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Conteúdo
1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.
3 Domínio da ortografia oficial. 4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de
referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. 4.2
Emprego de tempos e modos verbais. 5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1 Emprego das
classes de palavras. 5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Relações de
subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.4 Emprego dos sinais de pontuação. 5.5 Concordância
verbal e nominal. 5.6 Regência verbal e nominal. 5.7 Emprego do sinal indicativo de crase. 5.8 Colocação dos
pronomes átonos. 6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 6.1 Significação das palavras. 6.2 Substituição
de palavras ou de trechos de texto. 6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. 6.4
Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.

Coletâneas de Exercícios pertinentes
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Ortografia Oficial
Ortografia (orto = correto / grafia = escrita) é a parte da gramática que se preocupa com a correta
representação escrita das palavras.

O alfabeto português
O alfabeto passa a ter 26 letras. Foram reintroduzidas as letras k, w e y.
O alfabeto completo passa a ser:
Letras maiúsculas

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Letras minúsculas

abcdefghij klmnopqrs tuvwxyz
As letras k, w e y, que na verdade não tinham desaparecido da maioria dos dicionários da nossa língua, são
usadas em várias situações.
Por exemplo:
a) na escrita de símbolos de unidades de medida: km (quilômetro), kg (quilograma), W (watt);
b) na escrita de palavras e nomes estrangeiros (e seus derivados): show, playboy, playground, windsurf, kung
fu, yin, yang, William, kaiser, Kafka, kafkiano.

Diferença entre letra e fonema
Fonemas: unidades sonoras capazes de estabelecer diferenças de significado.
Mato
/m/
Fonema

Pato
/p/
fonema

Letras: sinais gráficos criados para a representação escrita das línguas.

Emprego de algumas letras
X ou CH ?



Emprega-se "X"

a) Após um ditongo:
caixa - paixão - peixe.
Exceção: recauchutar e seus derivados.
b) Após o grupo inicial en:
enxada - enxergar - enxame
Exceção:
encher e seus derivados (que vêm de cheio)
palavras iniciadas por ch que receberam o prefixo en: encharcar (de charco); enchapelar (de chapéu)
c) Após o grupo inicial me:
mexer - México - mexerica
Exceção: mecha
d) Nas palavras de origem indígena ou africana: Xingu - Xavante
e) Nas palavras inglesas aportuguesadas:
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xerife - xampu

G ou J?



Emprega-se "G"

a) Nos substantivos terminados em:
agem: aragem - friagem
igem: origem - fuligem
ugem: ferrugem
Exceções: pajem - lambujem
b) Nas palavras terminadas em:
ágio: pedágio
égio: colégio
ígio: prestígio
ógio: relógio
úgio: refúgio

Emprega-se 

"J"

a) Nas formas verbais terminadas em: jar
arranjar (arranjei, arranjamos)
viajar (viajo, viajaram)
b) Nas palavras de origem tupi, africana, árabe:
jiboia, pajé, canjica, manjericão, berinjela, moji
c) Nas palavras derivadas de outras que se escrevem com j:
laranjeira (de laranja); lojista, lojinha (de loja).

S ou Z ?



Emprega-se "S"

a) Nas palavras que derivam de outras que se escrevem com s:
casebre, casinha, casarão (de casa)
pesquisar (de pesquisa); analisar (de análise)
Exceção: catequizar (catequese)
b) Nos sufixos
- ês - esa: português - portuguesa / / / chinês - chinesa
- ense, oso, osa (que formam adjetivos): paraense / / / orgulhoso / / / caprichosa
- isa (indicando feminino): poetisa / / / profetisa
c) Após ditongo: coisa, lousa, pousar
d) Nas formas do verbo pôr (e seus derivados) e querer:
pus, puseste, quis, quiseram

Emprega-se  "Z"
a) Nas palavras derivadas de outras que se escrevem com z:
razão - razoável; raiz - enraizado
b) Nos sufixos:
- ez, eza (que formam substantivos abstratos a partir de adjetivos)
Adjetivo Substantivo abstrato
Surdo  Surdez
Avaro  Avareza
Belo  Beleza
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izar (que formam verbos): civilizar, humanizar, escravizar
iza - ção (que formam substantivos): civilização, humanização

S, SS ou Ç ? Emprega-se  "S"
Verbos com nd- Substantivos com ns
Distender  Distensão
Ascender  Ascensão

Emprega-se "SS"
Verbos com ced - Substantivos com cess
Ceder  Cessão
Conceder  Concessão

Emprega-se  "Ç"
Verbos com ter- Substantivos com tenção
Conter Contenção
Deter  Detenção
Atente para a grafia de:
- acrescentar - adolescência - consciência - indisciplina - fascinação - piscina - nascer
- obsceno - ressuscitar - seiscentos.

X
Atente para a grafia de algumas palavras que se escrevem com X, mas que têm o som de /s/:
- experiência - Sexta - sintaxe - texto.
Atente para a grafia de algumas palavras que se escrevem com X, mas que têm o som de /ks/:
- clímax - intoxicar - nexo - reflexo - sexagésimo - sexo - tóxico.

XC
Atente para a grafia de algumas palavras que se escrevem com XC, mas que têm o som de /s/:
- excesso - exceção - excedente - excepcional.

E ou I ?

Emprega-se  "E"

a) Nos ditongos nasais: mãe, cães, capitães
b) Nas formas dos verbos com infinitivos terminados em: oar e uar
Abençoe - perdoe - continue - efetue
c) Em palavras como: se, senão, quase, sequer, irrequieto

Emprega-se "I"
Somente no ditongo interno: cãibra (ou câimbra)

H
A letra "H" não representa nenhum som
É usada nos dígrafos: nh - lh - ch
É usada em algumas interjeições: ah, oh, hem
Sobrevive por tradição em Bahia mas desaparece nos derivados: baiano, baianismo
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Palavras homófonas
Exemplos de palavras homófonas que se distinguem pelo contraste entre x e ch:
Brocha (pequeno prego)
Chá (nome de uma bebida)
Chácara (propriedade rural)
Cheque (ordem de pagamento)
Cocho (vasilha para alimentar animais)
Tacha (pequeno prego)
Tachar (pôr defeito em)

broxa (pincel)
xá (título de antigo soberano do Irã)
xácara (narrativa popular em versos)
xeque (jogada de xadrez)
coxo (manco)
taxa (imposto)
taxar (cobrar imposto)

Exemplos de palavras homófonas que se distinguem pelo contraste entre z e s e pelo contraste gráfico:
Cozer (cozinhar)
Prezar (ter em consideração)
Traz (do verbo trazer)
Acender (iluminar)
Acento (sinal gráfico)
Caçar (perseguir a caça)
Cegar (tornar cego)
Censo (recenseamento)
Cessão (ato de ceder), secção (corte)
Concerto (harmonia musical)
Espiar (ver, espreitar)
Incipiente (principiante)
Intenção (propósito)
Paço (palácio)

coser (costurar)
presar (prender, apreender)
trás (parte posterior)
ascender (subir)
assento (onde se senta)
cassar (anular)
segar (cortar para colher)
senso (juízo)
seção (departamento - parte ou divisão) sessão (reunião).
conserto (reparo)
expiar (sofrer castigo)
insipiente (ignorante)
intensão (esforço, intensidade)
passo (passada)

Algumas palavras parônimas:
Área (superfície) e ária (melodia)
Deferir (conceder) e diferir (adiar ou divergir)
Delatar (denunciar) e dilatar (estender)
Descrição (representação) e discrição (reserva)
Despensa (compartimento) e dispensa (desobriga)
Emergir (vir à tona) e imergir (mergulhar)
Emigrante (o que sai do próprio país) e imigrante (o que entra em um país estranho)
Eminente (excelente) e iminente (imediato)
Peão (que anda a pé) e pião (brinquedo)
Recrear (divertir) e recriar (criar de novo)
Se (pronome átono, conjunção) e si (pronome tônico, nota musical)
Vultuoso (atacado de vultuosidade, ou seja, congestão na face) e vultoso (volumoso)

Dicas de Ortografia
Qual a série certinha?
a) civilizar, analisar, pesquizar
b) civilizar, analizar, pesquizar
c) civilisar, analisar, pesquisar
d) civilizar, analisar, pesquisar
A gente usa o sufixo -izar para formar verbos derivados de adjetivo:
civil  civilizar
municipal  municipalizar
Há palavras que já têm o s no radical delas. Aí a gente tem que respeitar a família. Mantemos o s. E
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acrescentamos-lhe
-ar,
não
-izar:
análise  analisar
pesquisa  pesquisar
Resposta do teste: D
Que opção está todinha certa?
a)
b)
c)
d)

Ele quiz fazer a transação, mas não fes.
Ele quiz fazer a transação, mas não fez.
Ele quis fazer a transação, mas não fes.
Ele quis fazer a transação, mas não fez.

É essa mesma. Você acertou em cheio. O verbo querer não tem z no nome. Então não terá z nunca.
Quando soar o som z, não duvide: escreva s:
quis

quisemos

quiseram

quiser

quisesse

quiséssemos

quisesse

O verbo fazer tem z no infinitivo. Ele permanece fiel à letrinha. Todas as vezes que soar z, escreve-se com z:
faz

fazemos

fazem

fiz

fez

fizemos

fizeram

fizer

fizermos

fizerem

fizesse

fizéssemos

fizessem

Resposta do teste: D
Está certinha a grafia de:
a) garçom
b) garçon
c) garssom
d) garsson
Resposta do teste: A - Garçom se escreve assim. Com m final.
Estão certinhas as palavras da série:
a) maciês, camponês, solidês, frigidês
b) maciez, camponez, solidez, frigidez
c) maciez, camponês, solidez, frigidez
d) maciez, camponês, solidez, frigidês
Com s ou z ? Se houver um dicionário por perto, consulte-o. Sem o paizão, o jeito é aprender a lição.
Providência: saber de onde veio a palavra.
Se do adjetivo, é hora do z:
macio (maciez)

embriagado (embriaguez)

líquido (liquidez)

Se do substantivo, o s pede passagem:
Portugal (português)
corte (cortês)
economia (economês)
campo (camponês)
Resposta do teste: C
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Estão certinhas as palavras:
a)
b)
c)
d)

rúbrica, previlégio
rubrica, previlégio
rúbrica, privilégio
rubrica, privilégio

Dizer rúbrica? Cruz-credo! Só o ex-ministro Kandir. Ele não deixa por menos. Também diz previlégio. Seguirlhe o exemplo? Só bobo. Rubrica é paroxítona. A sílaba tônica cai no bri. E privilégio se escreve com i.
Resposta do teste: D
Estão escritas como manda o figurino as palavras da série:
a) eu apóio, o apôio
b) eu apóio, o apoio
c) eu apoio, o apoio
d) eu apoio, o apôio
Atenção, ditongo vive junto e não abre. Na separação silábica, mantenha-os coladinhos:
* i-dei-a
* as-sem-blei-a
Resposta do teste: C

