Conteúdo
Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não – literário, narrativo,
descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna - Semântica: sentido e emprego dos
vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português - Morfologia:
reconhecimento, emprego, flexão e sentido das classes gramaticais; processos de formação de
palavras - Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e
subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; padrões
gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual – Ortografia Acentuação gráfica - Emprego do sinal indicativo de crase - Pontuação - Reescrita de frases:
substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: Norma Culta - Redação oficial.

Coletâneas de Exercícios pertinentes

Elementos de construção do texto e seu sentido.

Texto
A palavra texto vem do latim textum, que significa tecido, entrelaçamento. Essa origem aponta a ideia de que
texto resulta de um trabalho de tecer, de entrelaçar várias partes menores a fim de se obter um todo interrelacionado, um todo coeso e coerente.
Os concursos, de uma forma geral, apresentam questões interpretativas que têm por finalidade a identificação
de um leitor autônomo. Portanto, o candidato deve compreender os níveis estruturais da língua por meio da
lógica, além de necessitar de um bom léxico internalizado.
As frases produzem significados diferentes de acordo com o contexto em que estão inseridas. Torna-se, assim,
necessário sempre fazer um confronto entre todas as partes que compõem o texto.
Além disso, é fundamental apreender as informações apresentadas por trás do texto e as inferências a que ele
remete. Este procedimento justifica-se por um texto ser sempre produto de uma postura ideológica do autor
diante de uma temática qualquer.

Alguns elementos constitutivos do texto
O discurso é direto quando são as personagens que falam. O narrador, interrompendo a narrativa, põe-nas
em cena e cede-lhes a palavra.
Exemplo:
"- Por que veio tão tarde? perguntou-lhe Sofia, logo que apareceu à porta do jardim, em Santa Teresa.
- Depois do almoço, que acabou às duas horas, estive arranjando uns papéis. Mas não é tão tarde assim,
continuou Rubião, vendo o relógio; são quatro horas e meia.

- Sempre é tarde para os amigos, replicou Sofia, em ar de censura."
(Machado de Assis, Quincas Borba, cap. XXXIV)
No discurso indireto não há diálogo, o narrador não põe as personagens a falar diretamente, mas faz-se o
intérprete delas, transmitindo ao leitor o que disseram ou pensaram. Exemplo:
"A certo ponto da conversação, Glória me disse que desejava muito conhecer Carlota e perguntou por que não
a levei comigo."
Para você ver como fica fácil vou passar o exemplo acima para o discurso direto:
- Desejo muito conhecer Carlota - disse-me Glória, a certo ponto da conversação. Por que não a trouxe
consigo?

Discurso Direto
1) Fala dos personagens prescinde de
conectivos, havendo somente uma pausa
marcada por vírgula ou dois-pontos, além do
travessão.
Dois passantes indagaram:
- Você tem fogo?
2) As formas verbais passam do presente e do
pretérito perfeito do indicativo para...
Sabes quem matou Isaura? Perguntou o
delegado.
Obs: Não há modificação
3) As formas verbais passam do futuro do
presente e do futuro do subjuntivo para...
O rapaz responde:
- Farei o que puder.

Discurso Indireto
1) Presença das conjunções integrantes QUE SE ou
pronomes e advérbios interrogativos.
Dois passantes indagaram se ele tinha fogo.

2) O pretérito imperfeito e o pretérito-mais-que perfeito do
indicativo, respectivamente
O delegado perguntou se ela sabia quem havia matado
Isaura.

3) O futuro do pretérito e pretérito imperfeito do subjuntivo,
respectivamente
O rapaz respondeu que faria o que pudesse.

4) As formas verbais passam do imperativo para...
Ponha-se daqui para fora, ordenou o
comandante.

4) O imperfeito do subjuntivo
O comandante ordenou que ele se pusesse dali para fora.

5) O vocativo passa a:
O alunos insistiu:
- Professor, preciso ser aprovado.

5) OI ou sujeito
O aluno insistiu com o professor que precisava ser
aprovado.

6) Uso da 1a. e 2a. pessoas.
Eu, tu, nós, vós.
Me, te, nos, vos.
Meu(s), minha(s), teu(s), tua(s),
Nosso (s), nossa (s), vosso(a)(s)
Ele respondeu:
- Eu não me curvo à tua vontade.

6) Uso da 3a. pessoa.
Ele, ela, eles, elas.
O, a, ao, as, lhe, lhes,se,
Seu (s), sua (s), dele(s), dela (s)
Ele respondeu que não se curvava à vontade dela.

7) Uso de: este (s), esta (s), esse (s), essa (s)
Disse o pai:
- Este é o meu filho.

7) Uso de aquele (s) , aquela(s)
O pai disse que aquele era o seu filho.

8) Advérbio já, hoje, ontem, agora, aí, aqui, cá,
daí são substituídos por
Parto agora.
O soldado ordenou: - fique aí.

8) logo, naquele dia, no dia anterior, naquele momento,
naquele lugar, ali, lá, dali.
Partia naquele momento.
O soldado ordenou que ficasse naquele lugar.

Em resumo, no discurso direto, o personagem fala com as suas próprias palavras, podendo esse discurso
vir expresso assim:
a) – Eu estou satisfeita com a sua decisão – disse a mãe, beijando o filho.
b) Beijando o filho, a mãe disse: “Estou satisfeita com a sua decisão”.
c) Beijando o filho, a mãe disse:

- Estou satisfeita com a sua decisão.
No discurso indireto, o narrador transcreve a fala do personagem:
 Beijando o filho, a mãe disse que estava satisfeito com a sua decisão.
O discurso indireto livre é uma fusão da fala do narrador com a do personagem, sem verbo de elocução.
Veja:
 A mãe beijou o filho. Eu estou satisfeita com a sua decisão.
Observe o verbo em 3ª pessoa no passado, beijou, e estou em 1ª pessoa, no presente.
Esse tipo de discurso é muito usado pelos autores modernos em suas narrativas, porque confere maior ritmo
e fluência ao texto, ao dispensar indicações gráficas.

Exercícios pertinentes
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios
01) Passando-se para o discurso indireto a frase:
No fim dos anos cinquenta, comprei uma camisa Lacoste [...] e a primeira coisa que fiz foi apanhar uma
gilete e libertar o jacarezinho preso no peito.
O resultado correto é:
A) No fim dos anos cinquenta, ele compra uma camisa Lacoste e a primeira coisa que faz é apanhar uma gilete
e libertar...
B) No fim dos anos cinquenta, ele comprou uma camisa Lacoste e a primeira coisa que fez foi apanhar uma
gilete e libertar...
C) No fim dos anos cinquenta, ele comprou uma camisa Lacoste e a primeira coisa que fiz foi que apanhei uma
gilete e libertei...
D) No fim dos anos cinquenta, ele compraria uma camisa Lacoste e a primeira coisa que faria seria apanhar
uma gilete e libertar...
E) No fim dos anos cinquenta, ele compraria uma camisa Lacoste e a primeira coisa que fiz foi apanhar uma
gilete e libertar...
02) Passando-se para o discurso indireto a frase:
“Tu estás na FEBEM, disse Aparecida. É um lugar onde a gente cuida de jovens como tu”.
O resultado correto será:
A) Aparecida disse que ela estava na FEBEM, que era um lugar onde cuidavam de jovens como ela.
B) Aparecida disse que tu estavas na FEBEM, que era um lugar onde a gente cuidava de jovens como tu.
C) Ela estava na FEBEM, dissera Aparecida, que é um lugar onde a gente cuida de jovens como tu.
D) Ela está na FEBEM, disse Aparecida, que é um lugar onde cuidam de jovens como ela.
E) Ela está na FEBEM, um lugar onde cuidavam de jovens como tu, disse Aparecida.
03) Considere a frase: ”Não sei se os três poderiam entrar; isso é muito irregular”.
A sua transposição para um discurso indireto estaria correta em: O legista disse que
A) não sabia se os três podem entrar; isso era muito irregular.
B) não sabia se os três poderiam entrar; aquilo era muito irregular.
C) não sei se os três puderam entrar; isso seria muito irregular.
D) não sei se os três poderão entrar; aquilo era muito irregular.
E) não soube se os três pudessem entrar; aquilo fora muito irregular
04) Considere as seguintes propostas de reescrita para o seguinte trecho adaptado do texto.
"Qual é a graça de continuar usando o Orkut, se não dá mais para espionar a vida dos outros,
escondido?", perguntavam os usuários.
I - Os usuários se perguntavam sobre qual seria a graça de continuar usando o Orkut, uma vez que não
poderiam mais espionar secretamente a vida dos outros.
II - Os usuários se perguntavam: qual será a graça de continuar usando o Orkut, considerando que não se
poderá mais espionar a vida dos outros em segredo?
III - A indagação dos usuários era acerca de qual seria a graça de continuar usando o Orkut, já que não seria
mais possível espionar em segredo a vida dos outros.
Quais propostas conservam o sentido original e estão em discurso indireto?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.

D) Apenas I e III.
E) Apenas II e III.

05)

Assinale a alternativa que apresenta a correta transposição da fala de Hagar para o discurso
indireto e a adequada conexão de sentido entre as duas frases.
A) Hagar disse que não queria brigar porque era do tipo quieto e sensível.
B) Hagar disse que, embora fosse do tipo quieto e sensível, não queria brigar.
C) Hagar disse que era do tipo quieto e sensível, mas não queria brigar.
06) Passe para o discurso indireto.
O ministro apresentou a velhinha com um gesto triunfal:
– “Aqui está ela!”
A) O ministro apresentou a velhinha com um gesto triunfal e disse: – “Aqui está ela!”
B) O ministro apresentou a velhinha com um gesto triunfal e exclamou: – “Aqui está ela!”
C) O ministro apresentou a velhinha com um gesto triunfal e exclamou que ela estava lá.
D) O ministro, ao anunciar a velhinha com um gesto triunfal, exclamou que ela estava aqui.
E) O ministro, apresentando a velhinha com um gesto triunfal, disse que ela estava aqui.
07) “O cinema vendeu a alma ao diabo”, declarou o famoso diretor.
A) O famoso diretor declarou que o cinema tinha vendido a alma ao diabo.
B) Segundo o famoso diretor, o cinema vendeu a alma ao diabo.
C) Conforme declarações do famoso diretor, o cinema vendeu a alma ao diabo.
D) O famoso diretor declarou que o cinema teria vendido a alma ao diabo.
E) O famoso diretor disse: “O cinema vendeu a alma ao diabo”.
08) “Oh, não,” replicou Ramanujam, “é um número cheio de interesse”.
Se passarmos a frase para o discurso indireto, deverão ocorrer algumas mudanças. Abaixo, são
indicadas três possibilidades:
I - Suprimir a interjeição “Oh”.
II - Mudar o tempo verbal de “replicou”.
III - Introduzir o nexo se antes da afirmação “é um número cheio de interesse”.
Quais são corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) Apenas II e III.
09) “Estou procurando estágio desde maio e já bati inutilmente em várias portas”.
Se quiséssemos relatar o depoimento de Thaís Greco para alguém, a forma assumida pelo enunciado,
em discurso indireto, seria
A) Thaís Greco contou que estaria procurando estágio desde maio e já tinha batido inutilmente em várias
portas.
B) Thaís Greco contou que procurara estágio desde maio e já batera inutilmente em várias portas.
C) Thaís Greco contou que procurou estágio desde maio e já havia batido inutilmente em várias portas.
D) Thaís Greco contou que estava procurando estágio desde maio e já havia batido inutilmente em várias
portas.
E) Thaís Greco contou que havia procurado estágio desde maio e já bateu inutilmente em várias portas.

10) “A redação, para nós, não deve ser esse texto burocrático que tu, caro aluno, fizeste”, comentava
anteontem o professor; “nem mesmo uma lista de compras é tão fria e impessoal”, concluía.
A) O professor comentava ontem que a redação, para ele, não deveria ser esse texto burocrático que o aluno
fez, e concluía que nem mesmo uma lista de compras era tão fria e impessoal.
B) O professor comentava anteontem que a redação, para nós, não deve ser aquele texto burocrático que o
aluno fez, e concluía que nem mesmo uma lista de compras era tão fria e impessoal.
C) O professor comentava anteontem que a redação, para eles, não deveria ser aquele texto burocrático que
o aluno fizera, e concluía que nem mesmo uma lista de compras era tão fria e impessoal.
D) O professor comentava ontem que a redação, para eles, não deveria ser esse texto burocrático que o
aluno fazia, e concluía que nem mesmo uma lista de compras deveria ser tão fria e impessoal.
E) O professor comentava que a redação, para ele, não deveria ser esse texto burocrático que o aluno fez, e
concluía que mesmo uma lista de compras deveria ser tão fria e impessoal.
11) “Muito!’, disse quando alguém lhe perguntou se gostara de um certo quadro.”
Se a pergunta a que se refere o trecho fosse apresentada em discurso direto, a forma verbal
correspondente a “gostara” seria
A) gostasse.
B) gostava.
C) gostou.
D) gostará.
E) gostaria.
12) O pintor disse, muito comovido: “Compreendo perfeitamente o seu caso, meu caro. Eu também já
fui negro”.
Considere as alternativas abaixo.
I – O pintor disse que compreendia perfeitamente o caso do jovem diplomata e que também já fora negro.
II – O pintor disse que compreendia perfeitamente o caso de seu caro porque ele foi negro.
III – O pintor disse que compreende perfeitamente o seu caso, meu caro. Ele também já foi negro.
Quais delas contêm versões corretas da passagem do discurso direto para o discurso indireto?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.
13) Naquele instante, o diretor do teatro interrompeu o ensaio e perguntou irritado: – Não é agora o
momento exato para este personagem dizer “há algo de podre no reino”?
A) Naquele instante, o diretor do teatro interrompeu o ensaio e perguntou irritado se não era então o
momento exato para aquele personagem dizer que havia algo de podre no reino.
B) Naquele instante, o diretor do teatro interrompia o ensaio e perguntava irritado se não era agora o
momento exato para aquele personagem dizer que havia algo de podre no reino.
C) Naquele instante, o diretor do teatro interrompeu o ensaio e perguntou irritado se não era agora o momento
exato para este personagem dizer que havia algo de podre no reino.
D) Naquele instante, o diretor do teatro interrompia o ensaio e perguntava irritado se não seria então o
momento para aquele personagem dizer se há algo de podre no reino.
E) Naquele instante, o diretor do teatro interrompeu o ensaio e perguntou irritado para aquele personagem
dizer se há algo de podre no reino.
14) Assinale a alternativa que reproduz a(s) frase(s), passando-a(s) para discurso indireto.
O porta-voz comunicou:
“– Recebi ordens de dizer aos manifestantes que o governo não aceitará a realização da marcha”.
A) O porta-voz comunicou que recebeu ordens de dizer-lhe que o governo não aceitará a realização da
marcha.
B) O porta-voz comunicou que havia recebido ordens de dizer aos manifestantes que o governo não aceitaria
a realização da marcha.
C) O porta-voz comunicara que recebera ordens de dizer-lhes que o governo não acatará a realização da
marcha.

