os direitos da personalidade tem característica de vitaliciedade, muito 
embora possam ser suspensos. 
 
 
156- O natimorto não adquire personalidade jurídica, já que o CC exige o 
nascimento com vida para a aquisição da personalidade jurídica (art. 2º). 
 
 
157- Os pródigos continuam sendo relativamente incapazes (art. 4º, IV).  
 
 

 

 
É isso, futuro(a) delegada(o), batemos nossa meta 07.  

Depois de uma semana intensa de estudo, é importante 

dar um uma desacelerada.  

Descanse a mente que amanhã tem mais! 