Exercícios pertinentes
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios
01) Estão corretamente empregadas as palavras na frase:
a) Receba meus cumprimentos pelo seu aniversário.
b) Ele agiu com muita descrição.
c) O pião conseguiu o primeiro lugar na competição.
d) Ele cantou uma área belíssima.
e) Utilizamos as salas com exatidão.
2. Todas as alternativas são verdadeiras quanto ao emprego da inicial maiúscula, exceto:
a) Nos nomes dos meses quando estiverem nas datas.
b) No começo de período, verso ou alguma citação direta.
c) Nos substantivos próprios de qualquer espécie
d) Nos nomes de fatos históricos dos povos em geral.
e) Nos nomes de escolas de qualquer natureza.
3. Indique a única sequência em que todas as palavras estão grafadas corretamente:
a) fanatizar - analizar - frizar.
b) fanatisar - paralizar - frisar.
c) banalizar - analisar - paralisar.
d) realisar - analisar - paralizar.
e) utilizar - canalisar - vasamento.
4. A forma dual que apresenta o verbo grafado incorretamente é:
a) hidrólise - hidrolisar.
b) comércio - comercializar.
c) ironia - ironizar.
d) catequese - catequisar.
e) análise - analisar.
5. Quanto ao emprego de iniciais maiúsculas, assinale a alternativa em que não há erro de grafia:
a) A Baía de Guanabara é uma grande obra de arte da Natureza.
b) Na idade média, os povos da América do Sul não tinham laços de amizade com a Europa.
c) Diz um provérbio árabe: "a agulha veste os outros e vive nua."
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d) "Chegam os magos do Oriente, com suas dádivas: ouro, incensos e mirra " (Manuel Bandeira).
e) A Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, foi ornamentada na época de natal.
6. Marque a opção cm que todas as palavras estão grafadas corretamente:
a) enxotar - trouxa - chícara.
b) berinjela - jiló - gipe.
c) passos - discussão - arremesso.
d) certeza - empresa - defeza.
e) nervoso - desafio - atravez.
7. A alternativa que apresenta erro(s) de ortografia é:
a) O experto disse que fora óleo em excesso.
b) O assessor chegou à exaustão.
c) A fartura e a escassez são problemáticas.
d) Assintosamente apareceu enxarcado na sala.
e) Aceso o fogo, uma labareda ascendeu ao céu.
8. Assinale a opção em que a palavra está incorretamente grafada:
a) duquesa.
b) magestade.
c) gorjeta.
d) francês.
e) estupidez.
9. Dos pares de palavras abaixo, aquele em que a segunda não se escreve com a mesma letra
sublinhada na primeira é:
a) vez / reve___ar.
b) propôs / pu__ eram.
c) atrás / retra __ ado.
d) cafezinho/ blu __ inha.
e) esvaziar / e___ tender.
10. Indique o item em que todas as palavras devem ser preenchidas com x:
a) pran__a / en__er / __adrez.
b) fei__e / pi__ar / bre__a.
c) __utar / frou__o / mo__ila.
d) fle__a / en__arcar / li__ar.
e) me__erico / en__ame / bru__a.
11. Todas as palavras estão com a grafia correta, exceto:
a) dejeto.
b) ogeriza.
c) vadear.
d) iminente.
e) vadiar.
12. A alternativa que apresenta palavra grafada incorretamente é:
a) fixação - rendição - paralisação.
b) exceção - discussão - concessão.
c) seção - admissão - distensão.
d) presunção - compreensão - submissão.
e) cessão - cassação - excurção.
13. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente:
a) analizar - economizar - civilizar.
b) receoso - prazeirosamente - silvícola.
c) tábua - previlégio - marquês.
d) pretencioso - hérnia - majestade.
e) flecha - jeito - ojeriza.
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14. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente:
a) atrasado - princesa - paralisia.
b) poleiro - pagem - descrição.
c) criação - disenteria - impecilho.
d) enxergar - passeiar - pesquisar.
e) batizar - sintetizar - sintonisar.
15. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente:
a) tijela - oscilação - ascenção.
b) richa - bruxa - bucha.
c) berinjela - lage - majestade.
d) enxada - mixto - bexiga.
e) gasolina - vaso - esplêndido.
16. Marque a única palavra que se escreve sem o h:
a) omeopatia.
b) umidade.
c) umor.
d) erdeiro.
e) iena.
17. Assinalar o par de palavras parônimas:
a) céu - seu
b) paço - passo
c) eminente - evidente
d) descrição – discrição
18. Assinalar a alternativa em que todas as palavras devem ser escritas com "j".
a) __irau, __ibóia, __egue
b) gor__eio, privilé__io, pa__em
c) ma__estoso, __esto, __enipapo
d) here__e, tre__eito, berin__ela
19. Assinalar a alternativa que preenche corretamente as lacunas do seguinte período:
"Em_____ plenária, estudou-se a _____ de terras a _____ japoneses."
a) seção - cessão - emigrantes
b) cessão - sessão - imigrantes
c) sessão - secção - emigrantes
d) sessão - cessão – imigrantes
20. Assinalar a alternativa que apresenta um erro de ortografia:
a) enxofre, exceção, ascensão
b) abóbada, asterisco, assunção
c) despender, previlégio, economizar
d) adivinhar, prazerosamente, beneficente
21. Assinalar a alternativa que contém um erro de ortografia:
a) beleza, duquesa, francesa
b) estrupar, pretensioso, deslizar
c) esplêndido, meteorologia, hesitar
d) cabeleireiro, consciencioso, manteigueira
22. Assinalar a alternativa correta quanto à grafia das palavras:
a) atraz - ele trás
b) atrás - ele traz
c) atrás - ele trás
d) atraz - ele traz
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23. Assinalar a palavra graficamente correta:
a) bandeija
b) mendingo
c) irrequieto
d) carangueijo
24. Assinalar a alternativa que completa as lacunas da frase abaixo, na ordem em que aparecem. "O
Brasil de hoje é diferente, _____ os ideais de uma sociedade _____ justa ainda permanecem".
a) mas - mas
b) mais - mas
c) mas - mais
d) mais – mais
25. Cauda/rabo, calda/açúcar derretido para doce. São, portanto, palavras homônimas. Associe as duas
colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
1 - conserto ( ) valor pago
2 - concerto ( ) juízo claro
3 - censo ( ) reparo
4 - senso ( ) estatística
5 - taxa ( ) pequeno prego
6 - tacha ( ) apresentação musical
a) 5-4-1-3-6-2
b) 5-3-2-1-6-4
c) 4-2-6-1-3-5
d) 1-4-6-5-2-3
26. Assinalar o par de palavras antônimas:
a) pavor - pânico
b) pânico - susto
c) dignidade - indecoro
d) dignidade – integridade
27. O antônimo para a expressão "época de estiagem" é:
a) tempo quente
b) tempo de ventania
c) estação chuvosa
d) estação florida
28. Quanto à sinonímia, associar a coluna da esquerda com a da direita e indicar a sequência correta.
1 - insigne ( ) ignorante
2 - extático ( ) saliente
3 - insipiente ( ) absorto
4 - proeminente ( ) notável
a) 2-4-3-1
b) 3-4-2-1
c) 4-3-1-2
d) 3-2-4-1
29) Em que caso todos os vocábulos são grafados com "x" ?
a) __ícara, __ávena, pi__e, be__iga
b) __enófobo, en__erido, en__erto, __epa
c) li__ar, ta__ativo, sinta__e, bro__e
d) ê__tase, e__torquir, __u__u, __ilrear
30) Indique a opção em que as três palavras estão grafadas corretamente:
a) Infernizar – radicalisar – catequisar
b) Avareza – pobresa – palidez
c) Atrazado – economisar – paralisar
d) Flexa – pretencioso – franceses
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e) Escassez – limpidez – rapidez
31) Aponte o duplo erro ortográfico:
a) Escassez – limpidez
b) Realizar – catequizar
c) Flexa – mixto
d) Espontâneo – estrangeiro
e) Pretensão – exceção
32) Aponte o par que registre um erro de ortografia:
a) Privilégio – Geologia
b) Lijeiro – estrangeiro
c) Genro – honra
d) Misto – mistura
e) Pesquisar – analisar
33) Aponte a única sequência totalmente incorreta:
a) Empuxo – rouxinol – enxada
b) Excepcional – excesso – excessão
c) Contexto – extensão – extensivo
d) Realizar – agonisar – civilizar
e) Pretenção – compreenção – ascenção
34) Na palavra murcham, aparece o dígrafo ch representando o som que, às vezes, pode ser grafado
com a letra x. Aponte qual alternativa em que tal som aparece corretamente grafado:
a) piche – inxar – xícara – flexa – bruxa
b) Cachumba – laxativo – xícara – inxar – pixe – xereta
c) Flexa – broche – pixe – inchar – caxumba – pixe – mexer
d) Broche – bruxa – picxe – xereta – flexa – inxar – penacho
e) Ficha – broche – xereta – xícara – bruxa – inchar – piche
35) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas:
a) Assessores – exceção – incansável
b) Pretencioso – aspéctos – sossego
c) Excessivo – espontâneo – obseção
d) Quiserem – essência – impecílio
e) Obscecado – reinvidicação – repercussão
36) Preencha com x ou ch:
___ingar, _____iste, en____aqueca, mo____ila, ca____umba
a) ch – ch – ch – x – x
b) x – x – x – x – x
c) x- ch – x – ch – ch
d) x – ch – x – ch – x
e) x – x – x – cha – x
37) “Pedro e João apesar da antiga __________ sentaram-se juntos à mesa, comeram __________ E,
depois, tomaram uma ________ de café. No entanto, não houve _________ de reconciliá-los.”
A alternativa que preenche corretamente as lacunas é:
a) rinxa – canjica – chicara – jeito
b) rinxa – canjica – xícara – jeito
c) rixa – cangica – xícara – jeito
d) rixa – canjica – xícara – jeito
e) rixa – cangica – chícara – jeito
38) Assinale a frase de grafia incorreta:
a) Há necessidade de fiscalizar bem as provas.
b) A obsessão é prejudicial ao discernimento.
c) A pessoa obsecada nada enxerga.
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d) Exceto Paulo, todos participaram da organização dos trabalhos.
e) Súbito, um rebuliço: a confusão era total.
39) Assinale a alternativa que preencha os espaços com a palavra grafada corretamente:
“Não se recebem mais ___________ de regalia. O _____________ entre os grupos levou-os à
___________ de todos os ____________”.
a) Excessos – consenso – extinção – privilégios
b) Exceçois – concenso – extinção – privilégios
c) Escessos – consenso – extinção – privilégios
d) Escessos – consenso – extinsão – privilégios
e) Exceços – consenso – extinção- privilégios
40) Assinale a alternativa que contém erro de grafia:
a) Herege – extático – montês
b) Extensão – destro – ironizar
c) Bueiro – despender – imersão
d) Empecilho – faxina – consenso
e) Excêntrico – pretensioso – excassez
41) Indique a alternativa em que todos os espaços devem ser preenchidos com a letra j:
a) o___eriza – cafa este – ___ente – gara___em
b) gor___eta – ultra___e – la___es – laran___eira
c) man___ericão – ___eito – here___e – verti___em
d) ti___ela – em___eitar – ___ ma___estade – vir___e
e) mon___e – lambu___em – boba___em – can___ica
42) Assinale a relação em que todas as palavras devem ser escritas com a letra indicada entre
parênteses:
a) ___afariz – pra___e – me___er – Ca___imbo – en___ada (x)
b) pr___vilégio – ele distribu___ – discr___ção -___mpecilho – quas___ (i)
c) ma___iço – obse___ão – a___ucena – distor___ão (ç)
d) gor___eio – ultra___e – ___íria – ri___eza – re___eitar (j
e) o jeri___a – finali___ar – prima___ia – sensate___ – bu___ina
43) Só não se completa com s:
a) improvi___ar
b) arra___ar
c) improvi___o
d) atra___ar
e) rego___ijo
44) Aponte a alternativa em que os termos estão corretamente grafados:
a) genitor – sugeitar – lajota – logista
b) laranja – lage – lajota – sujeito
c) laranja – alojamento – jesto – jestão
d) gestão – gesto – sujeito – sujeitar
e) laranja – laje – lajota – sujeito
45) indicar a vogal que completa corretamente os vocábulos:
a) I: d___stilar – pr___vilégio – cr___ação – ___sentaria
b) E: quas___ – ___mpecilho – cand___eiro – crân___o
c) O: cap___eira – g___ela – b___eiro – b___lir
d) U: táb___a – jab___ticaba – ch___isco – b___liçoso
e) I: s___quer – efetu___ – cr___ador – pát___o
46) “A mulher e os filhos (…) que se ajeitassem sozinhos.” Normalmente, escrevemos j antes de ei, o
que, no entanto, não é uma regra categórica.
Assinale a sequência onde há emprego(s) indevido(s) de j:
a) gorjeio – jeito – trejeito
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b) viajeiro – lisonjeiro – lijeiro
c) brejeira – nojeira – sujeira
d) queijeiro – laranjeiro – cervejeiro
e) granjeiro – lajeiro – igrejeiro
47) Em que caso todos os vocábulos são grafados com x?
a) __ícara – __ávena – pi__e – be__iga
b) __enófobo – en__erido – en__erto – __aveco – __epa
c) li__ar – ta__ativo – sinta__e – bro__e
d) bre__a – ni__o – em__ova – em__ergam
e) ê__tase _ e__torquir – __u__u – __ilrear
48) Há erro(s) de grafia na alternativa:
a) empecilho – crânio – sequer
b) terebintina – impigem – vultoso
c) previlégio – desinteria – polir
d) destilar – tossir – arrepiar
e) cumeeira – entronizar – molambo
49) Assinale a única alternativa que não apresenta erro de ortografia:
a) Indo atrás de uma esplêndida profissão, ele quis realizar-se.
b) Indo atráz de uma esplêndida profissão, ele quis realizar-se.
c) Indo atrás de uma explêndida profissão, ele quis realizar-se
d) Indo atrás de uma esplêndida profissão, ele quiz realizar-se.
e) Indo atrás de uma esplêndida profissão, ele quis realisar-se.
50) Assinale a única alternativa que não apresenta erro de ortografia:
a) Regina quiz fazer uma viagem, mas o alforje que ia levar causava-lhe chacota por parte de conhecidos.
b) Regina quis fazer uma viajem, mas o alforge que ia levar causava-lhe chacota por parte de conhecidos.
c) Regina quis fazer uma viagem, mas o alforje que ia levar causava-lhe chacota por parte de conhecidos.
d) Regina quis fazer uma viagem, mas o alforge que ia levar causava-lhe chacota por parte de conhecidos.
e) Regina quiz fazer uma viagem, mas o alforge que ia levar causava-lhe chacota por parte de conhecidos.
51) Que frase apresenta um ou mais vocábulos escritos incorretamente?
a) Aos dezessete anos de idade, Aluísio já era extremamente extravagante.
b) Ao marquês e a toda a sua comitiva foi oferecido um esplêndido banquete.
c) atualmente, as língua estrangeiras são ensinadas através de processos audiovisuais.
d) A dispensa de alguns funcionários da seção de pessoal causou dissensão entre os diretores.
e) Homem pretencioso, o ministro não conseguia disfarçar sua inexgotável presunção.
52) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente:
a) paralisar, pesquisar, ironizar, deslizar.
b) alteza, empreza, francesa, miudeza.
c) cuscus, chimpanzé, enxarcar, encher.
d) insenso, obcesso, obsessão, Luís.
e) chineza, marquês, garruxa, meretriz.
53) Dadas as palavras: 1) reaver, 2) inabilitado, 3) habilidade, constatamos que está (estão) devidamente
grafada(s)
a) apenas a palavra nº 1
b) apenas a palavra nº 2
c) apenas a palavra nº 3
d) todas as palavras
e) nenhuma das palavras
54) Marque a única opção em que todas as palavras estejam completas com x.
a) enxoval, xingar, caixeiro, enxugar, xícara
b) puxar, achatar, enxovia, inchado, achicalhar
c) piche, deixar, enxugar, xadrez, baixo
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d) chuchu, ameixa, cartucho, desleixada, trouxa
e) pechincha, coxa, broche, enxada, encharcado

Gabarito
01 11 21 31 41 51 61 - D
71 - B
81 - C
91 - A

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

03 13 23 33 43 53 63 - D
73 - A
83 - C
93 - B

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

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

06 16 26 36 46 56 - A
66 - A
76 - C
86 - C
******

07 17 27 37 47 57 - C
67 - A
77 - A
87 - E
******

08 18 28 38 48 58 - A
68 - D
78 - E
88 - A
******

09 19 29 39 49 59 - B
69 - B
79 - B
89 - A
******

10 20 30 40 50 60 - E
70 - C
80 - D
90 - B
******

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

2ºPDF
Conteúdo
1 Ética e moral. 2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética
e função pública. 5 Ética no setor público. 6 Lei nº 8.429/1992 e suas alterações. 6.1 Disposições
gerais. 6.2 Atos de improbidade administrativa. 7 Lei nº 12.846/2013 e suas alterações. 8 Lei nº
16.309/2018. 9 Resolução TJPA nº 14/2016 (Código de Ética do Tribunal de Justiça do Pará).

Exercícios
Coletânea de Exercícios

Conceito: Ética, Moral, Princípios, Valores e Virtudes.
Os valores éticos podem se transformar, assim como a sociedade se transforma, considerando que na
sociedade desempenhamos papéis diferenciados e adequados a cada espaço de convivência. Nosso
desempenho está associado ao que é preciso fazer na representação de cada papel. O que devemos ser é
indicado pelas regras do coletivo de que fazemos parte. Cada sociedade se compõe de um conjunto de "ethos",
ou seja, jeitos de ser, que conferem um caráter àquela organização. Para tanto, consideramos importante rever
alguns conceitos:

Ética e Moral
Latim: costumes, conduta.
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Ética: grego: costumes, conduta, caráter. Etimologicamente as palavras possuem o mesmo significado; porém,
conceitualmente diferem:
Moral: conjunto de regras indicadoras do bem a ser feito e do mal a ser evitado, para que a sociedade viva em
harmonia e o indivíduo encontre a felicidade.
Ética: é a discussão, o debate, sobre as regras; a análise dos princípios que regem a moral. É a filosofia da
moral.