D) O porta-voz comunicou ter recebido ordens de dizer que o governo não aceitará a realização da marcha.
E) O porta voz comunicou que receberia ordens de dizer que o governo não aceitaria a realização da
marcha.
15) Passando-se para o discurso indireto a frase: “Tu estás na FEBEM, disse Aparecida. É um lugar
onde a gente cuida de jovens como tu”.
O resultado correto será:
A) Aparecida disse que ela estava na FEBEM, que era um lugar onde cuidavam de jovens como ela.
B) Aparecida disse que tu estavas na FEBEM, que era um lugar onde a gente cuidava de jovens como tu.
C) Ela estava na FEBEM, dissera Aparecida, que é um lugar onde a gente cuida de jovens como tu.
D) Ela está na FEBEM, disse Aparecida, que é um lugar onde cuidam de jovens como ela.
E) Ela está na FEBEM, um lugar onde cuidavam de jovens como tu, disse Aparecida.
16) Considere a frase: “Não sei se os três poderiam entrar; isso é muito irregular”.
A sua transposição para um discurso indireto estaria correta em O legista disse que
A) não sabia se os três podem entrar; isso era muito irregular.
B) não sabia se os três poderiam entrar; aquilo era muito irregular.
C) não sei se os três puderam entrar; isso seria muito irregular.
D) não sei se os três poderão entrar; aquilo era muito irregular.
E) não soube se os três pudessem entrar; aquilo fora muito irregular.
17) "Uma velhinha ... gritou que Dario estava morrendo."
O discurso direto seria assim:
A) uma velhinha ... Gritou: - dario está morrendo
B) uma velhinha ... Gritou: - dario estava morrendo
C) uma velhinha ... Gritou: - dario estara morrendo
D) uma velhinha ... Gritou: - dario estará morrendo
E) uma velhinha ... Gritou: - dario estaria morrendo
18) Observe a frase a seguir:
A fúria do jovem parecera incontrolável, e ele disse que derrubaria a porta, que jamais o deteriam ali.
Assinale a alternativa que indica a melhor transformação do discurso indireto do texto em discurso
direto:
A) Derrubarei a porta, jamais me prenderão aqui.
B) Derrubaria a porta, jamais me prenderiam aqui.
C) Derrubarei a porta se me prenderem aqui.
D) Derrubaria a porta se me prendessem ali.
E) Derrubarei a porta, jamais me prenderão ali.
19) "Ela insistiu:
- Me dá esse papel aí."
Na transposição da fala da personagem para o discurso indireto, a alternativa correta é:
A) Ela insistiu que desse aquele papel aí.
B) Ela insistiu em que me desse aquele papel ali.
C) Ela insistiu em que me desse aquele papel aí.
D) Ela insistiu por que lhe desse este papel aí.
E) Ela insistiu em que lhe desse aquele papel ali.
20) "Impossível dar cabo daquela praga. Estirou os olhos pela campina, achou-se isolado. Sozinho num
mundo coberto de penas, de aves que iam comê-lo. Pensou na mulher e suspirou. Coitada de Sinhá
Vitória, novamente nos descampados, transportando o baú de folha."
O narrador desse texto mistura-se de tal forma à personagem que dá a impressão de que há diferença
entre eles. A personagem fala misturada à narração. Esse discurso é chamado:
A) discurso indireto livre
B) discurso direto
C) discurso indireto
D) discurso implícito
E) discurso explícito

Gabarito

01 - B
11 - C

02 12 -

03 13 -

04 14 -

05 15 -

06 16 -

07 17 -

08 18 -

09 19 -

10 20 -

Mais exercícios
Passe do discurso direto para o indireto
1) Não bebo dessa água - afirmou a menina.
2) Perdi meu guarda-chuva - disse ele.
3) Irei ao jogo.
4) Aplaudam! - ordenou o diretor.
5) "- Guardo tudo o que meu neto escreve - dizia ela". (A.F. Schmidt)

Conteúdo
Processo administrativo disciplinar, sindicância e inquérito; Lei Orgânica Nacional da Defensoria
Pública, Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Assistência jurídica
integral e gratuita: aspectos processuais.

Coletânea de Exercícios

Processo Administrativo Disciplinar, Sindicância e Inquérito.
Processo administrativo disciplinar - está voltado para o comportamento dos funcionários públicos.
É o processo regular servindo como instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor público ou
infração praticado no exercício de suas atribuições.
Há duas modalidades de apuração:
- Sindicância
- Processo administrativo
As penalidades apenas podem ser aplicadas após procedimento de apuração, onde se garanta a ampla defesa.
No caso de infrações puníveis com advertência ou suspensão inferior a 30 dias, é possível a mera
sindicância. Nas infrações mais graves, o processo administrativo propriamente dito.
A sindicância, deste modo, pode ser autônoma (no final do procedimento aplicam-se de logo as sanções)
ou meramente investigatória, colhendo subsídios para a instauração do processo administrativo. Se for
autônoma, deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Se for apenas investigatórias, como
não há formalmente "indiciados", não se pode alegar nulidade por cerceamento de defesa.
Antigamente a sindicância era chamada de "processo sumário" por alguns autores. Contudo, hoje a lei usa

essa nomenclatura para o processo administrativo a ser observado em casos de abandono de cargo,
inassiduidade habitual e acumulação indevida de cargos, empregos ou funções públicas.
O processo administrativo se compõe de três fases: a instauração, o inquérito e o julgamento.
A instauração se dá com a publicação do ato que designar a comissão, composta de três servidores estáveis,
de cargo (ou escolaridade) do mesmo nível ou superior que o do indiciado. No processo sumário, são dois
servidores estáveis e, no ato de instauração, já se declina de logo a materialidade e a autoria da infração,
procedendo-se a uma instrução sumária.
O inquérito compreende a instrução, a defesa e o relatório. Observe-se que embora a lei se refira a uma
fase de defesa, o servidor poderá participar ativamente da fase de instrução, solicitando provas, indagando
testemunhas etc. A defesa a que se refere a lei é aquela apresentada após a instrução, quando a Comissão
apresentará a indiciação do servidor, um resumo de todos os fatos apurados e com a tipificação da infração
verificada.
Feito esse resumo e recebida a defesa do acusado, a Comissão elaborará um relatório minucioso, concluindo
pela inocência ou responsabilidade do servidor, a ser enviado para a autoridade competente para o
julgamento. Esta pode divergir da conclusão da Comissão, desde que "contrária à prova dos autos".
O Processo Administrativo deve obedecer os seguintes princípios:

Princípio da publicidade (art. 37, "caput", CF): o processo administrativo deve ser transparente ao
administrado. Por ser pública a atividade da administração, os processos que ela desenvolve devem estar
abertos ao acesso dos interessados.
O direito de acesso só pode ser restringido por razões de segurança da sociedade e do Estado, hipótese em
que o sigilo deve ser resguardado; ainda é possível restringir-se a publicidade dos atos processuais quando a
defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem.

Princípio da oficialidade: o processo administrativo tem o caráter oficial, enquanto emana do agente
público.
Esse princípio é mais amplo no processo administrativo do que no judicial. No processo judicial, ele só existe
depois de instaurada a relação processual, cabendo ao juiz movimentar o procedimento em suas várias fases
até a decisão final.
No âmbito administrativo, o princípio da oficialidade confere à Administração Pública a possibilidade de
instauração do processo por sua própria iniciativa, independentemente da provocação do administrado,
conferindo ainda a possibilidade de impulsionar o processo, adotando todas as medidas necessárias a sua
adequada instrução.
Essa executoriedade, sendo inerente à atuação administrativa, existe mesmo que não haja previsão legal;
como a Administração Pública está obrigada a satisfazer o interesse público, cumprindo a vontade da lei, ela
não pode ficar dependente da iniciativa particular para atingir seus fins.

Princípio da obediência à forma e procedimentos: quanto a este princípio, a sua aplicação é muito
mais rígida no processo judicial do que no administrativo; por isso mesmo, em relação a este, costuma-se falar
em princípio do informalismo.
Informalismo não significa, nesse caso, ausência de forma; o processo administrativo é formal no sentido de
que deve ser reduzido a escrito e conter documentado tudo aquilo que ocorre no seu desenvolvimento; é
informal no sentido de que não está sujeito a formas rígidas.
Na realidade, o formalismo só deve existir quando seja necessário para atender ao interesse público e proteger
os direitos dos particulares.
Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente
a exigir.

Princípio da gratuidade (art. 5.º, inciso XXXIV e LV, CF): sendo a Administração Pública uma das
partes do processo administrativo, a regra é a da gratuidade dos atos processuais, salvo se houver leis
específicas exigindo cobrança de determinados atos.
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

....................................................................................................

Coletânea de Exercícios
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios
01) O procedimento disciplinar é obrigatório e indispensável para
A) apuração de faltas disciplinares puníveis com demissão, quando cometidas por servidores públicos estáveis,
dispensando- se o rigorismo do processo quando se tratar de penas mais leves, como advertência ou
demissão.
B) aplicação de penalidades disciplinares a agentes públicos, sujeitos a vínculo celetista ou estatutário, vez
que em ambos os casos há prévia submissão a concurso público e garantia de estabilidade.
C) rescisão de contrato de trabalho sujeito à Consolidação das Leis do Trabalho, aplicável aos servidores da
Administração indireta, porque sujeitos a prévio estágio probatório e garantidos pela estabilidade.
D) apuração de imputação de infração disciplinar e, se confirmada, consequente aplicação de penalidades a
servidor público sujeito a regime estatutário.
E) os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, desde a posse, salvo nos casos de dolo ou má-fé, que
afastam o rigorismo do processo em prol do interesse público inequívoco.
02) Considerando o entendimento dos tribunais superiores, assinale a opção correta, no que diz
respeito a agentes públicos.
A) Para o STJ, em processo disciplinar que apure infração administrativa que configura ação penal, o prazo
prescricional será determinado pela pena em abstrato cominada na condenação penal transitada em julgado.
B) Para o STJ, é vedado a banca examinadora de concurso público exigir em questão da prova conhecimento
de legislação superveniente à publicação do edital.
C) Para o STF, não será devido o abono de permanência ao policial civil que permanecer em atividade após o
preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial.
D) Para o STJ, candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas ofertadas em edital terá
direito subjetivo à nomeação caso comprove o surgimento de vagas durante a validade do certame.
E) Para o STF, processo administrativo disciplinar é válido mesmo quando a defesa técnica da parte não é
efetivada por advogado, desde que assegurados a ampla defesa e o contraditório.
03) No que se refere ao processo administrativo disciplinar:
A) a denúncia pode ser verbal ou por escrito, sendo vedado o anonimato.
B) o prazo para a conclusão da sindicância é improrrogável.
C) a autoridade instauradora do processo disciplinar deverá determinar o afastamento do servidor do exercício
do cargo como medida cautelar.
D) o processo disciplinar será conduzido por uma comissão, cujas reuniões e audiências serão públicas.
E) é obrigatória a instauração de processo disciplinar sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a
imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias.
04) Após a Polícia Federal colher farto material probatório, o Ministério Público denunciou Ricardo,
servidor público federal estável, por crime funcional e comunicou o fato às autoridades competentes
para eventual apuração administrativa. Antes do recebimento da denúncia, diante da vasta
documentação que demonstrava a materialidade de violação de dever funcional remetida para a
Administração, foi instaurado o processo administrativo disciplinar, sem a realização de sindicância,
que, mediante regular processamento do inquérito administrativo, culminou na aplicação da pena de
demissão de Ricardo. Sobre a situação hipotética narrada, assinale a afirmativa correta.
A) Ricardo não poderia ser demitido sem a realização de sindicância, que é procedimento prévio imprescindível
para a instauração de processo administrativo disciplinar.
B) O recebimento da denúncia deveria ter suspendido o processo administrativo disciplinar contra Ricardo, e
o prosseguimento de tal apuração só poderia ocorrer após a conclusão do Juízo criminal.
C) O processo administrativo disciplinar instaurado contra Ricardo é nulo, pois não é cabível a utilização de
prova produzida para a apuração criminal.
D) A hipótese não apresenta qualquer nulidade que contamine o processo administrativo disciplinar instaurado
contra Ricardo.
05) Em processo administrativo disciplinar apurando suposta conduta infracional cometida por
servidor público acusado de ter solicitado e recebido vantagem indevida de um particular, a comissão
processante que promoveu a instrução do processo propôs, em seu relatório, a extinção do processo,
por insuficiência de provas. O noticiário local, todavia, divulgou que o referido servidor foi condenado,

