
Na sociedade em conta de partici-

A taxa de iluminação pública foi de-

Súmula 582 STJ – Consuma-se o 

No estudo do regime de bens do ca-

Art. 261 – Nenhum acusado, ainda 

Compete privativamente à União 

O poder de polícia é a faculdade de 

Para os clássicos, o ser humano pos- Não confunda princípio da prevenção com princípio da 

O Estatuto do Desarmamento (Lei. n. 
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gante – Deusdedy Solano
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O pontapé inicial para qualquer conquista é 
o desejo. Quando uma pessoa deseja inten-
samente algo, vai transformando a realidade 

ao seu redor, direcionando-a rumo à concretização desse desejo. É 
verdade: a mente tem o extraordinário poder de fabricar realida-
des. Mas lembre-se de que ela não consegue fazer isso sozinha. 
Quem quer muito algo precisa agir e se fazer merecedor do objeto 
de desejo. Nos minutos que antecedem a prova, reacenda sua pai-
xão e mentalize a sua conquista. Isso servirá de motivação para 
que você dê o seu melhor na prova que está prestes a começar.

dica motivacional
por gabriel granjeiro

boa prova e gran sucesso!

pação, empreendimento hoteleiro denominado 
fl at, os sócios participantes, conhecidos como 
sócios ocultos, não se obrigam para com tercei-
ros – que não os conhecem nem com eles tra-
tam –, mas os sócios ostensivos são os que se 

que dispõe a Administração Pública para con-
dicionar e restringir o uso e gozo de bens, ati-
vidades e direitos individuais, em benefício da 
coletividade ou do próprio Estado. Assim, pode-
mos concluir que, por meio do poder de polícia, 

sui livre-arbítrio. O delinquente deve ser punido 
pelo mal que causou com a sua escolha. É a fase 
pré-científi ca da Criminologia, com marquês de 
Beccaria, do século XVIII, como expoente. Para 
os positivistas do século XIX, o ser humano não 

precaução. A prevenção relaciona-se à existência de um perigo ante-
visto e comprovado, de tal forma que o nexo causal entre a conduta 
e o dano ambiental encontra-se cientifi camente comprovado ou é fa-
cilmente previsível. Já na precaução, o risco e as consequências do ato 
são desconhecidos, trabalhando dentro de uma lógica de insegurança 
científi ca.

10.826/2003) descreve, em seu art. 14, o crime 
de porte ilegal de arma, munição ou acessório 
de uso permitido. Esse crime, conforme jurispru-
dência em teses do STJ, é de perigo abstrato e 

que ausente ou foragido, será processado ou jul-
gado sem defensor. Art. 361 – Se o réu não for 
encontrado, será citado por edital, com o prazo 
de 15 (quinze) dias. Art. 362 – Verifi cando que 
o réu se oculta para não ser citado, o ofi cial de 

legislar sobre vencimentos dos membros das 
Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar do Distrito Federal. Além disso, a Cons-
tituição Estadual não pode estabelecer foro 

clarada inconstitucional pelo STF (Súmula Vin-
culante 41 e Súmula 670 do STF) por se tratar 
de um serviço púbico indivisível, prestado em 
caráter universal, violando diretamente o art. 
145, II, da CF e os artigos 77 e 79 do CTN.

crime de roubo com a inversão da posse do bem 
mediante emprego de violência ou grave ame-
aça, ainda que por breve tempo e em seguida à 
perseguição imediata ao agente e recuperação 
da coisa roubada, sendo prescindível a posse 

samento e da união estável, destaca-se o regime 
tradicional e/ou supletório (residual), denomi-
nado comunhão parcial de bens, que dispensa 
a lavratura de pacto antenupcial. O regime da 
separação legal ou obrigatória de bens também 

de mera conduta, bastando, para sua caracterização, a prática de um 
dos núcleos do tipo penal, sendo desnecessária a realização de perícia.

dispensa pacto antenupcial e aplica-se quando um dos nubentes for 
maior de setenta anos, bem como nos casos de casamento contraído 
com inobservância das causas suspensivas do artigo 1.523 do CC/2002 
e quando se faz necessária autorização judicial para casar. Os demais 
regimes – comunhão universal de bens, separação convencional ou 
absoluta de bens e participação fi nal nos aquestos – exigem pacto 
antenupcial, a ser elaborado por meio de escritura pública. No caso da 
união estável, o silêncio dos companheiros implica a adoção do regime 
da comunhão parcial de bens; a escolha de outro regime pode ser feita 
por contrato escrito, dispensando-se pacto antenupcial por escritura 
pública.

Justiça certifi cará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na 
forma estabelecida no Código de Processo Civil. Art. 366 – Se o acusa-
do, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, fi carão 
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 
determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes 
e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no 
art. 312.

possui livre-arbítrio. O determinismo biológico ou social leva à delinquência. 
O criminoso é um doente. Aí nasce a Criminologia como ciência.

mansa e pacífi ca ou desvigiada.

obrigam com terceiros pelos resultados das transações e obrigações 
sociais realizadas ou empreendimentos, nos termos precisos do con-
trato. REsp168.028-SP

especial para os cargos de delegado de polícia. Por fi m, o STF entende 
ser constitucional dispositivo da Lei n. 12.850/2013 que permite aos 
delegados de polícia celebrar acordos de colaboração premiada.

a Administração visa a conter abusos individuais restringindo o direito 
individual em benefício do bem-estar da coletividade.
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no alvo: 10 dicas 
para  a sua prova

prepare-se em sua 
casa com quem mais 

aprova em 

concursos 
públicos DELEGADO

Mais de 35.000 videoaulas sob demanda.
7.000 cursos por pacote, por matéria ou 
extensivos.
27 anos de tradição em concursos.

“Espaço do aluno” (moderno e prático);
Material de apoio em PDF;
Audioaulas para download;
Acesso a um banco com + de 240.000 questões;
Simulados online corrigidos em tempo real;
Ranking de notas;
Indicadores sobre a sua preparação;
Monitor de desempenho;
Recursos para anotações;
Certifi cação gratuita;
Compatível com iOS, Android e Windows Phone;
Parcelamento em até 12x sem juros.

Acesso a mais de 7.000 cursos online, incluindo os que são 
lançados diariamente.
Troca e inclusão de cursos a qualquer momento e quantas 
vezes quiser.
Mais de 35.000 videoaulas atualizadas.
Ferramenta de estudos personalizada.
Material de apoio em PDF.
Audioaulas para download.
Banco de simulados com + de 245.000 questões.
Fórum de dúvidas.
Pagamento recorrente mensal no cartão de crédito: 
não compromete o limite.
Garantia de satisfação ou seu dinheiro de volta.*

(*) A solicitação deve ser feita em até 30 (trinta) dias após a compra.

www.grancursosonline.com.br

Acesse: www.grancursosonline.com.br
e comece a estudar AGORA MESMO!

www.grancursosonline.com.br

4007-2501

4007-2501
Demais localidades

(valor de uma ligação local)
Capitais e regiões metropolitanas

0800-607-2500
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