O dicionário Aurélio define como:
1- parte da filosofia que estuda os valores morais da conduta humana.
2- conjunto de princípios morais que se devem observar no exercício de uma profissão.
Para Terezinha Rios a ética se apresenta como uma reflexão crítica sobre a moralidade, sobre a dimensão
moral do comportamento do homem. Cabe a ela, enquanto investigação que se dá no interior da filosofia,
procurar ver de forma clara, profunda e ampla os valores, problematizá-los, buscando sua consistência. No
plano da ética estamos numa perspectiva de um juízo crítico, que quer compreender, quer buscar o sentido da
ação. A moral indica o comportamento que deve ser considerado bom ou mal. A ética procura o fundamento
do valor que norteia o comportamento. Na reflexão científica, ética seria:

Normas de comportamento - Ciência normativa
As grandes teorizações éticas gregas também traziam a marca do tipo de organização social daquela
sociedade. E no decorrer da história os grandes pensadores buscaram formulações que explicassem:

Princípios mais universais;
Igualdade do gênero humano e suas próprias variações;
Uma boa teoria ética deveria ser capaz de explicar as variações de comportamento, características das
diferentes formações culturais e históricas. Enfocando a ética grega e lembrando de Platão (427-347 a. C.): a
" virtude também é uma purificação"; no Diálogo da Leis afirma: " Deus é a medida de todas as coisas". As
principais virtudes da ética platônica é a ideia do sumo bem: - justiça (dike) - virtude geral que ordena e
harmoniza.
 prudência ou sabedoria - é a virtude própria da alma racional
 fortaleza ou valor - é a que faz com que as paixões mais nobres predominem, e que o prazer se subordine
ao dever
 temperança - é a virtude da serenidade, equivalente ao autodomínio, à harmonia individual.
Aristóteles (384 -322 a.C.) valorizava a vontade humana; a deliberação e o esforço em busca de bons hábitos.
O homem precisa converter suas melhores disposições naturais em hábitos, de acordo com a razão (virtudes
intelectuais). Mas essa autoeducação supõe um esforço voluntário, de modo que a virtude provém mesmo da
liberdade, que delibera e elege inteligentemente. A virtude é uma espécie de segunda natureza, adquirida pela
razão livre. Para Sócrates (470-399 a.C.) filosofo grego que aparece nos " Diálogos de Platão"(427-347 a.C.),
usava o método da maiêutica que consistia em interrogar o interlocutor até que este chegasse por si mesmo à
verdade, sendo assim uma espécie de " parteiro das ideias"). Sócrates foi chamado " O fundador da moral",
acentuando o aspecto de interiorização das normas, baseava-se principalmente na convicção pessoal.
Aristóteles distinguiu dois tipos de virtude: as intelectuais e as morais. Estas consistem no controle das
paixões e são características dos movimentos espontâneos do caráter humano. Ao contrário do que muitos
imaginam a virtude não é uma atividade, mas sim uma maneira habitual de ser. A virtude não pode ser adquirida
da noite para o dia, porque depende de ser praticada. Com atos repetitivos, o homem acaba por transformálos numa segunda natureza, numa disposição para agir sempre da mesma forma. O processo é sempre o
mesmo, sejam os atos bons ou maus. Quando bons, temos a virtude. Quando maus, o vício.
A atividade daquele que age de acordo com os bons hábitos é o que chamamos de felicidade. Também é a

felicidade mais autossuficiente, porque não precisa de bens materiais para se efetivar. Dessa forma, como a
condição fundamental para a conquista da felicidade é a virtude, e esta só pode ser adquirida mediante
exercício e esforço, o homem tem que desenvolver mecanismos de ação que garantam a sua aquisição. Tais
mecanismos são, em especial, os valores (educação) e as leis. Os valores desenvolvem no homem os hábitos
virtuosos; as leis organizam e protegem o exercício da virtude pelos membros da sociedade.
Sócrates estabelece uma diferença entre o que eu digo e o que quero dizer (entre a formulação e o sentido
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das proposições), considera uma distância entre o exterior e o interior). Para Rousseau (1712 -1778) ética
significava um agir de forma mais primitiva. " O homem é bom por natureza e seu espírito pode sofrer
aprimoramento quase ilimitada." Posteriormente Kant (1724 - 1804) final do século XVIII, alemão prussiano,
baseava-se na ética de validade universal que se apoia na igualdade fundamental entre os homens. Para Kant
a natureza humana é uma natureza racional, o que equivale a dizer que a natureza nos fez livres, mas não nos
disse concretamente o que fazer. Portanto, o homem como um ser natural, destinado pela natureza à liberdade,
deve desenvolver está liberdade através da mediação de sua capacidade racional.
Resumindo para ele "ética é obrigação de agir segundo regras universais, comum a todos os seres humanos
por ser derivada da razão." Descartes, propôs uma moral provisória para cuidar primeiro das questões teóricas,
resolvendo as questões práticas do jeito que der. Hegel (1770 -1831) divide a ética em subjetiva ou pessoal e
objetiva ou social. Karl Marx (1818 -1883) interpretou a história da humanidade como a história de uma luta
constante com a natureza. A ação humana se define então como trabalho, como técnica. Para Bertrand Russel
(1872 - 1970) a ética é subjetiva não contém afirmações verdadeiras ou falsas. Para Habermas (1929) a ética
discursiva é baseada em diálogo, por sujeitos capazes de se posicionarem criticamente diante de normas.

O homem vive em sociedade, convive com outros homens e, portanto, cabe-lhe pensar e responder à seguinte
pergunta: "Como devo agir perante os outros?". Trata-se de uma pergunta fácil de ser formulada, mas difícil
de ser respondida. Ora, esta é a questão central da Moral e da Ética.
Moral e ética, às vezes, são palavras empregadas como sinônimos: conjunto de princípios ou padrões de
conduta. Ética pode também significar Filosofia da Moral, portanto, um pensamento reflexivo sobre os valores
e as normas que regem as condutas humanas. Em outro sentido, ética pode referir-se a um conjunto de
princípios e normas que um grupo estabelece para seu exercício profissional (por exemplo, os códigos de ética
dos médicos, dos advogados, dos psicólogos, etc.).
Em outro sentido, ainda, pode referir-se a uma distinção entre princípios que dão rumo ao pensar sem, de
antemão, prescrever formas precisas de conduta (ética) e regras precisas e fechadas (moral).
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

3º PDF

Conteúdo
1 Comportamento organizacional. 1.1 Teorias da motivação. 1.2 Motivação e recompensas intrínsecas e
extrínsecas. 1.3 Motivação e contrato psicológico. 1.4 Percepção, atitudes e diferenças individuais. 1.5
Comunicação interpessoal. 1.6 Barreiras à comunicação. 1.7 Comunicação formal e informal na organização.
1.8 Comportamento grupal e intergrupal. 1.9 Processo de desenvolvimento de grupos. 1.10 Administração de
conflitos. 1.11 Liderança e poder. 1.12 Teorias da liderança. 1.13 Gestão de equipes. 1.14 Gestão participativa.
1.15 Desempenho e suporte organizacional. 1.16 Desenvolvimento organizacional. 1.17 Qualidade de vida no
trabalho. 1.18 Clima organizacional. 1.19 Cultura organizacional. 1.20 Modelos de gestão de pessoas. 2
Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público. 2.1 Processos participativos de gestão
pública. 2.2 Conselhos de gestão, orçamento participativo, parceria entre governo e sociedade. 3
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Transparência da administração pública. 3.1 Controle social e cidadania. 3.2 Accountability. 4 Excelência nos
serviços públicos. 4.1 Gestão por resultados na produção de serviços públicos. 5 Comunicação na gestão
pública e gestão de redes organizacionais. 6 Governabilidade e governança. 6.1 Intermediação de interesses
(clientelismo, corporativismo e neocorporativismo). 7 O ciclo do planejamento em organizações (PDCA). 8
Balanced Scorecard (BSC). 8.1 Principais conceitos, aplicações, mapa estratégico, perspectivas, temas
estratégicos, objetivos estratégicos, relações de causa e efeito, indicadores, metas, iniciativas estratégicas. 9
Referencial estratégico das organizações. 9.1 Análise de ambiente interno e externo. 9.2 Ferramentas de
análise de ambiente. 9.2.1 Análise swot, análise de cenários, matriz GUT. 9.3 Negócio, missão, visão de futuro,
valores. 10 Indicadores de desempenho. 10.1 Tipos de indicadores. 10.2 Variáveis componentes dos
indicadores. 11 Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o período de 2 de 2015 a 2020, estabelecida pela
Resolução CNJ nº 198/2014. 11.1. Missão, visão e valores do Poder Judiciário. 11.2 Os macrodesafios do
Poder Judiciário aplicáveis a Justiça Estadual. 11.3 Metas nacionais. 11.3.1 Definição e correlação com os
macrodesafios do Poder Judiciário. 12 Planejamento estratégico do Poder Judiciário do Estado do Pará para
o período de 2015 a 2020, revisada pela Resolução TJPA nº 25/2018. 12.1 Missão, visão, valores e
macrodesafios do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 13 Índice de Eficiência Judiciária do Poder Judiciário
do Estado do Pará previsto na Portaria nº 2005/2019. 13.1 Definição, objetivo e indicadores.

3 Coletâneas de Exercícios + gabaritos
Comportamento Organizacional.
(1) Teorias da motivação. Motivação e recompensas intrínsecas e extrínsecas. Motivação e contrato
psicológico. Percepção, atitudes e diferenças individuais. Comunicação interpessoal. Barreiras à comunicação.
Comunicação formal e informal na organização. Comportamento grupal e intergrupal. Processo de
desenvolvimento de grupos. Administração de conflitos. Liderança e poder. Teorias da liderança. Gestão de
equipes. Gestão participativa. Desempenho e suporte organizacional. Desenvolvimento organizacional.
Qualidade de vida no trabalho. Clima organizacional. Cultura organizacional. Modelos de gestão de pessoas.

Comportamento Organizacional.
O comportamento organizacional é um campo de estudos que investiga o impacto que indivíduos, grupos e a
estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações, com o propósito de utilizar esse conhecimento
para promover a melhoria da eficácia organizacional. É um bocado de palavras, por isso vamos examiná-las
por partes.
O comportamento organizacional é um campo de estudos. Essa afirmação significa que se trata de uma área
de especialidade, com um corpo comum de conhecimentos. O que é que ele estuda? Ele estuda três
determinantes do comportamento das organizações: indivíduos, grupos e estrutura. O comportamento
organizacional aplica o conhecimento obtido sobre as pessoas, os grupos e o efeito de estrutura sobre o
comportamento, para fazer com que as organizações trabalhem mais eficazmente.
Para resumir essa definição, podemos dizer que o comportamento organizacional se preocupa com o estudo
do que as pessoas fazem nas organizações e de como esse comportamento afeta o desempenho dessas
empresas. Como esse estudo está voltado especificamente para situações relacionadas com o emprego,
enfatiza-se o comportamento relativo a funções, trabalho, absenteísmo, rotatividade, produtividade,
desempenho humano e administração.
Existe cada vez mais uma concordância de opiniões sobre os componentes ou tópicos que constituem a área
de estudos do comportamento organizacional. Embora haja alguma controvérsia sobre a importância relativa
de cada um deles, é consenso que o comportamento organizacional inclui tópicos básicos como motivação,
comportamento e poder de liderança, comunicação interpessoal, estrutura e processos de grupos,
aprendizado, desenvolvimento de atitudes e percepção, processos de mudanças, conflitos, planejamento do
trabalho e estresse no trabalho.

Características Identificadas
* Elemento de importância crescente na formação do administrador (Visão da administração como processo:
Estudo de pessoas, grupos e interações nas estruturas organizacionais e interorganizacionais).
* Uma ciência aplicada.
* Engloba conceitos de psicologia, sociologia e administração entre outras disciplinas.
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* Representa a convergência gradual das diversas escolas de pensamento.
* Abordagem integrativa: Combinar o desenvolvimento técnico/conceitual (cognitivo) com um aprendizado
natural (habilidades interpessoais).
* Voltada para quatro tipos de comportamento: Produtividade, absenteísmo, rotatividade e cidadania
organizacional.
* Preocupada com a satisfação no trabalho atrelada a eficiência e a eficácia.

As variáveis dependentes
As variáveis dependentes são os fatores-chave que você pretende explicar ou prever e que são afetados por
outros fatores. Quais são as variáveis dependentes básicas no comportamento organizacional?
Os estudiosos do assunto tradicionalmente enfatizam a produtividade, o absenteísmo, a rotatividade e a
satisfação com o trabalho.
Produtividade: Uma organização é produtiva quando consegue atingir seus objetivos, obtendo resultados ao
mais baixo custo possível (eficiência e eficácia). Precisamos descobrir quais são os fatores que influenciam a
eficiência e a eficácia dos indivíduos, dos grupos e da organização como um todo.
Absenteísmo: O absenteísmo é o não-comparecimento do funcionário ao trabalho. É obviamente difícil para
uma organização atingir seus objetivos, se seus funcionários não comparecem para trabalhar. Níveis de
absenteísmo acima do normal, em qualquer caso, causam um impacto direto sobre a eficiência e a eficácia da
organização.
Rotatividade: É a permanente saída e entrada de pessoas da organização, voluntária ou involuntariamente.
Um índice alto de rotatividade resulta em aumento de custos para recrutamento, seleção e treinamento.
Quando a rotatividade é muito grande ou envolve a perda de pessoal valioso, pode prejudicar seriamente a
eficiência da organização.
Satisfação com o Trabalho: A última variável dependente que analisaremos será a satisfação com o trabalho,
que podemos definir neste momento como a diferença entre as recompensas recebidas de fato pelo funcionário
e aquilo que ele acredita merecer.

Variáveis Independentes
Quais são os principais determinantes da produtividade, do absenteísmo, da rotatividade e da satisfação com
o trabalho? A resposta a esta questão nos leva às variáveis independentes.
Variáveis no Nível do Indivíduo: As pessoas entram para as organizações com determinadas características
que vão influenciar seus comportamentos no trabalho, tais como: características biográficas, como idade, sexo
e estado civil; características de personalidade; estrutura emocional; valores e atitudes; e níveis básicos de
capacitação.
Essas características pouco podem ser alteradas pelo esforço de gerenciamento e tem grande impacto sobre
o comportamento.
Variáveis no Nível do Grupo: O comportamento de um grupo é mais do que a soma das ações dos indivíduos
que fazem parte dele. A complexidade de nosso modelo aumenta quando compreendemos que o
comportamento das pessoas é diferente quando elas estão sozinhas ou em grupo.
Variáveis no Nível do Sistema Organizacional: O comportamento organizacional alcança seu mais alto nível
de sofisticação quando somamos a estrutura formal ao nosso prévio conhecimento do comportamento dos
indivíduos e dos grupos. Da mesma forma que os grupos são mais que a soma de seus membros individuais,
a organização também é mais que a soma dos grupos que a compõem. O desenho da organização formal, os
processos do trabalho e as funções, as políticas e práticas de recursos humanos da organização e a cultura
interna, tudo isso tem impacto sobre as variáveis dependentes.