no âmbito criminal, pelo crime de corrupção passiva, pelo mesmo fato investigado no processo
disciplinar. Além disso, noticia que uma das integrantes da comissão processante seria sobrinha do
acusado.
Diante de tal situação,
A) o processo deve ser automaticamente arquivado, sendo dispensável a remessa à apreciação da autoridade
competente para decidir sobre a sanção.
B) haverá automática dissolução da comissão processante, com remessa dos autos à autoridade competente,
que promoverá ela mesma as medidas necessárias para correta apuração do ocorrido.
C) dada a notoriedade do fato, a autoridade competente poderá, embasada no princípio da comunicabilidade
das instâncias, aplicar sanção ao servidor.
D) em virtude do princípio da independência das instâncias e em face da distância do parentesco alegado, a
autoridade competente para aplicar a sanção deverá acolher o parecer da comissão e extinguir o processo.
E) a autoridade julgadora, constatando a veracidade da notícia, deve anular o processo e ordenar a constituição
de outra comissão, para instauração de novo processo, determinando que sejam tomadas emprestadas as
provas produzidas na esfera criminal.
06) Carlos Mário, chefe do Departamento de Contratos de uma autarquia federal descobre, por diversos
relatos, que Geraldo, um dos servidores a ele subordinado, deixara de comparecer a uma reunião para
acompanhar a tarde de autógrafos de um famoso artista de televisão. Em outra ocasião, Geraldo já se
ausentara do serviço, durante o expediente, sem prévia autorização do seu chefe, razão pela qual lhe
fora aplicada advertência. Irritado, Carlos Mário determina a instauração de um processo administrativo
disciplinar, aplicando a Geraldo a penalidade de suspensão, por 15 (quinze) dias, sem a sua oitiva, em
atenção ao princípio da verdade sabida. Considerando o exposto, assinale a afirmativa correta.
A) A penalidade aplicada é nula, em razão de violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, razão pela qual o princípio da verdade sabida não guarda compatibilidade com a ordem
constitucional vigente.
B) A penalidade aplicada é nula, pois a ausência do serviço sem autorização do chefe é hipótese de aplicação
da penalidade de advertência e jamais poderia dar ensejo à aplicação da penalidade de suspensão.
C) A penalidade aplicada é correta, pois a ausência do servidor no horário de expediente é causa de aplicação
da penalidade de suspensão, e o fato era de ciência de vários outros servidores.
D) A penalidade aplicada contém vício sanável, devendo ser ratificada pelo Diretor-Presidente da autarquia,
autoridade competente para tanto.
07) Durante apuração sumária por meio de sindicância, de ato cometido por Francisco, foi evidenciada
falta punível com pena superior à de suspensão por mais de 30 dias. Nesse caso
A) o responsável pela apuração deve comunicar o fato ao superior imediato, que solicitará a instauração de
processo administrativo disciplinar.
B) a autoridade que houver promovido a sindicância, configurada a irregularidade, aplicará de imediato a pena
disciplinar cabível.
C) a instauração de sindicância impede a adoção imediata das medidas acautelatórias.
D) a apuração sumária por meio de sindicância deve seguir o rito determinado para o processo administrativo
disciplinar.
E) não será necessária a instauração de processo administrativo disciplinar, tendo em vista que o mesmo é
exigido para penas mais graves.
08) Fernando, servidor público de uma autarquia federal há nove anos, foi acusado de participar de um
esquema para favorecer determinada empresa em uma dispensa de licitação, razão pela qual foi
instaurado processo administrativo disciplinar, que resultou na aplicação da penalidade de demissão.
Sobre a situação apresentada, considerando que Fernando é ocupante de cargo efetivo, por investidura
após prévia aprovação em concurso, assinale a afirmativa correta.
A) Fernando não pode ser demitido do serviço público federal, uma vez que é servidor público estável.
B) Fernando somente pode ser demitido mediante sentença judicial transitada em julgado, uma vez que a
vitaliciedade é garantida aos servidores públicos.
C) É possível a aplicação de penalidade de demissão a Fernando, servidor estável, mediante processo
administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
D) A aplicação de penalidade de demissão ao servidor público que pratica ato de improbidade independe de
processo administrativo ou de sentença judicial.
09) Com relação à revisão de processo disciplinar, analise as afirmativas a seguir.

I. Pode ser arguida a qualquer tempo, unicamente pelo servidor que foi punido, apenas para justificar sua
inocência ou abrandar a pena que lhe foi aplicada.
II. O interessado questionará os mesmos fatos já examinados quando da instauração do processo disciplinar,
vedada a inovação, com o intuito de rever a punição imposta.
III. O julgamento da revisão do processo disciplinar caberá à comissão formada por agentes públicos de
autoridade hierárquica superior à daquele que aplicou a penalidade.
Está incorreto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III.
E) III, apenas.

Gabarito
01 11 - B
21 - C
31 - E
41 - B
51 - C
61 - A
71 - C

02 12 - D
22 - A
32 - D
42 - C
52 - D
62 - A
72 - E

03 13 - B
23 - E
33 - E
43 - A
53 - E
63 - D
73 - E

04 14 - C
24 - B
34 - B
44 - E
54 - A
64 - A
74 - B

05 15 - D
25 - E
35 - D
45 - D
55 - A
65 - C
75 - C

06 16 - C
26 - E
36 - E
46 - C
56 - D
66 - E
76 - E

07 17 - C
27 - A
37 - A
47 - D
57 - A
67 - D
77 - A

08 18 - B
28 - C
38 - D
48 - A
58 - C
68 - C
78 - D

09 19 - A
29 - B
39 - A
49 - B
59 - C
69 - C
79 - A

10 - E
20 - B
30 - B
40 - A
50 - B
60 - B
70 - A
80 - C

Conteúdo
 Princípios de Direito Administrativo. Da Administração Pública: direta e indireta. Atos administrativos.
Poderes Administrativos. Contratos administrativos. Licitação. Processo Administrativo. Agentes Públicos:
classificação, regimes jurídicos, organização funcional, regime constitucional (concurso público, acessibilidade,
acumulação de cargos e funções, estabilidade, regime previdenciário, disponibilidade, mandato eletivo, sistema
constitucional de remuneração, associação sindical e direito de greve). Responsabilidade civil do Estado.
Controle da Administração Pública. Improbidade Administrativa. Decreto-Lei nº 220, de 18/07/75: Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Decreto nº 2.479, de 08 de março
de 1979: regulamenta o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de
Janeiro.

Coletânea de Exercícios pertinentes

Administração Púbica
Conceitos, natureza, fins e princípios.
Administração Pública é o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da
função administrativa do Estado.
Na amplitude desse conceito entram não só os órgãos pertencentes ao poder público, como também as
instituições e empresas particulares que colaboram com o Estado no desempenho de serviços de utilidade
pública ou de interesse coletivo, ou seja, a Administração direta (entidades estatais) e a indireta (entidades
autárquicas e algumas para estatais) e os entes de cooperação.
A expressão Administração Pública apresenta dois sentidos mais comuns:



Sentido Subjetivo ou Formal - Quando a administração pública se refere aos entes que exercem a
atividade administrativa: pessoas jurídicas, órgãos, e agentes públicos incumbidos do exercício da função
administrativa.
 Sentido Objetivo, Material ou Funcional - Neste sentido, a administração pública, designa a natureza da
atividade exercida pelos referidos entes, ou seja, as funções necessárias aos serviços públicos em geral.
De uma maneira geral, a administração é a estrutura do
de seus serviços.

Estado anteriormente ordenada para a realização

Há distinção entre governo e administração:
a) Governo é a atividade política e discricionária e, comando com responsabilidade constitucional e política,
mas sem responsabilidade profissional pela execução.
b) Administração é a atividade geralmente vinculada à lei ou à Norma Técnica. A administração executa as
funções com responsabilidade técnica e legal, mas sem responsabilidade constitucional ou política. É o
instrumento do qual dispõe o Estado para colocar em prática as opções políticas do governo.
Os fins da administração pública se resumem num único objetivo: o bem comum da coletividade administrada.
Toda atividade do administrador público deve ser orientada para esse objetivo. Se dele o administrador se
afasta ou desvia, trai o mandato de que está investido, porque a comunidade não instituiu a Administração
senão como meio de atingir o bem-estar social. Ilícito e imoral será todo ato administrativo que não for praticado
no interesse da coletividade.
Em última análise, os fins da Administração se consubstanciam na defesa do interesse público, assim
entendidas aquelas aspirações ou vantagens licitamente almejadas por toda a comunidade administrada, ou
por uma parte expressiva de seus membros. O ato ou contrato administrativo realizado sem interesse público
configura "desvio de finalidade".

Conceito; Natureza e Fins da Administração Pública
Conceito
É o conjunto de atividades desempenhadas ou dirigidas pelas autoridades e órgãos do Estado, a fim de
promover o bem comum da coletividade.
- em sentido objetivo é o exercício da função administrativa.
- em sentido subjetivo é o conjunto de autoridades públicas que exercem esta função administrativa.

Natureza
É a de um "múnus público" para quem a exerce, isto é, a de um encargo de defesa, conservação e
aprimoramento dos bens, serviços e interesses da coletividade.

Fins
A administração pode ser:
a) Particular - Quando os bens e os interesses gerenciados são individuais.
b) Pública - Quando os bens e os interesses gerenciados pertencem à comunidade.
Portanto, a finalidade da administração pública é a gestão dos bens e interesses da coletividade nos âmbitos
Federal, Estadual e Municipal. Uma outra finalidade da administração é promover a defesa do interesse
público.

Princípios Básicos da Administração
Os princípios básicos da administração estão alicerçados em regras de observância permanente e obrigatória
para o administrador.
Todos os Atos Administrativos deverão ser pautados nesses padrões. Constituem, portanto, os fundamentos
da ação administrativa, ou seja, os sustentáculos da atividade administrativa.

Estes princípios são:
a) Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Particular - O princípio pode ser flagrado nas
posições de privilégio e supremacia do órgão público. Daí resulta a exigibilidade dos atos administrativos e, em
certos casos, a executoriedade. Outra típica manifestação está na autotutela (possibilidade de revogar ou
anular seus atos por manifestação unilateral).
Não se perca de vista que a supremacia do interesse público não é um valor em si. A supremacia, como
componente da função administrativa, é instrumento para a realização de finalidades legais, segundo os
critérios e procedimentos consagrados na ordem jurídica.
b) Princípio da Legalidade - Reza este princípio, que a administração pública, em toda sua atividade funcional,
está presa aos mandamentos da lei, deles não podendo se afastar, sob pena de invalidade do ato e
responsabilidade de seu autor. Ainda, segundo este princípio, a administração pública só pode fazer o que a
lei autoriza, quando e como autoriza. Isto significa, que se a lei nada dispuser, a administração pública não
pode agir, a não ser em situações excepcionais, (guerra, grave perturbação da ordem).
c) Princípio da Finalidade - Impõe que o administrador só pratique o ato para obter o fim legal. O administrador
deve perseguir o interesse público (primário) contido na lei. O favorecimento ou prejuízo de alguém não pode
ser o fim do ato administrativo, e sim, decorrência da obtenção do objetivo previsto na norma legal. O
afastamento do administrador da finalidade de interesse público, conforme previsão legal, caracteriza o vício
de desvio de finalidade.
d) Princípio da Impessoalidade - Este princípio, visa a garantir a neutralidade da administração,
proporcionando aos administradores tratamento que afaste qualquer espécie de discriminação ou
favorecimento, pois qualquer ato deve ser de interesse público e nos estritos termos da lei, caso contrário,
estará sujeito a invalidação por desvio de finalidade, por meio da ação popular.
Portanto, a atividade administrativa deve ser destinada a todos os administrados, dirigida aos cidadãos em
geral, sem a determinação de pessoa ou discriminação de qualquer natureza.
O princípio da impessoalidade nada mais é que o princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador
público que só pratique o ato para o seu fim legal, sendo que o fim legal é aquele que a norma de direito indica,
expressa ou virtualmente, como objetivo do ato, de forma impessoal. Este princípio é um desdobramento do
artigo 5o da CF (caput).
e) Princípio da Moralidade - Também denominado de princípio da proibidade administrativa. Este princípio,
não se refere a moral comum como a concebemos, mas a um conjunto de regras éticas que norteiam a
administração pública.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, o princípio da moralidade passou a ser pressuposto de
validade de todo ato administrativo.
Segundo a doutrina, a moralidade administrativa deve ser entendida como sendo o conjunto de regras tiradas
da disciplina interior da administração. A moralidade administrativa é ao lado da legalidade e da finalidade um
dos pressupostos de validade do ato administrativo. A moralidade administrativa está ligada ao conceito de
"bom administrador".
f) Princípio da Publicidade - É a divulgação oficial de atos (Leis, Decretos, Contratos Administrativos, etc.),
para conhecimento público em geral e início da produção de seus efeitos externos.
O princípio da publicidade é justificado pelo fato de que, todo ato administrativo deve ser público, uma vez que,
a administração que o realiza é pública, só se admitindo sigilo nos casos de segurança nacional, investigações
policiais ou interesse superior da administração a ser preservado em processo previamente declarado sigiloso
nos termos do Decreto Federal nº 79099, de 06 de janeiro de 1977.
A publicidade como princípio da administração pública (CF, artigo 37), abrange toda a atuação estatal: A
administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, não só no que se refere a publicação de seus atos, como, também, a propiciação de conhecimentos
da conduta interna dos seus agentes. Assim, essa publicidade alcança os atos concluídos e informação, os
processos em andamento, os pareceres de órgãos técnicos e jurídicos, os despachos intermediários e finais,
as atas de julgamento das licitações e os contratos com quaisquer interessados, bem como os comprovantes
de despesas e as prestações de contas submetidas aos órgãos competentes.

Todos esses papéis ou documentos públicos podem ser examinados por qualquer interessado e dele pode
obter certidão ou fotocópia autenticada para fins constitucionais.
A publicidade se faz no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município conforme a competência, ou, em
jornais contratados para essas publicações oficiais. Também poderão ser feitas por meio de editais afixados
em lugares próprios para a divulgação dos referidos atos com a finalidade da coletividade em geral tomar
conhecimento dessas decisões.
Estes atos exigem publicidade para adquirirem validade universal, isto é, perante as partes, terceiros e ao povo
em geral, proporcionando ainda aos administradores o conhecimento e o controle dos atos praticados pela
administração, através dos instrumentos constitucionais: Mandado de segurança, direito de petição, ação
popular, habeas data, fornecimento de certidões e improbidade administrativa (artigo 37º § 4º).
g) Princípio da Eficiência - O administrador não deve, tão somente, perseguir as finalidades previstas ou
consagradas em lei. Não deve alcançá-las de qualquer forma ou a qualquer custo. Impõe-se a obtenção do
melhor resultado, o resultado ótimo. Devem ser observados os atributos de rapidez, perfeição e rendimento. O
princípio foi positivado na Constituição (art. 37, caput) pela Emenda nº 19, de 1998.
h) Princípio da Economicidade - Trata-se da verificação da eficiência das escolhas administrativas nas
perspectivas da relação custo-benefício. Está positivado no art. 70, caput da Constituição de 1988.

Exercícios Pertinentes
Respostas: No final dos exercícios
01) O atributo do ato administrativo, consistente na prerrogativa da Administração Pública de impor
unilateralmente as suas determinações, válidas, desde que dentro da legalidade, é conhecido por:
A) exigibilidade.
B) imperatividade.
C) autoexecutoriedade.
D) tipicidade.
E) presunção de legitimidade.
02) O princípio de legalidade consiste em que
A) é possível fazer tudo aquilo que a lei não proíbe
B) é necessário indicar nos atos administrativos a sua fundamentação
C) só é permitido fazer o que a lei autoriza ou permite
D) a disciplina depende de lei
E) presume-se legítimo todo ato administrativo, enquanto não for revogado ou declarado nulo
03) Em relação à disciplina dos atos administrativos, assinale a opção incorreta.
A) Os regimentos dos tribunais são atos normativos e equiparam-se às leis para efeito de controle judicial.
B) A presunção de legitimidade é um atributo que gera a transferência do ônus da prova para quem arguir a
respectiva nulidade.
C) A licença distingue-se da autorização, pois aquela é ato vinculado e esta é ato discricionário.
D) O ato discricionário está imune à revisão do Poder Judiciário, porque nele se aloja o mérito administrativo,
que se traduz em razões de conveniência e oportunidade só valoradas pelo administrador.
E) A autoexecutoriedade é um atributo que permite à administração utilizar o seu poder de polícia para executar
medidas tipicamente administrativas, sem mandado judicial, como, por exemplo, a demolição de uma obra sem
licença.
04) Decompondo-se o ato administrativo, pode-se localizar a discricionariedade em seus elementos.
Com referência a esse assunto, assinale a opção incorreta.
A) Quanto ao sujeito - aquele a quem a lei atribui competência para a prática do ato -, não existe
discricionariedade, pois ele só pode exercer as atribuições que lhe forem conferidas por lei.
B) O objeto do ato administrativo está relacionado aos seus efeitos jurídicos possíveis; nesse âmbito, é
incoerente falar-se em discricionariedade, pois a administração sempre está condicionada a um poder-dever
de agir, nunca a uma faculdade.
C) A não ser que a lei imponha à administração a obrigatoriedade de obediência a determinada forma, há
liberdade para o administrador escolher aquela que julgue mais adequada à realização dos efeitos jurídicos do

ato.
D) O motivo do ato pode ensejar discricionariedade, sobretudo quando o legislador não o define ou o faz por
meio de conceitos vagos.
E) O administrador está limitado à finalidade prevista em lei para cada ato administrativo; nesse sentido, a
doutrina majoritária não aceita discricionariedade em relação ao fim.
05) A prática de atos administrativos cabe:
A) exclusivamente aos órgãos executivos;
B) somente aos órgãos do poder executivo e do legislativo;
C) somente aos órgãos do poder executivo e do judiciário;
D) aos órgãos executivos, em princípio e normalmente, mas as autoridades judiciárias e as mesas legislativas
podem também praticá-los restritamente;
E) somente às autoridades integrantes de qualquer dos poderes da república.
06) Assinale a opção correta com relação aos atos administrativos.
A) Ato administrativo eficaz é aquele apto à produção dos efeitos que lhe são próprios, por haver-se produzido
em conformidade com a ordem jurídica.
B) Todos os atos administrativos só são válidos quando a vontade do agente, isto é, o móvel do ato, for jurídica
e moralmente legítima.
C) Em certos casos, um ato administrativo pode ser declarado juridicamente inválido mesmo que atenda ao
interesse público.
D) A presunção de legitimidade dos atos administrativos em geral cria em favor deles presunção absoluta de
validade jurídica, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta e desde que na via judicial.
E) A revogação dos atos administrativos deve ser explícita, por significar contraposição à decisão de agente
público tomada no exercício de competência legalmente estabelecida.
07) A Súmula nº 473 do STF consigna o entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência de que a
administração "pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque
deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial". Nesse caso, há de se
considerar que o(a):
A) faculdade de revisão ou invalidação dos atos administrativos pelo Judiciário é bem mais ampla que aquela
concedida à administração, tendo em vista o cânone constitucional dispondo que a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
B) mudança de interpretação da norma traz como consequência a anulação dos atos anteriormente produzidos
sob orientação diversa, em atenção ao princípio da igualdade, que reclama idêntico tratamento aos
administrados;
C) revogação dos atos administrativos opera efeitos ex tunc.
D) ato nulo não vincula as partes e tampouco produz efeitos em relação a terceiros;
E) dever de anulação dos atos ilegais tem como limite a ocorrência da prescrição.
08) Assinale a assertiva correta sobre autarquias.
A) Autarquia é um serviço autônomo, criado por lei específica, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas
próprias, para executar atividades típicas da Administração Pública que requeiram, para seu melhor
funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.
B) A criação de autarquia independe de lei específica, podendo ser instituída por decreto expedido pelo chefe
do Poder Executivo no uso de seu poder regulamentar.
C) Considerando que as autarquias são pessoas jurídicas de direito público integrantes da Administração
Indireta, não se aplicam a elas as regras e preceitos de direito administrativo, devendo ser consideradas para
todos os efeitos como se entidades privadas fossem.
D) Autarquias são entidades da Administração Pública que envolvem a associação do capital público e privado,
destacando-se que a participação pública deverá ser sempre majoritária, sob pena de desconfigurar a natureza
da instituição.
09)
A)
B)
C)
D)

Os requisitos necessários à formação do ato administrativo são:
Forma, vinculação, imperatividade, legitimidade e objeto.
Forma, vinculação, exequibilidade, finalidade e objeto.
Forma, competência, finalidade, motivo e objeto.
Forma, vinculação, finalidade, motivo e objeto.

10) A Administração pode anular o ato administrativo ilegal que praticou:
A) Desde que sejam respeitados os direitos adquiridos.
B) Sem que esteja sujeita a qualquer condição de conveniência administrativa.
C) Desde que esteja autorizada pelo Presidente da República, Governador ou Prefeito.
D) Nenhuma das alternativas está correta.
11) Assinale a proposição correta:
A) Não pode haver delegação de poderes no âmbito da Administração Pública.
B) Não pode o superior hierárquico avocar a prática de atos de competência de inferior hierárquico.
C) O poder disciplinar é discricionário.
D) A punição administrativa afasta a criminal, pois não pode haver dupla punição pela mesma falta.
12) A titulação genérica de Administração Pública, usada pelo legislador constituinte de 1988, ao tratar
da Organização do Estado, para efeito de sujeição dos seus atos à obediência de determinados
princípios fundamentais e à observância de outras exigências, restrições ou limitações ali declinadas,
abrange e alcança:
A) os órgãos públicos, exceto os dos Poderes Legislativo e Judiciário.
B) os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, exceto dos Poderes Legislativo e Judiciário.
C) os órgãos dos Três Poderes, quer os da União, dos Estados, do Distrito Federal como os dos Municípios.
D) os órgãos dos Três Poderes e as entidades descentralizadas, exceto dos Estados e Municípios.
E) as autarquias, excetuando as empresas públicas e sociedades de economia mista.
13) Quais as entidades da administração indireta que são sempre constituídas sem a obrigatoriedade
de fins lucrativos?
A) Empresas concessionárias
B) Empresas públicas
C) Sociedades de economia mista
D) Empresas permissionárias
E) Fundações autárquicas
14) Um exemplo de ato de descentralização administrativa é:
A) a delegação de tarefa do Controlador- -Geral para seu substituto
B) a delegação do serviço de cadastro por Secretário para Departamento da Secretaria
C) a delegação legal do serviço de fiscalização do trânsito para a Empresa de Vigilância da Guarda Municipal
D) a delegação de tarefa do Prefeito para seus Secretários
E) o convênio para execução conjunta de serviço público de interesse do Estado e do Município.
15) Pedido de anulação ou modificação do ato administrativo, dirigido à autoridade superior dentro do
mesmo órgão em que foi praticado o ato, constitui:
A) pedido de reconsideração.
B) representação.
C) recurso hierárquico impróprio.
D) recurso hierárquico próprio.
E) N. D. A
16) A autarquia, na organização administrativa, faz parte:
A) da administração direta.
B) do setor privado da administração.
C) de um corpo à parte da administração.
D) da administração indireta.
17) Em relação aos princípios básicos da Administração Pública, é INCORRETO afirmar que o da:
A) razoabilidade significa que a Administração deve agir com bom senso e de modo
proporcional.
B) autotutela significa que a Administração controla os seus próprios atos através da anulação e da revogação.
C) indisponibilidade consiste no poder da Administração de revogar ou anular seus atos irregulares,
inoportunos ou ilegais.
D) impessoalidade significa que a Administração deve servir a todos, sem preferências ou aversões pessoais
ou partidárias.

18) De acordo com as normas legais vigentes, as chamadas fundações públicas, na área federal, são:
A) equiparadas às empresas públicas.
B) entidades privadas fora da administração.
C) entidades da administração indireta.
D) regidas por disposições do código civil.
19) Assinalar a alternativa que não seja característica do órgão administrativo:
A) Poderes funcionais.
B) Personalidade jurídica.
C) Estrutura.
D) Competência.
20) As organizações sociais são:
A) órgãos pertencentes à Administração direta, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades relacionadas
ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e à preservação da meia
ambiente, à cultura e à saúde.
B) autarquias, declaradas entidades de interesse social e utilidade pública pana todos os efeitos legais.
C) sociedades de economia mista, criadas por lei ou decreto, sem fins lucrativos, administradas por conselho
do qual participam representantes do poder público.
D) pessoas jurídicas de direto privado que, preenchendo os requisitos legais, podem celebrar contratos de
gestão com o poder público para a formação de parceria na fomentação e execução de determinadas
atividades.

Gabarito
01 11 21 - B
31 - A
41 - D
51 - C
61 - E
71 - C
81 - B
91 - B
101- D
111- A
121- E
131- B
141- D
151 - C
161 - C
171 - E
181 - E
191 - D
201 - C

02 12 22 - D
32 - C
42 - C
52 - D
62 - A
72 - B
82 - A
92 - D
102- E
112- A
122- D
132- D
142- C
152 - D
162 - B
172 - D
182 - A
192 - B
202 - D

03 13 23 - C
33 - D
43 - B
53 - B
63 - D
73 - D
83 - C
93 - A
103- A
113- D
123- A
133- A
143- C
153 - A
163 - C
173 - B
183 - A
193 - B
203 - D

04 14 24 - E
34 - A
44 - A
54 - B
64- B
74 - D
84 - E
94 - D
104- C
114- C
124- B
134- C
144- B
154 - B
164 - A
174 - D
184 - D
194 - B
204 - E

05 15 25 - C
35 - D
45 - A
55 - C
65 - C
75 - A
85 - B
95 - B
105- B
115- B
125- C
135- A
145- C
155 - B
165 - C
175 - D
185 - B
195 - C
205 - C

06 16 26 - A
36 - D
46 - E
56 - C
66 - D
76 - A
86 - C
96 - C
106- B
116- A
126- A
136- A
146 -C
156 - A
166 - B
176 - C
186 - E
196 - B
206 - B

07 17 27 - D
37 - C
47 - B
57 - C
67 - A
77 - E
87 - B
97 - B
107 - D
117 - B
127 - B
137 - B
147 - B
157 - C
167 - D
177 - B
187 - E
197 - C
207 - C

08 18 28 - B
38 - A
48 - C
58 - A
68 - E
78 - C
88 - A
98 - D
108- D
118- C
128- B
138- A
148 - D
158 - D
168 - A
178 - B
188 - B
198 - D
208 - A

0919 29 - C
39 - A
49- E
59 - D
69 - D
79 - D
89 - B
99 - B
109 - D
119 - C
129 - D
139 - B
149 - D
159 - D
169 - C
179 - B
189 - E
199 - C
209 - C

10 20 30 - E
40 - E
50 - D
60 - C
70 - E
80 - B
90 - B
100- A
110- D
120- C
130- A
140- B
150 - C
160 - A
170 - E
180 - D
190 - A
200 - D
*******

Conteúdo
Direitos, garantias e deveres fundamentais; direitos e deveres individuais e coletivos;
direitos sociais; garantias constitucionais individuais e coletivas; ações constitucionais. Da

organização do Estado: União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Poder Judiciário:
disposições gerais. Das funções essenciais à Justiça; do Ministério Público; da Advocacia
Pública da União, dos Estados e dos Municípios; da Advocacia; e da Defensoria Pública.