Principais oportunidades e desafios no uso dos conceitos.
*Aumentar a produtividade e a qualidade dos produtos de uma empresa
Satisfação constate do cliente mediante o aprimoramento contínuo de todos os processos organizacionais).
*Melhoria das habilidades humanas: Motivação, liderança, treinamento, satisfação com trabalho, avaliação
de desempenho, comunicação eficiente, etc.
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*Administrando a diversidade da força de trabalho: Um dos desafios mais importantes e abrangente diz
respeito à raça, etnia, sexo dos participantes, mulheres, negros, deficientes físicos, idosos e homossexuais.
*Respondendo à globalização: Aprender a trabalhar com pessoas em diferentes culturas (Qualificação,
compreensão cultura e adaptar o estilo de gerenciamento a sua cultura).
*Fortalecendo as pessoas: Emporwement - Fortalecimento dos funcionários, equipes autogerenciadas.
*Estimulando a inovação e a mudança: Organizações bem-sucedidas precisam encorajar a inovação e
dominar a arte da mudança para expressar sua competitividade, ou estarão fadadas à morte. Os funcionários
de uma empresa podem ser a mola propulsora da inovação e da mudança ou podem ser uma barreira poderosa
contra elas. O desafio enfrentado pelos executivos é estimular a criatividade e a tolerância à mudança. O
estudo do comportamento organizacional oferece muitas ideias e técnicas para ajudar na realização desse
objetivo.
*Lidando com a “temporariedade”: Os executivos e os funcionários de hoje precisam aprender a lidar com
a temporariedade, bem como conviver com a flexibilidade, a espontaneidade e a imprevisibilidade, o estudo
comportamento organizacional pode fornecer dicas importantes para o entendimento de um mundo profissional
em mudança contínua para a superação da resistência à inovação e para a criação de uma cultura
organizacional voltada para ela.
*Ajudando os funcionários a alcançar o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional: Atenuar a
confusão entre a vida profissional e a pessoal teletrabalho, maior flexibilidade para que possam compatibilizar
os assuntos profissionais e pessoais. Comportamento organizacional concede diversas sugestões para
orientar o planejamento de ambientes de trabalho que ajudem o administrador a enfrentar esses conflitos.
*Declínio da lealdade dos funcionários: Terceirização, alterações na remuneração, entre outros contribuíram
para reduzir a lealdade dos funcionários.
*Desafio importante no comportamento organizacional: motivar trabalhadores e manter a competitividade
global das organizações.
*Melhorar o comportamento ético: Criar um clima eticamente saudável para seus funcionários no qual eles
possam realizar seu trabalho com produtividade e confrontando o mínimo de ambiguidade em relação ao que
se constitui em comportamentos certos ou errados.
Os gerentes têm, nos estudos proporcionados pelo Comportamento Organizacional, poderosas ferramentas
em face da complexidade gerada pela diversidade, globalização, qualidade total e as contínuas mudanças
ocasionadas pelas alterações rápidas em vários segmentos da sociedade.
O Comportamento Organizacional está se estabelecendo firmemente como um campo próprio de estudo por
meio de suas teorias e técnicas de pesquisa.
Embora o estudo do comportamento humano no trabalho seja sistemático e rigoroso, é preciso ressaltar que
as pessoas são diferentes e a abordagem de Comportamento Organizacional leva em conta uma estrutura
contingencial considerando variáveis situacionais para entender as relações de causa e efeito.
Assim, caso por caso, são examinadas as variáveis relacionadas com o ambiente, tecnologia, personalidade
e cultura.
Esta perspectiva permite considerar os estudos como o resultado da convergência de diversas escolas de
pensamento, valendo-se, sobretudo, da Psicologia, Sociologia, Economia, Antropologia e Ciências Políticas.
Tanto quanto as pessoas são complexas, as teorias que refletem o que elas estudam também são complexas
em explicar suas ações.
Pode-se dizer, então, que Comportamento Organizacional é um campo de estudo que ajuda a prever, explicar
e compreender os comportamentos nas organizações.

Funções dos Administradores
Henri Fayol escreveu que todos os administradores realizam cinco funções gerenciais: planejam, organizam,
comandam, coordenam e controlam. Atualmente, essas tarefas foram condensadas em quatro:
planejamento, organização, liderança e controle.
A função de planejamento engloba a definição das metas da organização, o estabelecimento de uma estratégia
geral para o alcance dessas metas e o desenvolvimento de planos para integrar e coordenar as atividades.
A elaboração da estrutura da empresa é chamada de organização; quais tarefas devem ser realizadas, por
quem, quem se reporta a quem e quais as decisões a serem tomadas.
Faz, também, parte do trabalho do administrador dirigir e coordenar pessoas. Esta é a função da liderança;
motivar os funcionários, dirigir as atividades e resolver os conflitos entre as pessoas.
Para garantir que as coisas caminhem como devem, o administrador precisa monitorar o desempenho da
organização; é o controle. O desempenho real tem de ser comparado com as metas estabelecidas previamente
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e se houver quaisquer desvios significativos, é responsabilidade do administrador trazer a organização de volta
aos trilhos.

Papéis dos administradores
No final da década de 60, Mintzberg concluiu que os administradores desempenham 10 papéis, que podem
ser assim agrupados:
Papéis de Relacionamento Interpessoal: figura de proa, liderança e ligação;
Papéis de Informação: monitor, disseminador e porta-voz;
Papéis de Decisão: empreendedor, gerenciador de turbulência, alocador de recursos, negociador.

Habilidades dos administradores
Outra forma de considerar o que fazem os administradores é examinar as habilidades ou competências de que
precisam para atingirem seus objetivos. Robert Katz identifica três competências essenciais: técnica, humana
e conceitual.
Todas as abordagens sobre as funções, papéis e habilidades de administração reconhecem a importância da
gestão de pessoas; o administrador precisa desenvolver suas habilidades humanas.

Atitudes
A sabedoria popular diz que uma ação vale mais que mil palavras. As ações são a manifestação das atitudes.
Saber agir, como agir, e o momento de agir, é fundamental para a preservação da imagem pessoal. Um simples
gesto pode contribuir positiva ou negativamente na imagem pessoal e profissional.

Formação de atitudes
As atitudes têm sido consideradas como prontidão mental ou predisposição implícita que exercem influência
geral e coerente numa classe relativamente ampla de respostas de avaliação. Tais respostas são usualmente
dirigidas para algum objeto, pessoa ou grupo. As atitudes são vistas como predisposições duradouras, mas
predisposições aprendidas e não inatas. Por isso, embora as atitudes não sejam momentaneamente
passageiras, são perceptíveis às mudanças.

Tipos de atitudes
As atitudes são divididas em três componentes: afeto, cognição e comportamento. O componente afetivo é
formado pela avaliação que a pessoa dá de uma resposta emocional a algum objeto ou alguma pessoa. O
componente cognitivo é conceituado como as crenças de uma pessoa a respeito de objeto ou pessoa, ou
conhecimento de fatos a eles referentes. O componente de comportamento inclui o comportamento manifesto
da pessoa com relação à outra pessoa ou ao objeto.
Se as atitudes são conceituadas dessa forma, podemos ver como as técnicas planejadas para mudar apenas
as reações emocionais de alguém com relação a algum objeto ou a alguma pessoa atacariam somente um
componente da atitude considerada. Essa concepção de componentes de atitudes não apenas sugere
interessantes métodos para mudar atitudes, mas também nos dá algumas ideias quanto a maneira de medilas.
O componente afetivo – respostas fisiológicas ou apresentações verbais do fato de gostar ou não gostar.
O componente cognitivo – por autoavaliação de crenças ou pela quantidade de conhecimento que uma
pessoa tem de certo tópico.
O componente de comportamento – por observação direta da maneira e da forma como a pessoa se
comporta em situações estimuladoras específicas.

Valores
A maneira como vemos a vida, as pessoas e o mundo depende dos nossos valores. Eles são componentes
dos nossos modelos mentais.
Se temos modelos de boa qualidade, teremos uma melhor representação da realidade; se estes são de má
qualidade, teremos uma visão mutilada e deturpada do mundo. Por exemplo: para uma pessoa que valoriza a
integridade e competência, suas escolhas, decisões e implementações serão sustentadas por esses valores.
Desse modo, como as pessoas têm seus valores e são o ponto de partida para uma relação saudável ou não,
as organizações se constroem sobre seus valores.
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Valores virtuosos como disciplina, lealdade, honestidade, perseverança e respeito encontram-se presentes na
missão de organizações e têm sido responsáveis pela longevidade e credibilidade de algumas, por longas
décadas.
A Sony, por exemplo, preserva o “respeito e encorajamento às capacidades das pessoas”. A 3M, por sua vez,
preza pela “inovação, integridade absoluta, respeito pela iniciativa individual e pelo crescimento pessoal,
tolerância com os erros, qualidade e confiabilidade”. Estes são alguns valores que têm apoiado essas
empresas na sua trajetória de sucesso.
É preciso ter em mente que os valores explicitados, mas não presentes nas ações, são declarações apenas
de princípios, e isto é pouco. É necessário que sejam os pilares que sustentam a definição de negócio da
empresa.
Tanto as questões individuais, relacionadas às características biográficas, quanto aquelas que envolvem o
funcionamento de um grupo, tornaram-se relevantes para se compreender e atuar sobre a cultura, estrutura e
processos organizacionais.
Não é por acaso que pesquisas feitas com profissionais, anos após estarem formados, apontam as disciplinas
relacionadas ao comportamento humano no trabalho como decisivas para o sucesso profissional.

Desempenho
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

4º PDF
Conteúdo
1 Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 1.1 Título I (Capítulo I, II e III), Título
II (Capítulo I, III, IV, V e VI) e Título VI (Capítulo I, II e III). Lei nº 5.810/1994 e suas alterações (Regime
Jurídico Único dos servidores públicos do Estado do Pará). Lei nº 6.969/2007 e suas alterações
(Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações).

Coletâneas de Exercícios pertinentes

Regimento Interno:
TÍTULO I (Capítulo I, II, III, IV e V)
TÍTULO II (Capítulo I, II e IV) e
TÍTULO VI (Capítulo II, III e IV)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Dispõe sobre o Regimento

Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
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O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, por deliberação de seus membros
na 16ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada hoje, APROVA o Regimento Interno, nos seguintes
termos:
Das Disposições Preliminares
Art. 1º Este Regimento dispõe sobre o funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, estabelece a
competência dos seus órgãos administrativos e jurisdicionais, regula o processamento e o julgamento dos
feitos que lhe são atribuídos pelas leis e institui a disciplina de seus serviços.
Art. 2º Ao Tribunal cabe o tratamento de "Egrégio", seus integrantes têm o título de “Desembargador”, recebem
o tratamento de "Excelência" e usarão, nas sessões públicas, vestes talares.