Coletâneas de Exercícios I e II

Constituição da República
Conceito Constitucional
A constituição contém determinações de organização jurídica fundamental de um Estado. As normas
constitucionais vigoram como supralegais, uma vez que têm eficácia sobre as demais. A estrutura
constitucional é escalonada e as normas legais e infralegais devem estar compatíveis com a ordem
constitucional.
Assim, o conceito constitucional pode ter os seguintes aspectos:
- sociológico quando a constituição é o resultado da soma de fatores concretos de poder;
- político quando a constituição é o resultado da soma de decisões políticas;
- jurídico quando a constituição é o resultado da soma de normas, podendo ter o sentido lógico-jurídico de
norma fundamental hipotética ou sentido jurídico-positivo de norma fundamental escrita.
Aspectos sobre a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
A Constituição Federal promulgada em 1988 tem forma escrita, tem extensão analítica, sua elaboração é
dogmática, sua ideologia é eclética ou pluralista, tem origem promulgada, tem estabilidade rígida, e a sua
função é dirigente. No seu conteúdo podem ser encontradas em normas materialmente e formalmente
constitucionais.
Ela tem disposições permanentes e disposições transitórias, sendo que sua estrutura normativa tem os
seguintes elementos:
- limitativo que identifica os direitos e garantias fundamentais;
- orgânico que indica os aspectos organizacionais do Estado;
- estabilização que demonstra os princípios fundamentais;
- ideológico que evidencia a ordem econômica e social;
- formal que contém o preâmbulo e Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.
O seu preâmbulo enuncia princípios que representam a ideologia constitucional. Tem neutralidade em matéria
de crença religiosa e por esta razão o Brasil sendo um Estado laico ou leigo não pode adotar nenhuma religião
específica. Contudo, é teísta uma vez que acredita em um ser supremo “Deus”. A sua natureza jurídica é de
uma carta de intenções e pode servir de orientação para elaboração, interpretação e integração das normas
constitucionais.
O seu ADCT é composto pelas disposições transitórias que possuem a mesma rigidez e eficácia das
disposições permanentes e somente podem ser alteradas por emendas constitucionais. Tem a finalidade de
regulamentar a transição para a nova ordem jurídica, bem como normatizar temporariamente matéria
infraconstitucional.
Em conformidade com o entendimento majoritário, no Brasil as normas incompatíveis ficam tacitamente
revogadas, já que não existe inconstitucionalidade superveniente.
O fenômeno jurídico da desconstitucionalização não tem aplicação no Brasil.

Conclusão
Uma constituição é o conjunto de normas de organização jurídica fundamental de um Estado que vigoram
como supralegais. A Constituição Federal promulgada em 1988 tem forma escrita, tem extensão analítica, sua

elaboração é dogmática, sua ideologia é eclética ou pluralista, tem origem promulgada, tem estabilidade rígida,
e a sua função é dirigente. O seu preâmbulo tem natureza jurídica é de uma carta de intenções, tão somente.

Conceitos Introdutórios ao Estudo do Direito Constitucional
Direitos Individuais - Também denominados direitos naturais, humanos, coletivos. São bens que estão
ligados de forma inseparável à dignidade do ser humano. São assegurados pela Constituição a cada indivíduo
e à sociedade. "Direitos individuais" é uma nomenclatura utilizada pela Constituição para referir-se a um grupo
de direitos fundamentais relacionados à vida, à propriedade e à segurança.

Garantias Fundamentais - Assim como a Constituição assegura os direitos fundamentais, assegura
também as garantias, objetivando a proteger esses direitos, fornecendo meios jurídicos e impondo inclusive
limitações aos poderes públicos em benefício dos cidadãos.

Caput - Termo que provém do latim e significa: cabeça, topo, parte superior. Parte do artigo que contém o
fundamento deste. Após o caput se sucedem os parágrafos, itens, incisos ou alíneas.

Artigo - Do latim "articulus": divisão, pequena parte de um todo. Divisão ordenada de uma Lei, decreto ou
regulamento. É designado por um número ordinal.
Exemplo: Artigo 3o (lê-se artigo terceiro).

Inciso - Divisão de um parágrafo, designado por numeração romana ou arábica. Pode subdividir-se em
alíneas ou itens.
Exemplo: Artigo 5o inciso X.

Soberania - Conjunto de poderes institucionais da nação. Autoridade suprema de um estado politicamente
organizado, como por exemplo, no Brasil, exercida de modo absoluto, por intermédio dos poderes da
República: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.

Poder executivo - É um dos três poderes do Governo Federal, dos Estados e dos Municípios. A ele compete
o governo, a administração dos negócios públicos dentro do que a Lei determina. É exercido pelo Presidente
da República no âmbito federal; pelos Governadores na esfera estadual e pelos Prefeitos no que se refere aos
Municípios.

Poder Legislativo - É ao qual compete a elaboração, discussão e aprovação das Leis, bem como certos
atos comuns ao poder executivo. A nível Federal, dizemos que é "Bicameralista", uma vez que é exercido pelo
Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal; a nível Estadual, pela
Assembleia Legislativa e a nível Municipal, pela Câmara dos Vereadores.

Poder Judiciário - Poder Judiciário - É formado por um conjunto de órgãos incumbidos da distribuição
da justiça. É exercido pelos seguintes órgãos:
I - o Supremo Tribunal Federal;
I-A o Conselho Nacional de Justiça;
II - o Superior Tribunal de Justiça;
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;
VI - os Tribunais e Juízes Militares;
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

Cidadania - Qualidade ou estado do cidadão, ou seja, do indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de
um país, ou no desempenho de seus deveres para com este. Ato de respeito e obediência às normas
estabelecidas e à liberdade do próximo.

Garantias Constitucionais Individuais e Coletivas; ações constitucionais.
Garantias Constitucionais Individuais
Conceito: Usaremos a expressão para exprimir os meios, instrumentos, procedimentos e instituições
destinados a assegurar o respeito, a efetividade do gozo e a exigibilidade dos direitos individuais, os quais se
encontram ligados a estes entre os incisos do art. 5º.
Classificação: Apenas agruparemos em função de seu objeto em legalidade, proteção judiciária, estabilidade
dos direitos subjetivos, segurança jurídica e remédios constitucionais.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Conceito e fundamento constitucional: O princípio da legalidade sujeita-se ao império da lei, mas da lei que
realize o princípio da igualdade e da justiça não pela sua generalidade, mas pela busca da equalização das
condições dos socialmente desiguais; está consagrado no inciso II, do art. 5º, segundo o qual ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
Legalidade e reserva de lei: O primeiro (genérica) significa a submissão e o respeito à lei; o segundo
(legalidade específica) consiste em estatuir que a regulamentação de determinadas matérias, há de fazer-se
necessariamente por lei formal; tem-se a reserva legal quando uma norma constitucional atribui determinada
matéria exclusivamente à lei formal, subtraindo-a, com isso à disciplina de outras fontes, àquelas subordinadas.
Legalidade e Legitimidade: O princípio da legalidade de um Estado Democrático de Direito assenta numa
ordem jurídica emanada de um poder legítimo, até porque, se o poder não for legítimo, o Estado não será
Democrático de Direito, como proclama a Constituição (art. 1º); o princípio da legalidade funda-se no princípio
da legitimidade.
Legalidade e Poder Regulamentar: Cabe ao Presidente da República o poder regulamentar para fiel
execução da lei e para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, na forma da
lei (art. 84, IV e VI); o princípio é o de que o poder regulamentar consiste num poder administrativo no exercício
de função normativa subordinada, qualquer que seja seu objeto; significa que se trata de poder limitado; não é
poder legislativo.
Legalidade e Atividade Administrativa: Lembra Hely Lopes Meirelles que a eficácia de toda a atividade
administrativa está condicionada ao atendimento da lei; na Administração Pública não há liberdade nem
vontade pessoal, só é permitido fazer o que a lei autoriza; no art. 37, está o princípio segundo o qual a
Administração Pública obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.
Legalidade Tributária: Esse princípio da estrita legalidade tributária compõe-se de 2 princípios que se
complementam: o da reserva legal e o da anterioridade da lei tributária (art. 150, I e III), havendo exceções,
como a do art. 153, § 1º.
Legalidade Penal: Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem cominação legal (art. 5º, XXXIX);
o princípio se contempla com outro, o que prescreve a não ultratividade da lei penal (XL).
Princípios complementares do princípio da Legalidade: A proteção constitucional do direito adquirido, do
ato jurídico perfeito e da coisa julgada, constitui garantia de permanência e de estabilidade do princípio da
legalidade, junto com o da irretroatividade das leis que o complementa.
Controle de Legalidade: A submissão da Administração à legalidade fica subordinada a 3 sistemas de
controle: o administrativo, o legislativo e o jurisdicional.
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO JUDICIÁRIA
Fundamento: Fundamenta-se no princípio da separação dos poderes, reconhecido pela doutrina como uma
das garantias constitucionais; junta-se aí uma constelação de garantias. (art. 5º, XXXV, LIV e LV)
Monopólio do judiciário do controle jurisdicional: A primeira garantia que o texto revela (art. 5º, XXXV) é a
que cabe ao Judiciário o monopólio da jurisdição; a segunda consiste no direito de invocar a atividade

jurisdicional sempre que se tenha como lesado ou simplesmente ameaçado um direito, individual ou não.
Direito de Ação e de Defesa: Garante-se plenitude de defesa, assegurada no inciso LV: aos litigantes, em
processo judicial e administrativo, a aos acusados em geral são assegurados, o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes.
Direito ao devido processo legal: Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal (art. 5º, LIV); combinado com o direito de acesso à justiça (XXXV) e o contraditório e a plenitude
de defesa (LV), fechasse o ciclo das garantias processuais.
ESTABILIDADE DOS DIREITOS SUBJETIVOS
Segurança das relações Jurídicas: A segurança jurídica consiste no conjunto de condições que tornam
possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus
fatos à luza da liberdade reconhecida; se vem lei nova, revogando aquela sob cujo império se formara o direito
subjetivo, prevalece o império da lei velha, consagrado na Constituição, no art. 5º, XXXVI, a lei não prejudicará
o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Direito adquirido: A LICC declara que se consideram adquiridos os direitos que o seu titular, ou alguém por
ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou condição preestabelecida
inalterável, a arbítrio de outrem (art. 6º, § 2º); se o direito subjetivo não foi exercido, vindo a lei nova, transformase em direito adquirido, porque era direito exercitável e exigível à vontade de seu titular.
Ato jurídico perfeito: Nos termos do art. 153, § 3º (art. 5º, XXXVI) é aquele que sob regime da lei antiga se
tornou apto para produzir os seus efeitos pela verificação de todos os requisitos a isso indispensável; é perfeito
ainda que possa estar sujeito a termo ou condição; é aquela situação consumada ou direito consumado, direito
definitivamente exercido.
Coisa julgada: A garantia, refere-se a coisa julgada material, prevalecendo hoje o conceito do CPC, denominase coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso
ordinário ou extraordinário (art. 467); a lei não pode desfazer a coisa julgada, mas pode prever licitamente,
como o fez o art. 485 do CPC, sua rescindibilidade por meio de ação rescisória.
DIREITO À SEGURANÇA
Segurança do domicílio: O art. 5º, XI, consagra o direito do indivíduo ao aconchego do lar com sua família
ou só, quando define a casa como o asilo inviolável do indivíduo; também o direito fundamental da privacidade,
da intimidade; a proteção dirige-se basicamente contra as autoridades, visa impedir que estas invadam o lar.
Segurança das comunicações pessoais: Visa assegurar o sigilo de correspondência e das comunicações
telegráficas e telefônicas (art. 5º, XII), que são meio de comunicação interindividual, formas de manifestação
do pensamento de pessoa a pessoa, que entram no conceito mais amplo de liberdade de pensamento em
geral (IV).
Segurança em matéria penal: Visam tutelar a liberdade pessoal, figuram no art. 5º, XXXVII a XLVII, mais a
hipótese do LXXV, podem ser consideradas em 2 grupos:
 garantias jurisdicionais penais: da inexistência de juízo ou tribunal de exceção, de julgamento pelo
tribunal do júri nos crimes dolosos contra a vida, do juiz competente;
 garantias criminais preventivas: anterioridade da lei penal, irretroatividade da lei penal, da legalidade e
da comunicabilidade da prisão;
 relativas à aplicação da pena: individualização da pena, personalização da pena, proibição da prisão civil
por dívida; proibição de extradição de brasileiro e de estrangeiro por crime político, proibição de determinadas
penas;
 garantias processuais penais: instrução penal contraditória, garantia do devido processo legal, garantia
da ação privada;
 garantias da presunção de inocência: LVII, LVIII e LXXV;
 garantias da incolumidade física e moral: vedação do tratamento desumano e degradante, vedação e
punição da tortura;
 garantias penais da não discriminação: XLI e XLII;

 garantia penal da ordem constitucional democrática: XLIV.
Segurança em matéria tributária: Realiza-se nas garantias consubstanciadas no art. 150:
- nenhum tributo será exigido nem aumentado senão em virtude de lei; princípio da legalidade tributária;
- de que não se instituirá tratamento desigual entre contribuintes;
- de que nenhum tributo será cobrado em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei
que os houver instituído ou aumentado nem no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei
que os instituiu ou aumentou;
- de que não haverá tributo com efeito confiscatório.
REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS
Direito de Petição: Define-se como direito que pertence a uma pessoa de invocar a atenção dos poderes
públicos sobre uma questão ou situação, seja para denunciar uma lesão concreta, e pedir reorientação da
situação, seja para solicitar uma modificação do direito em vigor do sentido mais favorável à liberdade (art. 5º,
XXXIV).
Direito e Certidões: Está assegurado a todos, no art. 5º, XXXIV, independentemente do pagamento de taxas,
a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direito e esclarecimentos de situações de
interesse pessoal.
Habeas Corpus: É um remédio destinado a tutelar o direito de liberdade de locomoção, liberdade de ir e vir,
parar e ficar; tem natureza de ação constitucional penal. (art. 5º, LXVIII)
Mandado de Segurança Individual: Visa amparar direito pessoal líquido e certo; só o próprio titular desse
direito tem legitimidade para impetrá-lo, que é oponível contra qualquer autoridade pública ou contra agente
de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas, com o objetivo de corrigir ato ou omissão ilegal
decorrente do abuso de poder. (art. 5º, LXIX)
Mandado de Injunção: Constitui um remédio ou ação constitucional posto à disposição de quem se considere
titular de qualquer daqueles direitos, liberdades ou prerrogativas inviáveis por falta de norma regulamentadora
exigida ou suposta pela Constituição; sua finalidade consiste em conferir imediata aplicabilidade à norma
constitucional portadora daqueles direitos e prerrogativas, inerte em virtude de ausência de regulamentação
(art. 5º, LXXI).
Habeas Data: Remédio que tem por objeto proteger a esfera íntima dos indivíduos contra usos abusivos de
registros de dados pessoais coletados por meios fraudulentos, desleais e ilícitos, introdução nesses registros
de dados sensíveis (origem racial, opinião política. Etc.) e conservação de dados falsos ou com fins diversos
dos autorizados em lei (art. 5º, LXXII).

Garantia dos Direitos Coletivos, Sociais e Políticos
GARANTIA DOS DIREITOS COLETIVOS
Mandado de Segurança Coletivo: Instituído no art. 5º, LXX, que pode ser impetrado por partido político ou
organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída, em defesa dos interesses de
seus membros ou associados; o requisito do direito líquido e certo será sempre exigido quando a entidade
impetra o mandado de segurança coletivo na defesa de direito subjetivo individual; quando o sindicato usá-lo
na defesa do interesse coletivo de seus membros e quando os partidos impetrarem-no na defesa do interesse
coletivo difuso exigem-se ao menos a ilegalidade e a lesão do interesse que o fundamenta.
Mandado de Injunção Coletivo: Pode também ser um remédio coletivo, já que pode ser impetrado por
sindicato (art. 8º, III) no interesse de Direito Constitucional de categorias de trabalhadores quando a falta de
norma regulamentadora desses direitos inviabilize seu exercício.
Ação Popular: Consta no art. 5º, LXXIII, trata-se de um remédio constitucional pelo qual qualquer cidadão
foca investido de legitimidade para o exercício de um poder de natureza essencialmente política, e constitui
manifestação direta da soberania popular consubstanciada no art.1º, da CF; podemos a definir como instituto
processual civil, outorgado a qualquer cidadão como garantia político-constitucional, para a defesa do interesse
da coletividade, mediante a provocação do controle jurisdicional corretivo de atos lesivos do patrimônio público,

da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural.
GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS
Sindicalização e Direito de Greve: São os 2 instrumentos mais eficazes para a efetividade dos direitos sociais
dos trabalhadores, visto que possibilita a instituição de sindicatos autônomos e livres e reconhece
constitucionalmente o direito de greve (arts. 8º e 9º).
Decisões judiciais normativas: A importância dos sindicatos se revela na possibilidade de celebrarem
convenções coletivas de trabalho e, consequentemente, na legitimação que têm para suscitar dissídio coletivo
de trabalho. (114, § 2º)
Garantia de outros Direitos Sociais: Fontes de recursos para a seguridade social, com aplicação obrigatória
nas ações e serviços de saúde e às prestações previdenciárias e assistenciais (194 e 195); a reserva de
recursos orçamentários para a educação (212); aos direitos culturais (215); ao meio ambiente (225).
DIREITOS POLÍTICOS
Definição do tema (remissão): São aquelas que possibilitam o livre exercício da cidadania; tais são o sigilo
de voto, a igualdade de voto; inclui-se aí a determinação de que sejam gratuitos, na forma da lei, os atos
necessários ao exercício da cidadania.
Eficácia dos Direitos Fundamentais: A garantia das garantias consiste na eficácia e aplicabilidade imediata
das normas constitucionais; os direitos, liberdades e prerrogativas consubstanciadas no título II, caracterizados
como direitos fundamentais, só cumprem sua finalidade se as normas que os expressem tiverem efetividade,
determinando que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Dos Direitos e Garantias Fundamentais
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
ARTIGO 5o
Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes;
(Este artigo constitui-se no princípio da isonomia ou igualdade)
I - Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.
É uma afirmação do princípio da isonomia. Observar é a preocupação do legislador (aquele que faz as
Leis) em que não haja, de forma alguma, tratamento diferenciado entre homens e mulheres, o que não
acontecia em épocas passadas.
II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da Lei.
Este inciso é chamado também de Princípio da Legalidade, e assegura o dever de cumprirmos somente
aquilo que as Leis nos determinam. O fundamento deste inciso é a liberdade: "não farei o que a Lei proíbe".
Somente as Leis podem nos obrigar a fazer alguma coisa. Por esta razão, nenhuma autoridade pode nos
obrigar a nada que não estiver previsto nas Leis do país.
III - Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
A tortura constitui-se numa violação do direito à vida. O inciso visa assegurar ao ser humano a integridade
física e psicológica, independentemente da condição do indivíduo. Por esta razão, a Constituição proíbe os
castigos físicos e psíquicos, inclusive aos criminosos que cumprem pena de reclusão.
IV - É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
Todo indivíduo tem o direito de expressar livremente seu pensamento por qualquer meio ou forma. Este

inciso constitui-se numa variação do direito à liberdade, uma vez que esta não se restringe à condição física,
somente. A manifestação do pensamento é de extrema necessidade para a concretização da efetiva liberdade.
Todavia, para se evitar abusos a esse direito, o indivíduo deve identificar-se. Tais abusos ocorrem quando se
divulgam notícias de má fé, inverídicas ou que venham a denegrir a imagem ou a honra das pessoas.
V - É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material,
moral ou à imagem.
Agravo - Significa ofensa, injúria, afronta, prejuízo, dano. A liberdade de manifestação do pensamento
dá margens para que ocorram manifestações ofensivas à honra de determinadas pessoas, afetando a imagem
que lhes era resguardada. Entretanto, o direito de resposta é garantido na mesma qualidade e quantidade.
Assim, se alguém se utilizou de um jornal para ofender determinada pessoa, pode-se exigir que aquele jornal,
na mesma página, no mesmo tamanho, com o mesmo destaque, conceda a oportunidade ao ofendido de
responder ao agravo sofrido. Caso provado, cabe ação judicial contra o ofensor, para que o ofendido seja
indenizado. Seja o dano moral, material ou à imagem.
VI - É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da Lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias;
O Estado brasileiro não possui religião oficial. É, portanto, um Estado laico. Mas, por outro lado, assegura
a liberdade de crença e o livre exercício dos cultos religiosos.
VII - É assegurada, nos termos da Lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e
militares de internação coletiva;
Entidades de Internação Coletiva - São hospitais, quartéis, penitenciárias, etc.
Este inciso decorre do anterior (VI) assegurando em todo e qualquer lugar onde haja pessoas internadas, a
prestação de serviços de assistência religiosa. O inciso garante também a liberdade de crença aos doentes,
detentos, etc., independentemente da orientação religiosa do estabelecimento de internação coletiva.
Por exemplo: Um hospital mantido por uma irmandade religiosa católica não pode negar a um paciente
evangélico assistência espiritual por parte de um ministro, um pastor adventista, batista, presbiteriano ou
pertencente a qualquer outra religião.

Coletânea de Exercícios I
Gabarito: No final dos exercícios
01) Foram enquadrados pelos constituintes como crimes inafiançáveis:
A) A tortura e o terrorismo;
B) O racismo e o abuso de poder;
C) Os crimes políticos e o tráfico de entorpecentes;
D) A tortura e a inviolabilidade do domicílio;
E) A inviolabilidade da correspondência e do domicílio.
02) Tendo em vista as disposições constitucionais, assinale a alternativa incorreta:
A) As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão
judicial transitada em julgado.
B) Ninguém será compelido a associar-se ou a permanecer associado.
C) As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus
filiados judicial ou extrajudicialmente.
D) A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada
a interferência estatal em seu funcionamento.
E) É assegurado, a todos, o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao
exercício profissional.
03) Sobre o regime constitucional imposto à propriedade, é incorreto dizer que:
A) é garantido o direito de propriedade.
B) a propriedade atenderá a sua função social.
C) a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por
interesse social.
D) a desapropriação será realizada mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos
previstos na constituição federal.

E) no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular,
assegurado sempre ao proprietário indenização ulterior.
04) O artigo 5° da Constituição Federal prevê que:
A) a lei penal não retroagirá, nem mesmo para beneficiar o réu.
B) será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião.
C) são gratuitas as ações de habeas corpus e mandado de segurança e, na forma da lei, os atos necessários
ao exercício da cidadania.
D) haverá juízo ou tribunal de exceção.
E) a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária.
05) Assinale a alternativa correta:
A) Pode haver prisão civil por dívida, como, por exemplo, a do depositário infiel.
B) A prisão ilegal será relaxada pela autoridade judiciária, imediatamente após ter ouvido o Ministério Público.
C) Se um comerciante tranca seu empregado no estabelecimento comercial, tolhendo-lhe a liberdade de
locomoção, cabe contra ele "habeas corpus", a fim de libertar o empregado.
D) É garantia do réu que a lei penal jamais retroaja.
E) Diante de um acontecimento socialmente relevante, como, por exemplo, uma onda de saques no país,
podem ser criados tribunais especificamente para o fim de julgar esses casos, até porque as decisões seriam
mais céleres.
06) Assinale a alternativa incorreta:
A) Cargos públicos podem ser ocupados por estrangeiros.
B) Decretos podem declarar de livre nomeação e exoneração cargos em comissão.
C) Só os servidores ocupantes de cargo efetivo podem exercer função de confiança.
D) Os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
E) As funções de confiança destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
07) Pedro, agente penitenciário federal, encontra-se no exercício de mandato eletivo. Assinale a
alternativa incorreta:
A) Se o mandato for estadual, ficará afastado do seu cargo.
B) Se o mandato for de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo,
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, poderá
optar pela sua remuneração.
C) Seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.
D) Se o mandato for de Prefeito, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo,
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, poderá
optar pela sua remuneração.
E) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se
no exercício estivesse.
08) Sobre o direito social à saúde, analise as afirmativas abaixo.
I - é universal e igualitário;
II - tem caráter contributivo;
III - implementa-se por meio de benefícios como o auxílio-doença;
IV - garante o acesso ao Sistema Único de Saúde.
São corretas, de acordo com a Constituição da República:
A) as afirmativas I e III.
B) as afirmativas I e IV.
C) as afirmativas II e III.
D) as afirmativas II e IV.
E) as afirmativas III e IV.
09) Assinale a alternativa correta, de acordo com a Constituição da República.
A) Somente por lei específica poderá ser criada empresa pública e autorizada a instituição de autarquia.
B) As pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso apenas nos casos de dolo ou culpa grave.
C) A proibição de acumular cargos públicos se estende aos empregos e funções no âmbito da administração
pública indireta.
D) É dispensável o concurso público efetivo para investidura em cargos públicos no caso de portadores de

necessidades especiais.
E) é vedado ao servidor público civil a associação sindical.
10) Julgue as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta:
I - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
II - É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos
e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
III - A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
IV - A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.
V - Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.
A) Todas estão corretas.
B) Apenas uma assertiva está correta.
C) Apenas duas assertivas estão corretas.
D) Apenas três assertivas estão corretas
E) Apenas quatro assertivas estão corretas.
11) São direitos sociais, exceto:
A) a saúde.
B) o lazer.
C) a segurança.
D) a propriedade.
E) a previdência social.
12) São brasileiros:
A) natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, em qualquer hipótese.
B) naturalizados, os nascidos no estrangeiro, em qualquer hipótese, desde que requeiram a nacionalidade
brasileira.
C) natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, ainda que não venham a residir na
República Federativa do Brasil, desde que optem pela nacionalidade brasileira.
D) naturalizados, os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há
mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.
E) naturalizados, os estrangeiros originários de países de língua portuguesa, residentes na República
Federativa do Brasil há mais de dois anos ininterruptos e sem condenação penal, independentemente de
requerimento de nacionalidade brasileira.
13) São direitos dos trabalhadores, segundo a Constituição da República:
A) irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo.
B) repouso semanal remunerado, necessariamente aos domingos.
C) assistência gratuita aos filhos de dependentes, desde o nascimento até oito anos de idade, em creches e
pré-escolas.
D) remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em sessenta por cento à do normal.
E) duração do trabalho normal, não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, proibida a
compensação de horários e a redução da jornada.
14) Paola, filha dos brasileiros Pietro e Speranza, nasceu na Itália, sendo certo que seus pais não
estavam a serviço do Brasil e permanecem até o momento com residência naquele país estrangeiro,
lembrando-se que na Itália adota-se o princípio do jus sanguinis. Nesse caso, em princípio, Paola, é
considerada:
A) italiana nata.
B) polipátrida.
C) brasileira naturalizada.
D) nacionalizada.
E) apátrida.
15) Considerando-se o que determina a Constituição da República, é CORRETO afirmar que o
alistamento eleitoral é vedado:
A) aos analfabetos e, durante o período do serviço militar obrigatório, aos conscritos.
B) aos estrangeiros e aos militares em atividade.
C) aos estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, aos conscritos.
D) aos menores de 16 anos e aos militares em atividade.

16) Assinale a alternativa incorreta:
A) Alguém somente é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei.
B) É assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de
culto e a suas liturgias.
C) As penas de morte, de trabalhos forçados, de caráter perpétuo, de banimento e as cruéis não são admitidas
em nosso ordenamento jurídico em hipótese alguma.
D) A prática de racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo, os crimes
hediondos e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático são todos, sem exceção, crimes inafiançáveis.
E) acesso à informação é assegurado a todos, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício
profissional.
17) Assinale a alternativa correta:
A) As entidades associativas têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente,
independentemente de autorização expressa.
B) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular,
garantindo-se ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
C) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante a noite, por determinação judicial.
D) É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas, salvo, em qualquer hipótese, por ordem judicial, na forma que a lei estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal.
E) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, dependendo de
autorização do Poder Público e desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo
local, sendo exigida prévia comunicação e autorizada a reunião pela autoridade competente.
18) Assinale a alternativa incorreta:
A) Ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal.
B) Não será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal.
C) preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial.
D) A lei regulará a individualização das penas.
E) São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos.
19) Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta:
I - Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
II - Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.
III - O civilmente identificado não será submetido a identificação criminal em nenhuma hipótese.
A) Todos os itens estão corretos.
B) Todos os itens estão incorretos.
C) Apenas os itens I e II estão corretos.
D) Apenas o item II está correto.
E) Apenas o item III está correto.
20) Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta:
I - A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão
competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical.
II - O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais.
III - É permitida a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria
profissional ou econômica, na mesma base territorial.
A) Todos os itens estão corretos.
B) Todos os itens estão incorretos.
C) Apenas os itens I e II estão corretos.
D) Apenas o item II está correto.
E) Apenas o item III está correto.