TÍTULO I
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO
Art. 3º O Tribunal de Justiça, órgão supremo do Poder Judiciário do Estado, tendo por sede a cidade de Belém
e jurisdição em todo o Estado do Pará, é composto de 30 (trinta) Desembargadores e dos seguintes órgãos de
julgamento:
I - Tribunal Pleno;
II - Conselho de Magistratura;
III – Seção de Direito Público; (Incluído pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
IV – Seção de Direito Privado; (Incluído pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
V – Seção de Direito Penal; (Incluído pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
VI – Turmas de Direito Público; (Incluído pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
VII – Turmas de Direito Privado; (Incluído pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
VIII – Turmas de Direito Penal. (Incluído pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
Art. 4º Dependerá de iniciativa do Tribunal Pleno o aumento do número de Desembargadores, o que somente
será possível, quando ocorrerem os pressupostos constitucionais, cumpridas as normas infraconstitucionais
vigentes.
Art. 5º O cargo de Desembargador será provido mediante acesso de Juízes de Direito de última entrância,
pelos critérios de merecimento e de antiguidade, alternadamente, ressalvado o 1/5 (um quinto) dos lugares
reservados a advogados e membros do Ministério Público, na forma prevista nas Constituições Federal e
Estadual e normas vigentes.
§ 1º Constatada a vaga, o Tribunal de Justiça verificará, preliminarmente, se o seu preenchimento cabe a Juiz
de Direito, Advogado ou Membro do Ministério Público.
§ 2º Se o preenchimento da vaga couber a Juiz de Direito, será fixado o acesso ao Tribunal de Justiça, e, em
sessão pública, mediante votação nominal, aberta e fundamentada, será feita a indicação, no caso de
antiguidade, ou organizada lista tríplice, no caso de merecimento.
§ 3º A promoção deverá ser realizada até 40 (quarenta) dias da abertura da vaga, cuja declaração se fará nos
10 (dez) dias subsequentes ao fato da vacância.
§ 4º O prazo para abertura da vaga poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante
justificativa fundamentada da Presidência do Tribunal.
§ 5º Antes de iniciada a votação de promoção por merecimento, fará o Corregedor de Justiça competente uma
exposição detalhada sobre a vida funcional de cada Juiz promovível, com base nos registros funcionais
respectivos.
Art. 6º No caso de antiguidade, apurada na última entrância, o Tribunal, em sessão aberta e pública, resolverá,
preliminarmente, se deve ser indicado o Juiz mais antigo, somente podendo este ser recusado pelo voto
fundamentado de dois terços (2/3) de seus membros, conforme procedimento próprio, assegurada ampla
defesa e repetindo-se a votação em relação ao imediato, e assim por diante, até fixar-se a indicação.
§ 1º O procedimento a que se refere o caput correrá em segredo de justiça e os votos de recusa serão tomados
em autos apartados, com um prazo de 15 (quinze) dias para a defesa, devendo o processo ser distribuído a
um relator e julgado pela maioria absoluta do Tribunal Pleno.
§ 2º Se houver empate na antiguidade relativa à ultima entrância, terá preferência o juiz mais antigo na carreira.
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Art. 7º Tratando-se de vaga a ser preenchida por membro do Ministério Público ou da Ordem dos Advogados
do Brasil, o Tribunal Pleno formará a lista tríplice mediante a escolha, em escrutínio aberto por maioria absoluta,
dos indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes, procedendo-se na
forma do disposto no parágrafo único do art. 156 da Constituição Estadual.
Parágrafo único. No caso do art. 94 da Constituição Federal, o Tribunal poderá verificar se foram satisfeitas
as exigências legais.
Art. 8º O prazo para a posse é de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação do ato de nomeação no
Diário da Justiça, podendo ser prorrogado, por igual período, pelo Presidente do Tribunal.
§ 1º Se o nomeado estiver em férias ou em licença, o prazo será contado do dia do seu retorno ao serviço.
§ 2º Se a posse não se verificar no prazo, a nomeação será tornada sem efeito.
§ 3º Ocorrendo vacância, quinze dias após esta, qualquer Desembargador, observada a antiguidade, poderá
solicitar a transferência para a vaga.
§4º O Desembargador empossado integrará a Turma em que se deu a vaga para a qual foi nomeado ou
ocupará vaga resultante da transferência de Desembargador. (Redação dada pela E.R. n.º 10 de 21/02/2018)
CAPÍTULO II
DAS ELEIÇÕES
Art. 9º A eleição do Presidente, do Vice-Presidente, dos Corregedores de Justiça e do Conselho de
Magistratura, realizar-se-á em sessão do Tribunal Pleno, em até 60 (sessenta) dias, no mínimo, antes do
término do mandato.
Art. 10. Considerar-se-ão eleitos Presidente, Vice-Presidente, Corregedores de Justiça e membros do
Conselho de Magistratura os Desembargadores que, nos respectivos escrutínios, obtiverem a maioria absoluta
dos votos dos presentes.
§ 1º Se nenhum dos Desembargadores obtiver essa maioria, proceder-se-á a um segundo escrutínio entre os
2 (dois) mais votados, e, em caso de empate, considerar-se-á eleito o que for mais antigo dentre eles no
Tribunal.
§ 2º Será adotado sistema informatizado ou, na sua impossibilidade, cédula única na qual serão incluídos, na
ordem decrescente de antiguidade, os nomes dos Desembargadores.
Art. 11. O Presidente, o Vice-Presidente, os Corregedores de Justiça e os membros do Conselho de
Magistratura serão eleitos para mandato de 2 (dois) anos, vedada a reeleição para o mesmo cargo e, salvo
motivo de força maior, tomarão posse no primeiro dia útil do mês de fevereiro.
Art. 12. Vagando quaisquer dos cargos referidos no art. 9º no curso da primeira metade do biênio, realizar-seá nova eleição do sucessor, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da declaração de vacância pelo Tribunal
Pleno, para completar o término do mandato.
Parágrafo único. Caso a vacância ocorra no segundo ano do biênio, o cargo vago será provido pelo membro
mais antigo do Tribunal.
Art. 13. O Desembargador eleito para o cargo de direção no Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional
Eleitoral, como membro efetivo, perderá, automaticamente, ao ser empossado, a titularidade de outra função
eletiva, procedendo-se, na sessão subsequente, à eleição para o preenchimento da vaga.
Art. 14. A eleição de Desembargador e de Juiz de Direito de 3ª entrância para integrar o Tribunal Regional
Eleitoral é feita em sessão do Tribunal Pleno, convocada depois da comunicação de vaga pela Presidência
daquela Corte Federal.
§ 1º Não podem ser votados para as funções mencionadas neste artigo:
I - o ocupante de cargo de direção no Tribunal de Justiça;
II - os Juízes de Direito auxiliares;
III - o Desembargador ou o Juiz de Direito que, segundo informações da Corregedoria de Justiça, não estiver
com os serviços em dia.
§ 2º No caso de prestação de serviço exclusivamente à Justiça Eleitoral, o afastamento será concedido a
pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, competindo ao Tribunal Pleno a sua autorização.
§ 3º A Corregedoria informará o Tribunal a respeito dos Magistrados aptos à indicação, o seu desempenho
funcional e os dados estatísticos da comarca ou vara.
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Art. 15. Na elaboração da lista de advogados para integrar o Tribunal Regional Eleitoral, cada Desembargador
votará em 6 (seis) nomes, considerando-se eleitos os que tiverem obtido a maioria absoluta de votos dos
presentes.
Parágrafo único. Sendo necessário um segundo escrutínio, concorrerão os nomes remanescentes mais
votados em número não superior ao dobro dos lugares a preencher.
Art. 16. Os membros efetivos das comissões permanentes serão escolhidos pelo novo Presidente, para
mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução.
CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO DO TRIBUNAL
Art. 17. Os trabalhos do Tribunal de Justiça serão instalados em sessão solene do Tribunal Pleno com a
presença de todos os seus membros, na primeira quarta-feira útil do calendário forense.
§ 1º O primeiro dia útil do calendário forense iniciará após o recesso judiciário compreendido no período de 20
de dezembro a 6 de janeiro.
§ 2º No período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, todos os prazos, audiências e sessões julgamento estarão
suspensos, nos termos do CPC.
Art. 18. O Tribunal Pleno compõe-se de todos os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
e Juízes convocados, enquanto perdurar a convocação, sem prejuízo de outras convocações para a
composição de quórum.
§ 1º O Tribunal Pleno funcionará, com a maioria absoluta de seus membros, sob a direção do Desembargador
Presidente ou de quem o estiver substituindo.
§ 2º Para a composição de quórum poderá ser feita a convocação de Desembargadores, ainda que afastados
em virtude de licenças, férias e a serviço da Justiça Eleitoral.
§ 3º Os Juízes convocados funcionarão nas sessões do Tribunal Pleno apenas nos processos sobre matéria
judiciária, na qualidade de relator ou de revisor, quando houver.
Art. 19. O Tribunal Pleno reunir-se-á às quartas-feiras, apreciando tanto as questões administrativas quanto
as judiciais.
§ 1º O Conselho de Magistratura reunir-se-á às segundas e quartas quartas-feiras de cada mês.
§ 2º As Seções de Direito Público, de Direito Privado e de Direito Penal e as Turmas de Direito Público, de
Direito Privado e de Direito Penal funcionarão da seguinte forma: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
I – a Seção Penal e as primeiras Turmas de Direito Público e Privado terão sessões às segundas feiras;
(Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I – a Seção Penal, a Primeira Turma de Direito Público, a Segunda Turma de Direito Público, e a Primeira
Turma de Direito Privado terão sessões às segundas-feiras. (Alterado pela E.R. n.º 19 de 30/01/2019)
II – a Seção de Direito Público, a primeira e a segunda Turma de Direito Penal e a segunda Turma de Direito
Privado terão sessões às terças-feiras; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
III – a Seção de Direito Privado, a segunda Turma de Direito Público e a terceira de Direito Penal terão sessões
às quintas-feiras. (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
III – a Seção de Direito Privado e a Terceira Turma de Direito Penal terão sessões às quintas feiras. (Alterado
pela E.R. n.º 19 de 30/01/2019)

§ 3º Compete aos Presidentes das Seções e Turmas convocar sessões extraordinárias: (Redação dada pela E.R.
n.º 10 de 21/02/2018)

a) no âmbito cível, com 05 (cinco) dias úteis de antecedência, com indicação dos feitos a serem julgados,
sendo obrigatória a convocação sempre que, em 2 (duas) sessões consecutivas, não for esgotada a pauta de
julgamentos;
b) no âmbito criminal, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, no mínimo, com indicação dos feitos a
serem julgados, sendo obrigatória a convocação sempre que, em 2 (duas) sessões consecutivas, não for
esgotada a pauta de julgamentos.
Art. 20. Os órgãos do Tribunal de Justiça funcionarão com o seguinte quórum mínimo:
I – o Conselho de Magistratura, com 5 (cinco) membros;
II – a Seção de Direito Público, com a maioria absoluta dos membros das Turmas de Direito Público; (Redação
dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

III – a Seção de Direito Privado, com a maioria absoluta dos membros das Turmas de Direito Privado; (Redação
dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
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IV – a Seção de Direito Penal, com a maioria absoluta dos membros das Turmas de Direito Penal; (Redação
dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

V – as Turmas de Direito Privado, com 3 (três) membros; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
VI – as Turmas de Direito Público, com 3 (três) membros; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
VII – as Turmas de Direito Penal, com 3 (três) membros. (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
Art. 21. Revogado. (Redação dada pela E.R. n.º 10 de 21/02/2018)
Art. 22. Havendo necessidade de convocação de Juiz de primeiro grau, a Presidência submeterá a matéria ao
Tribunal Pleno para deliberação, obedecidas as normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis.
§ 1º Nos casos de vaga ou afastamento de Desembargador, a qualquer título, por período superior a 30 (trinta)
dias, será convocado pelo Presidente do Tribunal, após deliberação do Tribunal Pleno, Juiz de Direito de última
entrância, que receberá os processos do substituído e os distribuídos àquele durante o tempo da substituição.
§ 2º Os parâmetros para escolha dos Juízes convocados serão definidos por meio de resolução do Tribunal
de Justiça.
§ 3º Novo afastamento concedido nos 30 (trinta) dias subsequentes ao término do anterior será considerado
como prorrogação para fins do disposto no caput deste artigo.
§ 4º Em nenhuma hipótese, salvo vacância do cargo de Desembargador, haverá redistribuição de processos
aos Juízes convocados.
Art. 23. O Presidente, o Vice-Presidente e os Corregedores de Justiça integram apenas o Tribunal Pleno, o
Conselho de Magistratura e as Comissões Permanentes na forma regimental, atuando, ainda, no julgamento
dos feitos que lhe couberem por distribuição nas Seções e Turmas. (Redação dada pela E.R. n.º 10 de 21/02/2018)
CAPÍTULO IV
DO TRIBUNAL PLENO
Art. 24. O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos Desembargadores e Juízes convocados, enquanto
perdurar a convocação, instalado pelo Presidente do Tribunal e, nos seus impedimentos, sucessivamente, pelo
Vice-Presidente e na ausência deste, segundo a ordem de antiguidade na Corte, competindo-lhe:
I – instalar o Ano Judiciário na primeira sessão após o dia 06 de janeiro;
II - eleger o Presidente, o Vice-Presidente, os Corregedores de Justiça e os membros do Conselho de
Magistratura;
III - propor à Assembleia Legislativa a alteração do número de Desembargadores, nas condições expostas no
art. 4º deste Regimento;
IV - eleger Desembargadores e Juízes de Direito para compor o quadro de Juízes do Tribunal Eleitoral, bem
como organizar a lista tríplice de advogados, que será enviada ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral;
V - proceder à escolha de Juízes de Direito que deverão ter acesso ao Tribunal de Justiça, pelos critérios de
antiguidade e merecimento, alternadamente;
VI – indicar ao Governador do Estado, mediante listas tríplices, os advogados ou membros do Ministério Público
que devam ocupar, no Tribunal de Justiça, as vagas referentes ao quinto constitucional;
VII - proceder à escolha de Juízes de Direito que devam ser removidos ou promovidos pelos critérios de
antiguidade e merecimento;
VIII - decidir sobre os pedidos de Juízes para residirem fora da comarca;
IX- deliberar sobre as propostas orçamentárias do Poder Judiciário;
X – escolher, pelo Presidente do Tribunal, os Desembargadores e, quando necessário, os Juízes e servidores
que devam integrar a Comissão de Concurso; a Comissão de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos
Administrativos e Legislativos; a Comissão de Informática; a Comissão de Súmula, Jurisprudência, Biblioteca
e Revista e a Comissão Permanente de Segurança Institucional. (Redação dada pela E.R. n.º 10 de 21/02/2018)
XI - solicitar a intervenção no Estado, por intermédio do Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos na
Constituição Federal;
XII - processar e julgar, originariamente, ressalvada a competência das Justiças Especializadas:
a) o Vice-Governador do Estado, os Deputados Estaduais, o Procurador-Geral do Estado e o Procurador-Geral
de Justiça, nos crimes comuns;
b) os Secretários de Estado, nos crimes comuns e de responsabilidade, quando não conexos com os do
Governador;
c) os Deputados Estaduais, os Juízes de Direito, os membros do Ministério Público e os da Defensoria Pública,
nos crimes comuns e de responsabilidade.
XIII - processar e julgar os feitos a seguir enumerados:
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a) os habeas corpus, quando o coator ou o paciente for membro do Poder Legislativo, servidor ou autoridade
cujos atos estejam diretamente submetidos à jurisdição do Tribunal de Justiça, quando se tratar de infração
penal sujeita à mesma jurisdição em única instância, ou quando houver perigo de se consumar a violência
antes que outro Juiz ou Tribunal possa conhecer do pedido;
b) os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção contra atos ou omissões do
Governador do Estado, da Mesa e do Presidente da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal, de seu
Presidente e Vice-Presidente, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios,
inclusive de seus Presidentes, do Procurador-Geral de Justiça e do Procurador-Geral do Estado; (Redação dada
pela E. R. nº 01 de 07/07/2016).

c) os conflitos de competência, entre Juízos, Turmas ou Seções de Direito Público e Privado; (Incluída pela E.R.
n.º 05 de 16/12/2016)

d) os conflitos de atribuições entre autoridades judiciárias e administrativas, quando neles forem interessados
o Governador, Secretários de Estado, Procurador de Justiça e Procurador-Geral do Estado;
e) as habilitações e outros incidentes, nos processos de sua competência originária ou em grau de recurso;
f) as ações rescisórias de seus acórdãos;
g) a restauração de autos extraviados ou destruídos, relativos aos feitos de sua competência;
h) a representação oferecida pelo Procurador-Geral de Justiça para assegurar a observância dos princípios
indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial para fins de
intervenção do Estado nos Municípios;
i) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal perante a Constituição
Estadual, inclusive por omissão;
j) as suspeições e impedimentos arguidos contra seus membros e do Procurador-Geral da Justiça, nos casos
submetidos a sua competência;
k) as medidas cautelares e de segurança nos feitos de sua competência;
l) os embargos de declaração opostos de suas decisões;
m) o incidente de falsidade e o de insanidade mental do acusado, nos processos de sua competência;
n) os pedidos de revogação das medidas de segurança que tiver aplicado;
o) os pedidos de arquivamento de inquéritos formulados pelo Procurador-Geral da Justiça;
p) os incidentes de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do Poder Público;
q) as dúvidas não manifestadas sob a forma de conflito, sobre distribuição, prevenção, competência e ordem
de serviço ou matéria de suas atribuições;
r) as hipóteses de assunção de competência (art. 947 do CPC);
s) os incidentes de resolução de demandas repetitivas (art. 976 do CPC);
t) as reclamações pertinentes à execução de seus julgados;
XIV - julgar:
a) a exceção da verdade nos crimes de calúnia e difamação em que for querelante qualquer das pessoas
enumeradas nas alíneas “a” e “b” do inciso XII deste artigo, após admitida e processada a exceção no Juízo
de origem;
b) os recursos previstos em lei, contra as decisões proferidas em processos de competência privativa do
Tribunal e os opostos na execução de seus acórdãos;
c) os recursos das decisões do Presidente do Tribunal, salvo quando o conhecimento do feito couber a outro
órgão;
d) os recursos das decisões do Conselho de Magistratura, quando expressamente previsto;
e) os agravos nos processos de sua competência;
f) os recursos das penas impostas pelos órgãos do Tribunal, ressalvada a competência do Conselho de
Magistratura;
XV - impor penas disciplinares;
XVI - representar ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público ao Conselho
Federal da Ordem dos Advogados, ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, ao Conselho Superior
do Ministério Público, à Procuradoria-Geral do Estado e à Defensoria Pública;
XVII - deliberar sobre:
a) permuta ou transferência entre Seções ou Turmas; (Redação dada pela E.R. nº 10 de 21/02/2018)
b) perda de cargo de magistrado não vitalício, na hipótese prevista no inciso I do art. 95 da Constituição Federal,
observando-se o disposto no art. 80 deste Regimento. (Alterado pela E.R. nº 18 de 23/01/2019)
c) a advertência, a censura, a remoção compulsória, a disponibilidade e aposentadoria de magistrado, por
interesse público, em decisão por maioria absoluta de seus membros;
d) aprovação de súmula;
e) projeto de lei referente à composição e organização e divisão judiciária, bem como à criação e extinção de
cargos dos serviços auxiliares da Justiça Estadual;
f) projeto de lei complementar dispondo sobre o Código Judiciário do Estado ou de sua alteração;
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g) normas de procedimento civil e penal de competência legislativa do Estado;
XVIII – mandar riscar expressões desrespeitosas constantes do requerimento, razões ou pareceres submetidos
ao Tribunal;
XIX – representar à autoridade competente quando, em autos ou documentos de que conhecer, houver indícios
de crime de ação pública;
XX - exercer as demais atividades conferidas em lei ou neste Regimento Interno;
XXI – votar o Regimento Interno e suas Emendas.
§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos XI; XII; alíneas “a” e “b”; XIII, alíneas “h”, “i” e “p”; e XVII, alíneas “b” e
“c”, é indispensável a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros do Tribunal Pleno para instalação
da sessão de julgamento para apreciação da matéria. (Alterado pela E.R. n.º 18 de 23/01/2019)
§ 2º Sendo ímpar o número de vagas destinadas ao quinto constitucional, uma delas será, alternada e
sucessivamente, preenchida por Advogado e por membro do Ministério Público, de tal forma que, também
sucessiva e alternadamente, os representantes de uma dessas classes superem os de outra em uma unidade.
Art. 25. Divide-se o Tribunal Pleno em 3 (três) Seções, sendo: (Redação dada pela E.R. nº 05 de 16/12/2016)
I – 01 (uma) Cível, representada pela Seção de Direito Público, constituída pela totalidade de membros das 02
(duas) Turmas de Direito Público; (Redação dada pela E.R. nº 05 de 16/12/2016)
II – 01 (uma) Cível, representada pela Seção de Direito Privado, constituída pela totalidade de membros das
02 (duas) Turmas de Direito Privado; (Redação dada pela E.R. nº 05 de 16/12/2016)
III – 01 (uma) Penal, representada pela Seção de Direito Penal, constituída pela totalidade de membros das 03
(três) Turmas de Direito Penal. (Redação dada pela E.R. nº 05 de 16/12/2016)
Art. 26. O Tribunal Pleno é constituído de 30 (trinta) Desembargadores, observada a ordem de antiguidade em
seus assentos e votos.
Parágrafo único. O Tribunal Pleno deliberará com a maioria de seus membros, salvo disposição em lei
especial.
.......................................................
.......................................................
.......................................................
........................................................

Coletânea de Exercícios pertinentes
Gabaritos no final dessa coletânea
01) Assinale a alternativa correta:
A) Ao funcionário que praticar insubordinação grave será aplicada a pena de demissão.
B) Ao funcionário que abandonar o cargo será aplicada a pena de suspensão, por até 90 (noventa) dias.
C) Ao funcionário que adotar procedimento irregular, de natureza grave, será aplicada a pena de multa, que
poderá ser descontada do seu vencimento ou remuneração.
D) Ao funcionário que revelar dolosamente segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, com
prejuízo para o Estado, será aplicada a pena de multa.
02) Será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, se ficar provado que o
inativo, quando em atividade:
A) deixou de zelar pela economia do material do estado e pela conservação do que foi confiado à sua guarda
ou utilização.
B) praticou falta grave para a qual é cominada a pena de suspensão.
C) aceitou ilegalmente cargo ou função pública.
D) não desempenhou com zelo e presteza os trabalhos de que era incumbido.
03) Assinale a alternativa em que os períodos completam corretamente a seguinte afirmação:
O curso da prescrição começa a fluir quando _____________________________________e se interrompe
quando do (a)_________________________________________.
A) for praticada a infração disciplinar / notificação do funcionário faltoso para defender-se.
B) o funcionário for notificado para defender-se / encerramento do respectivo processo administrativo ou da
sindicância, quando for o caso.
C) da data do fato punível disciplinarmente / pelo ato que determinar a instauração do inquérito administrativo.
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D) for aberta a sindicância preliminar / instauração do processo administrativo.
E) for encerrado o processo administrativo / julgamento por parte da autoridade competente para aplicação da
pena disciplinar.
04) Assinale a alternativa incorreta: (Lei nº 5.810/94)
A) A pena de repreensão será aplicada nas infrações de natureza leve, em caso de falta de cumprimento dos
deveres ou das proibições.
B) Todas as penas impostas ao funcionário devem constar do seu assentamento individual, exceto a
repreensão, quando verbal.
C) Será demitido o funcionário que faltar ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos e injustificados
D) Será demitido o funcionário que acumular ilegalmente cargos, empregos ou funções públicas.
05) Não é dever do funcionário:
A) ser obediente às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais
B) guardar sigilo sobre documentos e fatos de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função
C) cooperar com os companheiros de trabalho.
D) ser diligente no cumprimento dos trabalhos de que for incumbido.
E) providenciar para que esteja sempre em ordem, no assentamento individual, a sua declaração de bens.
06) Assinale a alternativa correta:
A) A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo, que importe em prejuízo à Fazenda
Estadual ou a terceiros.
B) A responsabilidade administrativa exime o funcionário da responsabilidade civil.
C) A responsabilidade administrativa exime o funcionário da responsabilidade penal.
D) O pagamento da indenização a que ficar obrigado o funcionário exime o exame da pena disciplinar em que
incorrer.
E) O pagamento da indenização a que ficar obrigado o funcionário exime-o da responsabilidade penal.
07) Considerando os deveres impostos aos funcionários públicos civis do o Regime Jurídico Único dos
Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do
Estado do Pará, analise os itens a seguir e assinale a alternativa incorreta:
I - Mesmo quando manifestamente ilegais, as ordens superiores devem ser cumpridas pelo funcionário, que,
entretanto, deverá representar à autoridade competente.
II - Deve o funcionário guardar sigilo sobre documentos e fatos de que tenha conhecimento em razão do cargo
ou função.
III - Cumpre ao funcionário conservar apenas o material do Estado que foi confiado à sua guarda ou utilização.
IV - Proceder na vida pública na forma que dignifique a função pública.
A) Todos os itens estão incorretos.
B) Apenas o item IV está correto.
C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
D) Todos os itens estão corretos.
08) Conforme o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, a aplicação irregular de dinheiro público pode
ensejar a aplicação:
A) da pena de suspensão.
B) da pena de repreensão.
C) da pena de demissão.
D) da pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
09) Ao funcionário que nos casos de desobediência ou falta de cumprimento do dever, será aplicada a
pena de:
A) repreensão.
B) suspensão.
C) multa.
D) demissão.
E) demissão a bem do serviço público.
.............................................
.............................................
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.............................................
.............................................

Gabarito
01 11 - D
21 - B
31 - C
41 - D
51 - C
61 - D
71 - C
81 - C
91 - D
101 - C
111 - C
121 - B
131 - C

02 12 - B
22 - A
32 - D
42 - A
52 - A
62 - E
72 - D
82 - E
92 - B
102- C
112 - D
122 - C
132 - A

03 13 - C
23 - B
33 - B
43 - C
53 - D
63 - C
73 - C
83 - E
93 - E
103 - A
113 - C
123 - C
133 - D

04 14 - D
24 - D
34 - B
44 - D
54 - B
64 - B
74 - D
84 - A
94 - C
104 - B
114 - B
124 - A
134 - D

05 15 - E
25 - A
35 - D
45 - B
55 - A
65 - E
75 - D
85 - A
95 - A
105 - A
115 - A
125 - D
135 - C

06 16 - E
26 - B
36 - C
46 - A
56 - B
66 - C
76 - B
86 - E
96 - E
106 - C
116 - C
126 - D
136 - A

07 17 - D
27 - C
37 - B
47 - B
57 - B
67 - C
77 - C
87 - D
97 - E
107 - B
117 - A
127 - B
137 - B

08 18 - B
28 - A
38 - A
48 - D
58 - B
68 - E
78 - A
88 - E
98 - C
108 - A
118 - A
128 - C
138 - C

09 19 - E
29 - D
39 - C
49 - A
59 - C
69 - E
79 - B
89 - A
99 - A
109 - D
119 - B
129 - A
139 - C

10 - A
20 - C
30 - C
40 - C
50 - B
60 - A
70 - C
80 - D
90 - E
100 - E
110 - B
120 - D
130 - D
*******

5º PDF
Conteúdo
1 Noções de organização administrativa. 2 Administração direta e indireta, centralizada e
descentralizada. 3 Ato administrativo. 3.1 Conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies. 4
Processo administrativo. 4.1 Funções de administração. 4.1.1 Planejamento, organização, direção e
controle. 4.2 Processo de planejamento. 4.2.1 Planejamento estratégico. 4.2.1.1 Visão, missão e
análise SWOT, matriz GUT e ferramenta 5W2H. 4.2.4 Planejamento tático. 4.2.3 Planejamento
operacional. 4.2.4 Administração por objetivos. 5 Agentes públicos. 5.1 Espécies e classificação. 5.2
Cargo, emprego e função públicos. 6 Poderes administrativos. 6.1 Hierárquico, disciplinar,
regulamentar e de polícia. 6.2 Uso e abuso do poder. 7 Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 8 Lei nº
10.520/2002 e suas alterações e Decreto nº 5.450/2005 e suas alterações. 9 Decreto nº 7.892/2013
e suas alterações. 10 Controle e responsabilização da administração. 10.1 Controles administrativo,
judicial e legislativo. 10.2 Responsabilidade civil do Estado. 11 Lei nº 5.810/1994 e suas alterações
(Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das
Fundações Públicas do Estado do Pará).

Coletâneas de Exercícios pertinentes

Princípios Básicos da 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.
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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.
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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.
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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.
i) Princípio da Motivação - Trata-se do dever de justificar os atos praticados. Devem ser apontados os
fundamentos de fato e de direito e a correlação lógica entre as situações observadas e as providências
tomadas. A motivação pode ser prévia ou contemporânea à prática do ato. A motivação pode não constar do
ato, se presente no processo administrativo subjacente. Subsiste uma discussão acerca da motivação ser
obrigatória somente para os atos vinculados ou para todos os atos (discricionários e vinculados). Observar o
art. 50 da Lei nº 9.784, de 1999.
j) Princípio da Continuidade - Por esse princípio a atividade da administração não pode parar, deve ser
ininterrupta. Assim, não é admitida a paralisação dos serviços de saúde, de transporte, de segurança pública,
de distribuição de justiça, de extinção de incêndios e dos serviços funerários.
k) Princípio da Indisponibilidade - Conforme este princípio, os bens, direitos, interesses e serviços públicos
não se acham à livre disposição dos órgãos públicos, cabendo a esses apenas a responsabilidade de preserválos e aprimorá-los para as atividades as quais se destinam.
O detentor dessa possibilidade é o Estado. Por esse motivo, há necessidade de lei para alienar bens para
outorgar concessão de serviço público, e para muitas outras atividades a cargo de órgãos públicos e agentes
da administração pública.
l) Princípio da Autotutela - A administração pública está obrigada a policiar os atos administrativos que
pratica para evitar a ilegalidade, de qualquer ato, cabendo-lhe assim, retirar do ordenamento jurídico, os atos
inconvenientes e os ilegítimos. Os inconvenientes através da revogação e os ilegítimos através da anulação.
m) Princípio da Razoabilidade e Princípio da Proporcionalidade - Não há uniformidade de tratamento
destes princípios. Diogenes Gasparini afirma que a proporcionalidade é apenas um aspecto da razoabilidade.
Celso Antônio Bandeira de Mello, embora trate formalmente dos dois, consigna que a proporcionalidade é
faceta da razoabilidade. Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que a razoabilidade exige proporcionalidade.
Odete Medauar entende que é melhor englobar no princípio da proporcionalidade o sentido da razoabilidade.
Lúcia Valle Figueiredo trata do princípio da proporcionalidade ao lado do da razoabilidade (como elementos
distintos). Luís Roberto Barroso entende que os dois são conceitos próximos o suficiente para serem
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intercambiáveis.
A razoabilidade tem o sentido de coerência lógica nas decisões e medidas administrativas. A atuação
administrativa não pode ser desarrazoada, ilógica ou incongruente. Deve ser a mais adequada para obter o
fim legal (adequação entre os meios e os fins). Fica evidente o traço qualitativo.
Já a proporcionalidade apresenta o sentido de exercício da competência administrativa na extensão ou
intensidade apropriadas ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade pública. Aqui
ganha relevo o traço quantitativo.
Encontramos a utilização da razoabilidade nos ordenamentos jurídicos norte-americano e argentino. Os
ordenamentos europeus, a exemplo do alemão e francês, operam com a proporcionalidade.
Acreditamos que razoabilidade e proporcionalidade são ideias, conceitos ou critérios ligados entre si, embora
possuam sentidos próprios, na linha antes referida. Assim, preferimos falar em princípio da proporcionalidade
em sentido amplo, desdobrado nos seguintes elementos (ou princípios):
(a) conformidade, adequação ou razoabilidade. O meio empregado deve guardar adequação, conformidade,
aptidão, no sentido qualitativo, com o fim perseguido. Flagramos exatamente neste ponto o princípio da
razoabilidade, na sua formulação corrente;
(b) necessidade. Não há medida ou caminho alternativo para chegar ao mesmo resultado com menor ônus a
direito ou situação do atingido pelo ato;
(c) da proporcionalidade em sentido estrito. O que se perde com a medida tem menor relevo do que aquilo que
se ganha.
Inegavelmente, são mecanismos ou institutos voltados para o controle da discricionariedade legislativa e
administrativa.
O STF em várias decisões afirmou que o princípio da razoabilidade está implícito no art. 5o., inciso LIV da
Constituição. Seria o "princípio do devido processo legal substantivo".
Já a Lei nº 9.784, de 1999, consagra expressamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no
art. 2o., caput.
n) Princípio da Segurança Jurídica - Está relacionado com a previsibilidade do Direito e a estabilidade das
relações jurídicas. A proibição da interpretação nova retroativa é um dos exemplos da efetivação do princípio
(art. 2o., §2o., inciso XIII da Lei no. 9.784, de 1999).

Poderes Administrativos
Para o adequado cumprimento de suas funções, a administração pública dispõe dos seguintes poderes:
 Discricionário,
 vinculado,
 hierárquico,
 regulamentar,
 disciplinar e
 poder de polícia.
Poder Discricionário - É o direito que concede à administração pública de maneira explícita ou implícita
liberdade para praticar atos administrativos, conforme a escolha de sua conveniência, oportunidade e
conteúdo, para que diante do caso concreto, encontre a melhor solução.
É importante ser salientado, que poder discricionário não se confunde com poder arbitrário.
Poder Vinculado - É aquele direito que a lei confere a administração pública para a prática de ato de sua
competência, determinando os elementos e os requisitos necessários à sua formalização, não concedendo ao
administrador, qualquer margem de liberdade para considerações subjetivas.
Exemplo: Alguém deseja construir um prédio. Depois de satisfeitos os requisitos exigidos por lei, posse do
terreno, planta assinada por profissional habilitado, inexistência de dívidas tributárias, etc., a única providência
que cabe ao administrador, é conceder a licença requerida.
O princípio da legalidade impõe que o agente público observe, fielmente todos os requisitos expressos na lei,
como o da essência do ato vinculado.
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Poder Hierárquico - É aquele de que dispõe o poder executivo para distribuir e escalonar funções de seus
órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo uma relação de subordinação entre os
servidores do seu quadro de pessoal. A finalidade do poder hierárquico é ordenar, comandar, controlar e corrigir
as atividades administrativas no âmbito interno da administração pública.
Poder Disciplinar - É a faculdade de aplicar internamente punições às infrações funcionais cometidas pelos
servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da administração.
O poder disciplinar da administração é distinto do poder de punição do Estado que é realizado por meio da
justiça penal.
Poder Regulamentar - É o poder exercido pelos chefes do executivo nas esferas: Federal, Estadual e
Municipal (Presidente da República, Governadores Prefeitos), para editar decretos autônomos sobre matéria
de sua competência ainda não disciplinada por lei.
Poder de Polícia - Considera-se poder de polícia a atividade da Administração Pública que, limitando ou
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse
público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado,
ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à
tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos.
Poder de polícia é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e o
gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado.