Gabarito
01)

02)

03)

04)

05)

06)

07)

08)

09)

10)

11)
21) B
31) E
41) C
51) D
61) B
71) B
81) B
91) D
101) D
111) C

12)
22) C
32) C
42) B
52) B
62) A
72) B
82) B
92) C
102) A
112) D

13)
23) D
33) E
43) C
53) A
63) B
73) D
83) B
93) C
103) A
113) B

14)
24) A
34) C
44) D
54) D
64) D
74) D
84) C
94) D
104) D
114) E

15)
25) D
35) E
45) B
55) C
65) A
75) D
85) B
95) D
105) A
115) C

16)
26) C
36) D
46) C
56) B
66) C
76) C
86) E
96) C
106) D
116) B

17)
27) D
37) C
47) C
57) C
67) B
77) A
87) C
97) B
107) A
117) E

18)
28) A
38) D
48) D
58) B
68) D
78) A
88) E
98) A
108) A
118) A

19)
29) D
39) E
49) B
59) D
69) A
79) B
89) B
99) C
109) C
119) B

20)
30) D
40) D
50) A
60) E
70) C
80) E
90) A
100) A
110) C
120) E

Conteúdo
Das normas fundamentais do processo e da aplicação das normas processuais. Princípios
constitucionais e infraconstitucionais do processo. Jurisdição. Competência. Critérios de fixação e de
modificação. Conexão. Continência. Prevenção. Dos sujeitos do processo. Das partes e dos
procuradores. Da capacidade processual. Deveres das partes e dos procuradores. Das despesas,
dos honorários advocatícios e das multas. Da gratuidade de justiça. Ação. Conceito e natureza.
Condições para o exercício da ação. Elementos da ação. Cumulação da ação. Processo. Conceito e
natureza. Espécies. Pressupostos processuais. Da Defensoria Pública no processo civil e no
processo penal. Atos processuais. Forma, tempo e lugar. Dos pronunciamentos do órgão
jurisdicional. Prazos processuais. Preclusões. Comunicação dos atos processuais. Atos processuais
eletrônicos. Da citação e das intimações. Modalidades e efeitos. Partes e terceiros no processo.
Conceitos. Da formação, da suspensão e da extinção do processo. Provas, disposições gerais. Ônus
da prova. Provas em espécie e sua produção. Sentença. Elementos, conteúdo e efeitos. Vícios das
sentenças. Coisa julgada. Limites subjetivos e objetivos. Remessa necessária. Recursos. Juízo de
admissibilidade. Efeitos. Teoria geral dos recursos.

Exercícios
Coletâneas de Exercícios I, II e III

Das normas fundamentais do processo e da aplicação das normas
processuais.
Norma Processual
São normas jurídicas materiais as que disciplinam imediatamente a cooperação entre pessoas e os conflitos
de interesses ocorrentes na sociedade, escolhendo qual dos interesses conflitantes, e em que medida, deve
prevalecer e qual deve ser sacrificado.
As normas instrumentais apenas de forma indireta contribuem para a solução dos conflitos interindividuais,
mediante a disciplina da criação e atuação das regras jurídicas gerais ou individuais destinadas a regulá-los
diretamente. Tanto as normas instrumentais quanto as materiais servem para estabelecer ou restabelecer a
paz entre os membros da sociedade. Elas só podem ser aceitas se entendidas quanto ao seu alcance.

As normas instrumentais incluem-se as normas processuais que regulam a imposição da regra jurídica
especifica e concreta pertinente a determinada situação litigiosa. As normas materiais constituem o critério de
julgar; as processuais constituem o critério de proceder.
O objeto das normas processuais é de resolver os conflitos e controvérsias mediante a atribuição ao juiz dos
poderes necessários para resolvê-los e, às partes, de faculdades e poderes destinados à eficiente defesa de
seus direitos, além da sujeição à autoridade exercida pelo juiz. Visa disciplinar o poder jurisdicional a resolver
o conflito; visa regular as atividades das partes litigantes; e visa reger imposições do comando concreto
formulado através daquelas atividades das partes e do juiz.
A norma de processo integra-se no direito público. A relação jurídica que se estabelece no processo não é uma
relação de coordenação, mas de poder e sujeição, predominando sobre os interesses divergentes dos litigantes
o interesse público na resolução dos conflitos e controvérsias.
A natureza de direito público da norma processual é cogente. Embora inexista processo convencional, mesmo
assim em certas situações admite-se que a aplicação da norma processual fique na dependência da vontade
das partes - o que acontece em vista dos interesses particulares dos litigantes, que no processo se manifestam.
Têm-se, no caso, as normas processuais dispositivas.

Das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais
Das normas fundamentais do processo civil
Art. 1º O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas
fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições
deste Código.
A Constituição Federal de 1988, sem dúvida, inaugurou ambiente democrático na ordem jurídica. Trouxe para
si o foco do sistema jurídico e precipitou a pessoa humana como matriz hermenêutica.
Por fazer parte do ordenamento jurídico pátrio, o Novo Código de Processo Civil exige expressamente leitura
e interpretação a luz da Constituição, mas não só, pois há a necessidade de considerar a sistemática
principiológica adotada, cuja analise “não deve ser de modo isolado, toda compreensão deve se dar mediante
o entendimento pleno de seu sistema, sob pena de se impor leituras apressadas e desprovidas de
embasamento consistente.” Introduziu o Código, a guisa de exemplo, novas técnicas permitindo as partes
convencionar sobre regras de procedimento (cláusula de negociação processual.
Observamos a coerência e a unidade na ordenação do novo Código, que apresenta uma parte geral com 06
(seis) livros e uma parte especial com 03 (três) livros mais um livro complementar.
Fica notória a implementação de um sistema participativo/cooperativo enaltecido pelos direitos fundamentais.
Amplia-se a participação efetiva dos cidadãos como sujeitos do processo, com posturas responsáveis e
influência de interlocução ativa.
Com exigência de decisões mais bem fundamentadas, “esgotamento” (em tese) dos argumentos apresentados
pelas partes, apresentando uma cognição mais ampla, o novo Código lança luz na Função Jurisdicional como
alimento de uma Justiça mais célere e eficaz do ponto de vista social.

Art. 2º O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções
previstas em lei.
Por esse artigo, nada se altera substancialmente. O juiz não pode dar início ex officio ao processo, exige-se a
iniciativa da parte (artigos 2º e 262 do CPC atual). Trata-se dos princípios dispositivo e da inercia da jurisdição.
Assim, uma vez iniciado, o processo se desenvolve por impulso oficial, ou seja, o juiz pratica atos e não permite
que o processo fique parado, quando isso ocorre, instiga as partes a dar andamento processual.
Outra interessante novidade do novo Código de Processo Civil, foi a busca de conciliar, ou equilibrar o princípio
dispositivo e inquisitivo, aceitando que as partes convencionem sobre procedimento (artigo 190 do novo CPC),
revelando às partes, a possibilidade de pactuarem quanto a convencionar sobre os seus ônus, poderes,
faculdades, deveres processuais, prazos, perícias, etc., observadas as peculiaridades da casuística, antes ou
durante o processo.

Essa alteração, visa valorizar a vontade das partes e a adequação as vicissitudes do caso concreto, revelando
ainda o princípio da cooperação, que emerge com a participação das partes na viabilização de uma solução
mais célere dos conflitos.
A vontade das partes é primordial, entretanto, de nada adianta se não houver a concordância do juiz, o que
traduz, por um lado o princípio dispositivo, onde as partes podem ditar o regramento a ser utilizado naquele
processo, e por outro o inquisitivo, que exige a autorização judicial.

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.
§ 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei.
§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.
§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados
por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo
judicial.
Qualquer pessoa natural ou jurídica (ficção) quando se sentir ameaçada ou sofrer lesão a seu direito, pode
recorrer à Função Judiciária para obter a cessação dessa ameaça, a restituição, reparação ou indenização
correspondente.
Trata-se do direito de ação disposto na Norma Constitucional. Esse princípio (inafastabilidade da jurisdição ou
livre acesso ao Judiciário), fica reafirmado no Novo Código, dando maior robustez ao direito de ação, que visa
impedir ou obstar que o Poder Judiciário fique impedido de analisar determinadas matérias.
Fredie Didier aduz:
“Trata, o dispositivo, da consagração, em sede constitucional, do direito fundamental de ação, de acesso ao
Poder Judiciário, conquista histórica que surgiu a partir do momento em que, estando proibida a autotutela
privada, assumiu o Estado o monopólio da jurisdição. Ao criar um direito, estabelece-se o dever - que é do
Estado: prestar a jurisdição. Ação e jurisdição são institutos que nasceram um para o outro”.
Observa-se, o direito de ação com a possibilidade de provocar o Judiciário, cuja impossibilidade de exclusão
de alegação de lesão ou ameaça, tendo em vista que o direito de provocar a atividade jurisdicional“, não se
vincula à efetiva procedência do quanto alegado; ele existe independentemente da circunstância de ter o autor
razão naquilo que pleiteia; é direito abstrato. O direito de ação é o direito à decisão judicial tout court.”
Afirma-se ainda que é permitida a arbitragem, na forma da lei. O prestígio e incentivo as formas alternativas de
pacificação social restou consignado no Código. O mesmo ocorrendo com a conciliação, a mediação e outros
métodos de solução consensual estimulados pelo Estado, juízes, advogados, defensores públicos e membros
do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade
satisfativa.

Razoável duração do processo
O tempo é fator relevante para a manutenção da igualdade das partes no processo, na medida em que um
processo longo e custoso pode acarretar a paralização do feito sem solução definitiva, ou até mesmo a
celebração de acordos desvantajosos para a parte mais fraca.
Deste modo, a parte que pode suportar os efeitos do tempo acaba por se prevalecer da demora na prestação
jurisdicional.
A Constituição Federal no inciso LXXVIII do artigo 5º assegura a razoável duração do processo, no âmbito
administrativo e judicial, e os meios que garantam a sua tramitação.
Para que a tutela jurisdicional seja efetiva ela deve ser prestada tempestivamente para proveito daquele que a
demandou.
Instrumentos como a tutela de urgência tratada no CPC de 2015 nos artigos 300 a 311, da improcedência
liminar do pedido do artigo 332, da solução consensual de conflitos tratada no artigo 3º, do julgamento
antecipado do mérito total ou parcial do artigo 355 e 356, do incidente de demandas repetitivas do artigo 976

a 987, são criados no intuito de dar maior celeridade ao processo sem desprestigiar o contraditório e a ampla
defesa. No mesmo sentido o rito abreviado dos juizados especiais cíveis e as ações coletivas.
Na realidade a razoável duração do processo tem como escopo assegurar o próprio acesso à justiça,
garantindo às partes a solução dos seus conflitos num prazo adequado as suas pretensões.
O artigo 139 do CPC de 2015 dispõe que o juiz deve velar para que o processo tenha uma duração razoável,
podendo indeferir postulações meramente procrastinatórias e promover a qualquer tempo a autocomposição
das partes para por termo ao litígio.

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

A boa-fé
Comportar-se com a boa-fé significa agir de acordo com regras morais, éticas, com honestidade, probidade,
sinceridade, fidelidade, lealdade, vedando-se o abuso de poderes processuais e a criação de situações de máfé que impeçam a atuação da parte contrária no processo, como as demoras injustificáveis, os formalismos
inúteis e as protelações maliciosas.
Exemplo de abuso processual é a interposição de embargos de declaração meramente procrastinatórios que
visam unicamente retardar o andamento do processo (§ 2º do artigo 1.026).
O artigo 5º contém preceito correspondente ao inciso II do artigo 14 do Código de Processo Civil de 73, que
tratava dos deveres das partes.
No CPC de 2015 os deveres das partes estão arrolados no artigo 77 e a litigância de má-fé no artigo 80.
O escopo do princípio da boa-fé é garantir uma decisão justa num tempo razoável, na medida em que determina
que as partes atuem no sentido de se obter uma tutela efetiva sem abusar das suas faculdades processuais.
É considerada uma cláusula geral aplicada a todos que de qualquer forma participem do processo, incluídas
as partes e seus procuradores, os terceiros intervenientes, os juízes e seus auxiliares, o Ministério Público, a
Advocacia Pública e a Defensoria Pública.
Isto porque a relação jurídica processual é triangular, formada pelas partes e pelo Estado que exerce a
jurisdição por meio do Poder Judiciário, demandando a observância de todos que atuem no processo para que
se possa chegar a uma decisão final justa.
Deste modo, as condutas abusivas que tendem unicamente a retardar o regular andamento do processo e a
criar expedientes desnecessários como o ingresso de documentos já conhecidos pela parte fora do momento
oportuno, o uso abusivo de incidentes e recursos com finalidade meramente procrastinatória, a omissão de
elementos necessários para o desfecho da lide podem ser consideradas violadoras da boa-fé processual.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva.

Cooperação entre as partes
O processo tem um fim a ser atingido que é a prestação jurisdicional efetiva para aquele que a demanda. Para
que se chegue a uma decisão final justa é necessário que as partes atuem com lealdade e boa-fé na prática
dos atos processuais e o juiz conduza o processo de forma que fique assegurada a igualdade substancial entre
os litigantes.
O dever de cooperação é corolário do contraditório e do devido processo legal, sendo o resultado do processo
proveniente da atividade das partes e do juiz para a justa aplicação do direito ao caso concreto.
Deste modo, o juiz tem uma participação ativa para garantir a efetiva participação das partes eliminando as
desigualdades e as condutas que não estejam de acordo com a boa-fé.
As partes por sua vez devem ser ouvidas e ter assegurado o seu direito de oferecer suas alegações e provas,
podendo influenciar de maneira efetiva na solução da demanda.
Os deveres de cooperação podem ser classificados dentre outros: em deveres de esclarecimento, de consulta,
de prevenção e de auxílio, que apesar de recíprocos devem ser implementados pelo juiz.