Poder de polícia originário
É aquele exercido pelas pessoas políticas do Estado (U.E.DF.M), alcançando os atos administrativos
provenientes de tais pessoas.

Poder de polícia delegado
É aquele executado pelas pessoas administrativas do Estado, integrantes da chamada Administração Indireta.

Outorga do poder de polícia para o particular
A doutrina não admite a outorga do poder de polícia a pessoas da iniciativa privada, ainda que prestadores de
serviço ao Estado.

Licença
É o ato administrativo vinculado e definitivo pelo qual a Administração reconhece que o particular detentor de
um direito subjetivo preenche as condições para seu gozo. Não pode ser negada quando o requerente satisfaça
os requisitos legais para sua obtenção.

Autorização
É o ato administrativo discricionário em que predomina o interesse do particular.

Limites
A atuação da polícia administrativa só será legítima se realizada nos estritos termos jurídicos, respeitados os
direitos do cidadão, as prerrogativas individuais e as liberdades públicas asseguradas na CF e nas leis.

Atributos do Poder de Polícia
- Discricionariedade
- Auto-executoriedade
- Coercibilidade
A discricionariedade no exercício do poder de polícia significa que a Administração, quanto aos atos e ele
relacionados, regra geral, dispõe de uma razoável liberdade de atuação, podendo valorar a oportunidade e
conveniência de sua prática, estabelecendo o motivo e escolher, dentro dos limites legais, seu conteúdo.
A auto-executoriedade consiste na possibilidade que certos atos administrativos ensejam imediata e direta
execução pela própria administração, independentemente de ordem judicial.
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A coercibilidade possibilita que as medidas adotadas pela Administração podem ser impostas coativamente
ao administrado, isto é, sua observância é obrigatória para o particular.
Restrições à Propriedade - São constituídas pelas limitações administrativas e servidões administrativas:
Limitações administrativas: Quando o Estado, no exercício do poder de polícia, por meio da lei, limita o direito
de propriedade de forma a proporcionar uma utilidade social.
Exemplo: restrição do número de andares de um prédio próximo ao aeroporto
Servidão Administrativa: Quando através de lei ou ato administrativo, o poder restringe de forma específica
a propriedade.
Exemplo: passagem de fios de alta tensão sobre determinado terreno.
Princípio da Reserva da Administração - O princípio constitucional da reserva da Administração impede a
ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do
Poder Executivo. Não pode o Poder Legislativo desconstituir, por lei, atos de caráter administrativo que tenham
sido editados pelo Poder Executivo, no estrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais.
Regulamento Autorizado - Regulamento autorizado (ou delegado) é aquele que complementa disposições
da lei em razão de expressa determinação, nela contida, para que o Poder Executivo assim o faça.
O regulamento autorizado inova o Direito nas matérias em que a lei lhe confere essa atribuição.
A jurisprudência no Brasil não admite o regulamento autorizado para a disciplina de matérias reservadas à lei.
Se uma lei autorizar o Poder Executivo a disciplinar tais matérias será inconstitucional por afrontar o princípio
da separação dos poderes. No entanto, quando a autorização do legislador diz respeito a matérias não
reservadas à lei, nossa doutrina, e o próprio Poder Judiciário têm admitido a utilização do regulamento
autorizado quando a lei, estabelecendo as condições, os limites e os contornos da matéria a ser
regulamentada, deixa ao Poder Executivo a fixação de normas técnicas, como por exemplo:
- regras relativas a registro de operações no mercado de capitais;
- estabelecimento de modelos de notas fiscais e outros documentos;
- elaboração de lista com medicamentos sujeitos à retenção de receita;
- modelo de receituário especial;
- etc.

Poderes e Deveres do Administrador Público
A ordem jurídica confere aos agentes públicos certas prerrogativas para que estes, em nome do Estado,
persigam a consecução dos fins públicos. Essas prerrogativas são outorgadas por lei. Essas prerrogativas
consubstanciam os chamados poderes do administrador público.
A lei impõe ao administrador público alguns deveres: deveres administrativos.

Deveres do Administrador Público
- poder-dever de agir;
- dever de eficiência;
- dever de probidade;
- dever de prestar contas.

Poder- Dever de Agir
É o poder conferido à Administração para o atendimento do fim público, um dever de agir. Decorrem deste
poder-dever que os poderes administrativos são irrenunciáveis, devendo ser obrigatoriamente exercido pelos
titulares e a omissão do agente, diante de situações que exigem sua atuação, caracteriza abuso de poder, que
poderá ensejar, até mesmo, responsabilidade civil da Administração.
Poder-dever de agir significa dizer que o poder administrativo, por ser conferido à Administração para alcançar
o fim público, representa um dever de agir. No Direito Privado o poder de agir é uma mera faculdade. No Direito
Administrativo é uma imposição, um dever de agir para o agente público.
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Os poderes e deveres do administrador público são os expressos em lei, os impostos pela moral administrativa
e os exigidos pelo interesse da coletividade.
Cada agente administrativo é investido da necessária parcela de poder público para o desempenho de suas
atribuições. Esse poder deve ser usado normalmente, como atributo do cargo ou da função, e não como
privilégio da pessoa que o exerce.
O Brasil, que é um Estado de Direito e Democrático, não reconhece privilégios pessoais; só admite
prerrogativas funcionais (art. 5º caput).
Poder administrativo é atribuído à autoridade para remover os interesses particulares que se opõem ao
interesse público. Nessas condições, o poder de agir se converte no dever de agir.

Dever de Eficiência
O dever de eficiência mostra-se na necessidade de tornar mais qualitativa a atividade administrativa, com o
objetivo de se imprimir à atuação do administrador público maior celeridade, perfeição, coordenação, técnica,
controle, entre outros.

Dever de Probidade
O dever de probidade determina que o administrador público faça a sua atuação sempre em harmonia com os
princípios da moralidade e honestidade na administração pública. Este dever deve-se a conduta de acordo
com a ética, a moral quer dizer a postura honesta, e legítima de seus atos. Desta forma a improbidade está
relacionada com o enriquecimento ilícito e prejuízo público em termos de erário, e atenta aos princípios de:
moralidade, impessoalidade, finalidade, publicidade e eficiência.
Os atos de improbidade administrativa importarão:
- suspensão dos direitos políticos;
- perda da função pública;
- indisponibilidade dos bens;
- ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Dever de Prestar Contas
O dever de prestar contas é decorrência inafastável da função do administrador público, como gestor de bens
e interesses alheios, da coletividade.

Uso e Abuso de Poder
Nos Estados de Direito como o vigente no Brasil, a administração pública deve obediência à Lei em todas as
suas manifestações.
O poder administrativo outorgado à autoridade pública tem limites definidos e forma legal de aplicação, não se
constituindo em carta branca para arbitrariedades, violências, perseguições ou favoritismos governamentais.
O uso do poder é prerrogativa da autoridade. Mas, o poder deverá ser usado criteriosamente, sem abuso. Usar
criteriosamente o poder, é utilizá-lo conforme as normas legais, a moral da instituição, a finalidade do ato e as
exigências do interesse público. Em resumo, abusar do poder é utilizá-lo fora dos parâmetros impostos pela
Lei e sem utilidade pública.
O poder é concedido ao administrador público para ser utilizado em benefício da coletividade administrada,
mas usado conforme o bem-estar social exigido. O uso indevido do poder, a utilização arbitrária da força e a
violência contra o administrado são formas abusivas do uso do poder pelo Estado, não toleradas pelo Direito.
O uso do poder é lícito; o abuso, sempre ilícito. Por esta razão todo ato abusivo é nulo, por excesso ou desvio
de poder.
O abuso do poder ocorre quando a autoridade embora competente para praticar o ato, ultrapassa os limites de
suas atribuições ou se desvia das finalidades administrativas.
........................................................
.........................................................
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6º PDF
Conteúdo
1 Pessoas naturais. 1.1 Existência. 1.2 Personalidade. 1.3 Capacidade. 1.4 Direitos da
personalidade. 2 Pessoas jurídicas. 2.1 Disposições gerais. 3 Do Domicílio. 4 Dos Fatos Jurídicos:
Requisitos de validade do fato jurídico. 5 Atos jurídicos. 5.1 Lícitos e ilícitos. 6 Prescrição e
decadência.
Coletânea de Exercícios pertinentes

Pessoas Naturais
"É o ente humano ou o homem, juridicamente considerado. É encarado como o sujeito de direito
por excelência".

Início da Personalidade Natural
Art. 2º (C.C) - A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo,
desde a concepção, os direitos do nascituro.
Inicia-se a personalidade natural a partir do nascimento com vida. De acordo com o Código Civil, a
personalidade civil começa a existir do nascimento com vida; porém, a lei protege, desde a concepção, os
direitos do nascituro. Os direitos do nascituro, entretanto, estão condicionados ao nascimento com vida, ou
seja, se nascer morto, os direitos eventuais que viria a ter estarão frustrados.

Extinção da Personalidade Natural
Término da existência da pessoa natural.
Art. 6º (C.C) "A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos
ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva".
Art. 7º Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência:
I - se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida;
II - se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após
o término da guerra.
Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida
depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do
falecimento.
O fim da personalidade se dá pela morte real ou natural (óbito - cessam as atividades cerebrais,
respiratórias e circulatórias), morte presumida (ocorre quando alguém desaparece em situação de perigo que
pressuponha a probabilidade de falecimento ou for desaparecido ou feito prisioneiro sem localização em até
dois anos após o término da guerra; deve ser declarada por sentença que fixará a data provável do falecimento,
admitindo a sucessão provisional e, após, a definitiva), ausência (ocorre quando o indivíduo desaparece por
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anos ininterruptos, sem dar notícias; inicia-se judicialmente a curadoria dos bens, passando-se à sucessão
provisória e, após, à definitiva – quando é considerado morto apenas para os fins de sucessão. Sua esposa
não é considerada viúva).

Comoriência: presunção legal (relativa) de morte simultânea de pessoas. Nestes casos não há transferência
de bens entre os comorientes.
Mesmo já morta, ou seja, sem personalidade, a pessoa pode ter sua moral transgredida.
Exemplo: vilipêndio ao cadáver.
Os direitos da personalidade são oponíveis erga omnes, são indisponíveis (não podem ser transferidos a
terceiros), vitalícios (só se extinguem com a morte) intransmissíveis (não se transmite hereditariamente) e
essenciais (indissociáveis do ser humano).
Existem alguns direitos da personalidade que são disponíveis, como os direitos autorais (Lei 5.988/73), o direito
à imagem (Lei 9807/99), direito ao corpo (art. 13 CC), direito da família (art. 1513 CC – protege a privacidade)

Individualização da Pessoa Natural
Três são os elementos individualizadores da pessoa natural:
 nome;
 estado;
 domicílio.

Nome
O nome apresenta dois aspectos:
- aspecto individual: diz respeito ao direito que todas as pessoas têm ao nome;
- aspecto público: é o interesse que o Estado tem de que as pessoas possam se distinguir umas das outras;
nesse sentido, regulamentou a adoção de um nome por meio da Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos).
O nome integra os direitos da personalidade e é composto por até cinco elementos:
 prenome;
 patronímico;
 agnome;
 título (axiônimo);
 partícula.

a) Prenome
O prenome pode ser simples ou composto e é escolhido pelos pais. A regra é de que o prenome é definitivo
(artigo 58 da Lei nº 6.015/73). O nome não goza de imutabilidade, apenas de definitividade. Com o advento da Lei
nº 9.807/99, além da Lei nº 9.708/98, o prenome, que até então era imutável, passou a ser definitivo, sendo
alterado em algumas hipóteses acrescidas a outras já existentes antes da reforma.
São elas:
Em caso de evidente erro gráfico: quando o escrivão grafou o nome equivocado e necessita de uma correção
(exemplo: o nome deveria ser escrito com Ç e foi escrito com SS). A mudança pode ser feita por requerimento
simples ao próprio cartório e será encaminhada para o juiz-corregedor deste, sendo ouvido o Ministério Público.
Se o juiz verificar que realmente houve um erro, autorizará a sua correção.
Prenomes que exponham o seu portador ao ridículo: hoje é mais difícil alguém registrar o filho com prenome
que o exponha ao ridículo, visto que, com a Lei nº 6.015/73, o escrivão tem o dever de não registrar tais
prenomes. Os pais poderão requerer autorização ao juiz no caso de o escrivão não registrar o nome escolhido.
Caso haja necessidade da mudança do prenome por este motivo, deve-se propor ação de retificação de
registro e, se o juiz se convencer, autorizará a mudança. Em todos os pedidos de retificação, o Ministério
Público requer que o juiz exija do requerente a apresentação da folha de antecedentes.
Artigo 58 da Lei de Registros Públicos: foi dada nova redação ao citado artigo que dispôs sobre a mudança
do prenome para o apelido popular (exemplos: Pelé, Xuxa etc.).
Lei de Proteção às Testemunhas: as pessoas que entrarem no esquema de proteção à testemunha podem
mudar o prenome e, inclusive, o patronímico, visando permanecerem no anonimato.
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ECA:

o Estatuto da Criança e do Adolescente criou nova exceção, no caso de sentença que determina a
adoção plena, em que se cancela o registro da criança, podendo os adotantes mudar tanto o prenome quanto
o patronímico.
Também é possível a mudança para o prenome de uso, ou seja, aquele nome que todos conhecem; porém,
não é o que consta do registro geral (jurisprudencial).
É possível ainda mudar o prenome para a tradução de prenome estrangeiro. Temos, como exemplo, o nome
William que traduzido para o português é Guilherme, bem como James, que traduzido torna-se Tiago.

b) Patronímico
Patronímico é o que designa a origem familiar da pessoa. Não é escolhido pelos pais, visto que a pessoa já
nasce com o patronímico deles. O patronímico também poderá ser mudado:

Em caso de adoção plena
Com o casamento (visto que tanto a mulher quanto o homem poderão utilizar o patronímico um do outro).
Trata-se de uma faculdade do casal, e se a mulher não quiser, não será obrigada a fazer uso do patronímico
do marido.
A dissolução do casamento poderá mudar o patronímico, ou seja, a mulher que utilizou o patronímico do
marido, quando do casamento, com a dissolução poderá voltar a usar seu nome de solteira. A Lei dos Registros
Públicos dispôs que a companheira também pode utilizar o patronímico de seu companheiro, mas se colocaram
tantos obstáculos que raramente se vê um pedido deferido feito pela companheira.
De acordo com o artigo 56 da Lei de Registros Públicos, qualquer pessoa poderá, no primeiro ano após
completar a maioridade, fazer mudanças no seu nome completo, desde que não modifique seu patronímico.
Combinando-se, no entanto, esse artigo com o artigo 58 da mesma lei (prenome imutável), admite-se somente
a inclusão de patronímico dos pais que não foram acrescentados, para se fugir dos homônimos. Se transcorrer
o período disposto no artigo 56, poderá, ainda, fazer a mudança pelos mesmos motivos (artigo 57). A diferença
é que no artigo 56 a mudança será administrativa e no caso do artigo 57 deve ser o pedido motivado e mediante
ação judicial.

c) Agnome
Agnome é a partícula acrescentada ao final do nome para diferenciar as pessoas do mesmo tronco familiar e
que possuam o mesmo prenome e nome.
Como exemplo, o nome João Manoel da Silva. Outra pessoa da família receberá o nome João Manoel da
Silva Júnior, Neto, Sobrinho, Segundo, a depender do grau de parentesco.

d) Título (Axiônimo)
Título é o designativo da pessoa advindo de um grau acadêmico, nobiliário ou profissional. Incluem-se também
os pronomes de tratamento, como, por exemplo,
Desembargador Fulano de Tal. O título acompanha o nome onde quer que seja usado.
Outro exemplo é Doutor Fulano de Tal, incorporando ao nome o título acadêmico.

e) Partícula
Partícula é a preposição que dá sonoridade ao nome.
Exemplo: João da Silva.