O dever de esclarecimento significa que deve o juiz providenciar o esclarecimento da parte sobre determinada
questão que não esteja suficientemente clara para formar a sua livre convicção.
O dever de consulta em que o juiz deve ouvir previamente as partes sobre as questões de fato ou de direito
que influenciarão no julgamento da causa. Exemplo é a determinação que a parte seja ouvida sobre matéria
que o juiz pode conhecer de ofício.
O dever de prevenção em que deve o juiz determinar que sejam supridas as deficiências postulatórias, como
a emenda da petição inicial do artigo 321.
O dever de auxílio em o juiz auxilia uma das partes a superar as dificuldades que embaracem a sua efetiva
participação do processo, como a distribuição inversa do ônus da prova do artigo 373, § 1º.
Com o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, partes e seus procuradores, juízes e seus
auxiliares, membros do Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia Pública, o processo deve ser
conduzido de forma cooperativa para se atingir a tutela jurisdicional efetiva e justa.
A cooperação, portanto, abarca o dever de boa-fé na prática dos atos processuais, a necessidade de igualdade
substancial das partes, do efetivo contraditório, da publicidade e motivação das decisões do juiz, da
oportunidade das partes de oferecerem suas manifestações, da função mais ativa do juiz ao conduzir o
processo velando pela efetividade do processo.

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades
processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo
ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Igualdade de tratamento
Decorrente do próprio princípio da isonomia expresso no caput artigo 5º da Constituição Federal, a igualdade
das partes no processo significa que o juiz deve atuar para neutralizar as desigualdades existentes como a
inferioridade econômica, de informação, sociais e outras.
Deste modo, devem ser oferecidas oportunidades iguais para a prática dos atos processuais, dando meios de
participação efetiva no processo. Entretanto, incumbe ao juiz manter a relação processual equilibrada.
“Mas, quanto à paridade das partes no processo, deve-se buscá-la no seu sentido efetivo, de fato, escopo
maior do direito processual civil, e não somente a igualdade jurídica, formal” (NELSON NERY JUNIOR,
Princípios do processo civil na Constituição Federal, p.49).
Forma de proporcionar a igualdade substancial é a assistência judiciária aos necessitados pela Defensoria
Pública, à gratuidade de justiça aos que comprovem não terem meios suficientes para arcar com as despesas
do processo e a distribuição inversa do ônus da prova prevista no § 1º e 2º do artigo 373 do CPC de 2015, em
que o juiz pode atribuir o ônus a parte que tenha maiores condições de fornecê-la.

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Princípios Constitucionais
Conteúdo similar ao contido no artigo 5º do Decreto-lei nº 4.657/42, Lei de Introdução ao Código Civil, em que
o juiz na aplicação da lei atenderá aos fins sociais e ao bem comum.
O julgador não deve ficar adstrito à letra fria da lei, sendo necessário considerar o direito não apenas como
sistema normativo, mas também como sistema fático e valorativo.
Como ensina Rubens Limongi França (Hermenêutica Jurídica, p.54) ao tratar do artigo 4º e 5º da LICC: “Em
suma, nesses preceitos, como se viu, está estabelecida a obrigatoriedade de julgar, por parte do magistrado,
mesmo em face da omissão ou defeito da lei, e, ao mesmo tempo, a faculdade de, dentro de certos limites,
adequar a lei às novas exigências, oriundas das transmudações sociais das instituições.”
A equidade encontra fundamento nas regras gerais contidas nos artigo 4º e 5º da Lei de Introdução ao Código
Civil, bem como no artigo 140 do CPC de 2015. No Código de Processo Civil de 73 estava consignada no
artigo 127.

A dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil, conforme inciso III do artigo
1º da Constituição Federal. É um valor supremo que abarca o conteúdo de todos os direitos fundamentais do
homem.
A proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e a eficiência são corolários do princípio do devido
processo legal. O princípio da legalidade encontra base normativa no inciso II do artigo 5º da Constituição
Federal, o da publicidade no inciso LX do referido artigo 5º e o do devido processo legal no inciso LIV também
do artigo 5º da CF.
Sem a pretensão de esgotar o assunto quanto à identificação ou não do princípio da proporcionalidade com o
da razoabilidade, destacamos os ensinamentos de Carlos Roberto Siqueira Castro (O devido processo legal e
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, p. 199 e 200) que dispõe que a “Proporcionalidade
encerra, assim, a orientação deontológica de se buscar o meio mais idôneo, mais equitativo e menos excessivo
nas variadas formulações do Direito, seja na via da legislação ou positivação das normas jurídicas, da
administração pública dos interesses sociais, da aplicação judicial dos comandos normativos e, ainda, no
campo das relações privadas, a fim de que o reconhecimento ou o sacrifício de um bem da vida não vá além
do necessário ou, ao menos, do justo e aceitável em face de outro bem da vida ou de interesses contrapostos.
A ideia (ou ideário) da proporcionalidade persegue, assim, a justa e equânime distribuição de ônus e encargos,
e também de bônus e vantagens, nos incontáveis contextos de disputas, litígios e concorrências
intersubjetivas”.
Em suma, para se chegar ao processo civil de resultado deve se realizar uma interpretação sistemática e
evolutiva das normas constitucionais processuais. Nenhum princípio é analisado isoladamente, mas em
conjunto para se chegar à tutela jurisdicional justa efetiva.

Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
I - à tutela provisória de urgência;
II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;
III - à decisão prevista no art. 701.

Contraditório
O inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal assegura as partes envolvidas no processo o direito ao
contraditório, que representa o direito de ser ouvido e de participar efetivamente para a resolução da demanda,
possibilitando a reação aos atos que lhe seja desfavorável.

Coletânea de Exercícios III
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios
01) José está preso e foi pronunciado pela prática de homicídio duplamente qualificado. Devem ser
intimados pessoalmente desta decisão
A) José e o Defensor nomeado.
B) o querelante, em caso de ação privada subsidiária, e José.
C) o Defensor constituído e o assistente do Ministério Público.
D) o Defensor constituído e o Ministério Público.
E) o Ministério Público e o Defensor nomeado.
02) Aristides foi denunciado pela prática do delito de apropriação indébita previdenciária. Procurado
para ser citado em sua residência, não foi localizado. Aristides foi então citado por edital. Não
respondeu à citação, nem constituiu advogado. Diante disso, o juiz deverá
A) determinar a suspensão do processo e do curso prescricional.
B) determinar tão somente a suspensão do processo.
C) determinar a suspensão do processo e, por isso, decretar a prisão preventiva de Aristides.
D) nomear defensor dativo para apresentação de resposta.
E) determinar a citação de Aristides com hora certa.
03) No processo penal, as intimações
A) serão sempre pessoais.
B) do defensor constituído serão feitas pelo órgão incumbido da publicidade.

C) não são obrigatórias quando se trata do Ministério Público.
D) são atos que, se desrespeitados, causam nulidade absoluta do processo.
E) serão pessoais, salvo se o réu estiver preso.
04) São efeitos processuais da citação:
A) constituir o devedor em mora, interromper a prescrição e fazer nascer a relação jurídica processual.
B) interrupção de prazos extintivos de direito, prevenção e litispendência.
C) estabelecer os limites da coisa julgada, constituir o devedor em mora e induzir a prevenção.
D) fazer litigiosa a coisa, induzir a litispendência, estabelecer a prevenção.
E) tornar a coisa litigiosa, estabelecer a mora do devedor e instituir litispendência.
05) Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da
origem e de seu signatário, na forma estabelecida por esta Lei, serão considerados originais para todos
os efeitos legais.
Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao grande volume ou por motivo
de ilegibilidade deverão ser apresentados ao cartório ou secretaria no prazo de:
A) dez dias contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato, os quais serão devolvidos à parte no
prazo máximo de cento e vinte dias corridos.
B) cinco dias contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato, os quais serão devolvidos à parte
após o trânsito em julgado.
C) dez dias contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato, os quais serão devolvidos à parte
após o trânsito em julgado.
D) cinco dias contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato, os quais serão devolvidos à parte
no prazo máximo de cento e vinte dias corridos.
E) 48 horas contadas do envio de petição eletrônica comunicando o fato, os quais serão devolvidos à parte no
prazo máximo de cento e vinte dias corridos.
06) Os advogados públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público devem
restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. Posto isto, se, intimado, o advogado não devolver os
autos no prazo de_________, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa
correspondente à metade do salário-mínimo.
A) 2 (dois) dias
B) 3 (três) dias
C) 4 (quatro) dias
D) 6 (seis) dias
07) Quais os procedimentos estabelecidos no Código de Processo Civil? Assinale a opção correta:
A) Procedimento ordinário, procedimento cautelar e procedimento executório;
B) Procedimento ordinário e procedimentos especiais;
C) Procedimento de conhecimento, procedimento sumário e procedimento ordinário;
D) Procedimento ordinário, procedimento sumário e procedimento especiais.
08) De acordo com o Código de Processo Civil, é correto afirmar que:
A) o gerente da filial ou agência presume-se autorizado, pela pessoa jurídica estrangeira, a receber a citação
inicial somente para os processos de conhecimento e especial.
B) o gerente da filial ou agência não pode receber, pela pessoa jurídica estrangeira, citação inicial para o
processo de execução.
C) O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação
para qualquer processo.
D) o gerente da filial ou agência presume-se autorizado, pela pessoa jurídica estrangeira, a receber a citação
inicial somente para os processos cautelares e especiais.
09) Marque a única opção correta:
A) depois de decorrido o prazo para resposta, ao réu não é dado o direito de contestação.
B) depois de decorrido o prazo para resposta, o autor poderá desistir da ação, mesmo que o réu não consinta
da desistência, porque esta é uma faculdade daquele.
C) oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.
D) nenhuma das alternativas "a", "b" ou "c" está correta.
10) Considerando os institutos aplicáveis ao direito processual penal, assinale a opção correta.

a) Segundo o entendimento dos tribunais superiores, em hipótese nenhuma, é admitida a persecução penal
iniciada com base em denúncia anônima.
b) De acordo com o entendimento dos tribunais superiores, em face do princípio da ampla defesa, é direito do
defensor, no interesse do representado, ainda que em fase inquisitorial, ter acesso a procedimento investigativo
referente à medida de busca e apreensão domiciliar a ser executada.
c) Consoante o entendimento dos tribunais superiores, o arquivamento de inquérito policial com base na
atipicidade do fato tem eficácia de coisa julgada material, exceto se emanada a decisão de juiz absolutamente
incompetente.
d) Segundo entendimento dos tribunais superiores, caso o MP não ofereça a suspensão condicional prevista
na Lei nº 9.099/1995, o magistrado deve fazê-lo de ofício.
e) O juiz pode determinar, de ofício, a reconstituição do crime durante a fase inquisitorial.
11) Dois dias após ter sido validamente citado para oferecer contestação em uma ação cognitiva de
natureza pessoal, Augusto, funcionário público, por força de movimentação funcional, mudou sua
residência para outra cidade e comarca. Graças ao fato pretende ingressar com exceção de
incompetência, invocando a regra do art. 46 “A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre
bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. A mudança de domicílio do réu, na
hipótese:
A) não é causa de modificação da competência, inclusive já se fazendo prevento o juízo;
B) é causa de modificação da competência, dado que o domicílio do réu, em ações dessa natureza, se mostra
como critério determinativo de cunho inderrogável;
C) é causa de modificação da competência, uma vez que não se acha esgotado o prazo de contestação;
D) não é causa de modificação de competência, porque o domicílio do réu é de todo irrelevante para sua
determinação.
12) Não se fará a citação, salvo para evitar o perecimento do direito:
I - de quem estiver participando de ato de culto religioso.
II - de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na
linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 (sete) dias seguintes.
III - de noivos, nos 3 (três) primeiros dias seguintes ao casamento.
IV - de doente, enquanto grave o seu estado.
Está correto o que consta SOMENTE em:
A) I e II
B) I, II e I
C) I, II, III e IV
D) I, III e IV
13) O acolhimento, pelo Juiz, de uma questão prejudicial levantada pelo réu, acarreta:
A) a impossibilidade de apreciação do mérito, devendo o autor ser julgado carecedor da ação;
B) julgamento automático, ou seja, a improcedência da ação;
C) a prévia fixação do sentido em que deverá ser julgado o mérito de pedido.
14) O chamamento do réu para se defender, integrando-o no processo, denomina-se:
A) Notificação
B) Intimação
C) Convocação
D) Citação
E) N.d.a.
15) O curso de prazo processual:
A) Não é suspenso pela superveniência de férias
B) É suspenso pela superveniência de férias
C) Não é interrompido pela superveniência de férias
D) É interrompido pela superveniência de férias

Gabarito
01 11 -

02 12 -

03 13 -

04 14 -

05 15 -

06 16 - D

07 17 - C

08 18 - D

09 19 - A

10 20 - B

21 - A
31 - C
41 - D
51 - B
61 - C
71 - A
81 - A
91 - B

22 - C
32 - C
42 - B
52 - D
62 - D
72 - B
82 - C
92 - B

23 - B
33 - A
43 - D
53 - C
63 - B
73 - D
83 - D
93 - B

24 - C
34 - B
44 - B
54 - A
64 - A
74 - A
84 - A
94 - A

25 - D
35 - D
45 - A
55 - B
65 - C
75 - C
85 - C
95 - A

26 - B
36 - D
46 - C
56 - A
66 - D
76 - E
86 - D
96 - C

27 - A
37 - C
47 - C
57 - C
67 - C
77 - A
87 - B
97 - D

28 - C
38 - B
48 - C
58 - C
68 - D
78 - B
88 - C
98 - A

29 - C
39 - B
49 - A
59 - B
69 - A
79 - C
89 - C
99 - B

30 - B
40 - C
50 - C
60 - A
70 - D
80 - A
90 - A
100 - C