Estado
O estado é a soma das qualificações da pessoa na sociedade. Apresenta três aspectos:




aspecto individual: diz respeito ao modo de ser das pessoas; são as características pessoais que
representam a individualidade (exemplo: altura, peso, cor etc.);
aspecto familiar: diz respeito à posição que ocupam na família (exemplo: casado, solteiro etc.);
aspecto político: diz respeito à qualificação de nacionalidade e cidadania.

O estado possui três características importantes:



irrenunciabilidade: não se pode renunciar aquilo que é característica pessoal;
inalienabilidade: não se pode transferir as características pessoais;
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imprescritibilidade: o simples decurso do tempo não faz com que as pessoas percam o estado.

Da Capacidade
É a aptidão para gozar de direitos e assumir obrigações. O Direito Brasileiro prevê a capacidade de Direito ou
civil, inerente a toda pessoa, e a incapacidade apenas de fato ou de exercício do Direito, ou seja, para a prática
dos atos da vida civil.

A) CAPAZES
Maiores de 18 anos ou emancipados. Aptos para praticar validamente todos os atos da vida civil.

B) RELATIVAMENTE INCAPAZES:
Maiores de 16 e menores de 18 anos; os ébrios, viciados em tóxicos e deficientes mentais com discernimento
reduzido (sempre que não conseguirem expressar sua vontade); os excepcionais, sem desenvolvimento
mental completo; os pródigos. Devem ser assistidos por pais, tutores ou curadores.
OBS: Lei Especial (6001/73) regulamenta a incapacidade dos índios.
Estes incapazes podem praticar atos da vida civil, desde que assistidos, sob pena de anulabilidade do ato.
Alguns atos, porém, podem ser praticados isoladamente pelo relativamente incapaz, sem a assistência de seu
representante legal, dentre eles: fazer testamento, testemunhar, votar, casar.

C) ABSOLUTAMENTE INCAPAZES:
Menores de 16 anos, portadores de enfermidade ou deficiência mental sem discernimento e qualquer um que
não consiga expressar sua vontade, mesmo que transitoriamente. São representados por seus pais, tutores
ou curadores.
A incapacidade absoluta gera a proibição total do exercício do Direito. Estes incapazes não praticam nenhum
ato da vida civil, sendo todos eles praticados exclusivamente por seu representante legal, sob pena de nulidade
do ato.
A incapacidade cessará quando cessar a sua causa (menoridade, dependência química, etc.). Para os
menores, a incapacidade cessará também pela emancipação que poderá ser voluntária (concedida pelos pais),
judicial (decretada pelo juiz) ou legal (decorrente de fatos previstos em lei, tais como o casamento, o exercício
de emprego público efetivo, a formatura em curso superior, o estabelecimento civil ou comercial ou a existência
de relação de emprego que propicie ao menor, independência financeira). A emancipação legal produz efeitos
a partir da prática do ato e a voluntária e judicial só depois de registrada no Registro Civil. A emancipação é
irrevogável.

OBS: Tanto nos casos de representação quanto de assistência não pode haver conflito de interesses entre o
assistido /representado e seus pais, tutores ou curadores, sendo passível de intervenção judicial caso isso
ocorra, com consequente substituição.
A respeito das Pessoas Naturais, assim diz o C.C. Brasileiro

Art. 1º Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.
Art. 2º A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a
concepção, os direitos do nascituro.

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:
I - os menores de dezesseis anos;
II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática
desses atos;
III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.
Ser absolutamente incapaz significa a necessidade de ser representado em tudo o que se fizer por
responsável legal. Contudo, tais responsáveis (representantes), têm poderes limitados, necessitando de
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autorização do juiz e do Ministério Público para realizar atos que representem perda patrimonial para o
representado, tais como a venda ou a doação de bens.

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer:
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento
reduzido;
III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo;
IV - os pródigos.
Parágrafo único. A capacidade dos índios será regulada por legislação especial.
No que concerne ao artigo 4o do C.C.B, observamos clara diferença em relação a incapacidade absoluta.
O relativamente incapaz pratica atos indiretamente através de determinada pessoa, a qual cumpre assisti-lo.
Somente os atos sem a devida assistência, são passíveis de anulação. Por exemplo, um jovem de 17 anos
pode vender um terreno de sua propriedade, desde que o responsável concorde e assine a transação
conjuntamente. No caso de discordância, não há a prática do ato.
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
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Exercícios
Coletânea de Exercícios 1 – Coletânea de Exercícios 2

Dos Princípios Fundamentais
ARTIGO 1o
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos;
I - a soberania;
II - a cidadania;
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III - a dignidade da pessoa humana
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa
V - o pluralismo político.
Parágrafo único - Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição.

ARTIGO 2o
- São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si o Legislativo, o Executivo e o Judiciário;

ARTIGO 3o
- Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação.

ARTIGO 4o
A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios;
I - independência nacional;
II - prevalência dos direitos humanos;
III - autodeterminação dos povos;
IV - não intervenção;
V - igualdade entre os estados;
VI - defesa da paz;
VII - solução pacífica dos conflitos;
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
X - concessão de asilo político.
Parágrafo único - A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural
dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana das nações.

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
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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.
VIII - Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou
política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, e recusar-se a cumprir
prestação alternativa, fixada em Lei;
Exemplo: Certas religiões não permitem que seus membros cumpram o serviço militar obrigatório. Nessa
situação, a autoridade competente poderá substituir a obrigação legal pela prestação alternativa. Assim, em
vez do serviço militar, o indivíduo poderá exercer uma outra atividade como a prestação de serviços num
orfanato. Mas, caso o indivíduo se recusar a cumprir a prestação alternativa, fixada em lei, então, perderá seus
direitos políticos e deixará de ser cidadão, ou seja, não poderá mais votar ou se candidatar a uma eleição.
Observação: Só poderá ser privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou
política, quando a obrigação legal a todos impostas não poder ser substituída por uma prestação alternativa.
Entretanto, haverá privação de direitos quando alguém alegar estes motivos para livrar-se de obrigações legais.
Também ficará privado de direitos aquele que recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em Lei.
Prestação Alternativa: Pena restritiva de direitos, que consiste em atribuir ao condenado tarefas gratuitas
junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres em
programas comunitários ou estatais. Trata-se de uma inovação implantada pela Lei nº 7.209, de 11/07/1984,
que reforma a parte geral do código penal vigente, sendo as tarefas atribuídas conforme as aptidões do
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condenado, devendo ser cumpridas durante oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados.
IX - É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença;
A Constituição garante expressamente a abolição da censura e da licença em seu conteúdo,
proporcionando liberdade de expressão nas atividades intelectuais. O escritor, o músico e o pesquisador
científico, por exemplo, não mais precisam de licença prévia para publicarem suas obras, como na época da
ditadura militar imposta ao Brasil no passado.
X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito
à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
A Constituição brasileira estabelece uma diferença entre intimidade e vida privada.
Intimidade é o direito de estar só; vida privada significa vida particular, é a vida social. A honra e a imagem
das pessoas são asseguradas neste inciso, pois ambas refletem o respeito adquirido perante a sociedade,
garantindo assim, sua segurança e confiança. É assegurado o direito à indenização por dano material ou moral
decorrente de sua violação.
XI - 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 o dia, por
determinação judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015)
Relativamente à inviolabilidade domiciliar, trata-se de um preceito de natureza histórica, conhecido desde
a Idade Média, principalmente na ordem jurídica inglesa. Pinto Ferreira traz o sublime discurso de Lord
Chatham sobre o tema:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu
teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei
da Inglaterra não pode, nela, entrar.
Casa significa morada, vivenda, lar, habitação. É o lugar onde a pessoa está abrigada, e onde está
desenvolvendo atos de sua intimidade ou de vida privada.
Inviolável é a condição do que ninguém pode violar, penetrar. Esta regra poderá ser quebrada somente em
casos excepcionais, ou seja, pode-se penetrar na casa sem consentimento do morador em casos de flagrante
delito, desastre, ou para prestar socorro ao morador.
Flagrante delito - (o filho está agredindo fisicamente o pai)
Desastre - (uma das paredes da casa está desmoronando)
Para prestar socorro - (o morador sofreu uma crise convulsiva)
Nas situações descritas, poder-se-á entrar na casa do morador, tanto no período diurno quanto no
noturno.
Entretanto, em casos de determinação judicial, poderá ser penetrada, mas somente durante o dia - das 6:00
às 20:00 horas, através de mandados de busca e apreensão, penal ou domiciliar, expedido por juiz competente.
Uma ordem judicial nunca poderá autorizar, por si própria, invasão da casa à noite.
XII - É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a
Lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;
Em princípio, a inviolabilidade das comunicações é absoluta. Exceção à regra são as novas Leis
permitindo a escuta telefônica ("grampo") e a quebra do sigilo do banco de dados dos computadores,
autorizadas por juiz de direito, mediante solicitação fundamentada por escrito por parte da polícia ou do
ministério público para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, respectivamente.
XIII - É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações
profissionais que a Lei estabelecer;
É garantida a liberdade para o exercício de qualquer atividade profissional, desde que sejam respeitados
os requisitos técnicos de escolaridade e legais, de cada serviço profissional.
Assim, por exemplo, para alguém exercer a profissão de advogado, é preciso ter cursado uma Faculdade de
Direito, para adquirir conhecimentos técnicos jurídicos, e ter sido aprovado no exame da Ordem dos Advogados
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do Brasil (OAB).
XIV - É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário
ao exercício profissional;
O acesso à informação é requisito básico para o convívio social. A Constituição assegura o sigilo da fonte
de informação, quando necessário ao exercício profissional. É o caso, por exemplo: do jornalista, que não
está obrigado a revelar a fonte para denunciar eventual corrupção em órgão público, ou do advogado, que não
precisa revelar a fonte de informações à qual recorre para obtenção de dados relativos ao processo.
(Os jornalistas devem assinar a matéria, pois, caso ofenderem alguém, serão responsabilizados por aquilo
que tiverem publicado), ou do advogado.
XV - É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos
da Lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;
Qualquer pessoa (brasileiros e estrangeiros);
A locomoção é a liberdade física do homem. Todas as pessoas gozam do direito de ir e vir, garantidas pela
democracia que vigora em nosso país. A liberdade de locomoção é ampla, pois permite que qualquer pessoa,
nos termos da Lei, entre, permaneça ou saia do Brasil, inclusive com seus bens. Tanto é que toda vez que
uma pessoa sofrer ou se achar ameaçada de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou por abuso de poder, será concedido o "habeas corpus".
XVI - Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público,
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada
para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;
Prévio aviso (para que a autoridade competente possa tomar as devidas providências, tais como: liberar
ruas, interditar a área onde ocorrerá a reunião, convocar força policial para garantir a realização da reunião,
etc.).
Reunião é um acontecimento de curta duração, que proporciona o encontro de diversas pessoas num
determinado local, residência, clube, igreja, passeatas, comícios, sindicatos, etc. A prática do direito de reunião,
hoje, não depende de autorização legal, sendo exigido apenas prévio aviso, o qual, por não se caracterizar
como requerimento, não poderá ser indeferido, a não ser que esta reunião esteja marcada em local, dia e hora
coincidentes com outra, anteriormente marcada.
Um dos requisitos básicos para o exercício do direito de reunião é ter finalidades pacíficas, pois não basta estar
desarmado para comportar-se pacificamente.
XVII - É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;
A Constituição Federal garante a criação de associações para que os cidadãos possam administrar
melhor seus interesses comuns. Assim, são criadas associações beneficentes (associação de pais e amigos
dos excepcionais), associações de classe (associação dos funcionários públicos do Estado de São Paulo),
associações empresariais (associação comercial e industrial), e ainda associações culturais, desportivas e
sociais.
O direito de associação somente poderá existir quando for lícito (legal), pois a ilicitude do ato resulta em crime
ou contravenção.
A proibição relativa às organizações paramilitares é dirigida às associações com fins militares, não inseridas
na organização das Forças Armadas ou Polícias Militares dos Estados.
Um exemplo típico de organização paramilitar que hoje seria proibida pela Constituição foi o famigerado
Comando de Caça aos Comunistas (CCC), organização paramilitar de extrema-direita surgida em São Paulo,
em 1964 no início do Regime Militar instalado no Brasil.
Esta organização, atuou na tomada da Companhia Telefônica da Capital de São Paulo e na ocupação das
Docas de Santos. No fim da década de 1970, dirigiu suas ações contra os setores do clero.
XVIII - A criação de associações e, na forma da Lei, a de cooperativas, independe de autorização, sendo
vedada a interferência estatal em seu funcionamento;
O inciso anterior, garante a liberdade de associação para fins lícitos. Ora, se os cidadãos têm a liberdade
de se associarem, essa liberdade não pode sofrer entraves por parte da administração, pois caso esta exigisse
autorização prévia para que as associações começassem a funcionar, estaria cerceando o direito dos cidadãos
de se associarem, direito este assegurado pela Constituição.
O inciso XVIII refere-se também a proibição imposta ao Estado de interferir no funcionamento das associações,
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fato que podia ocorrer na época do Regime Militar, quando dirigentes eram afastados e substituídos por
representantes do Governo.
XIX - As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas
por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;
As associações são grupamentos legítimos de pessoas com o objetivo de exigirem e fiscalizarem seus
direitos, bem como as atividades do estado, ou apenas defenderem com mais eficácia seus interesses. As
associações possuem imunidades quanto à interferência estatal, só podendo ser dissolvidas ou ter suas
atividades suspensas pelos poderes públicos por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em
julgado, isto é, decisão judicial para a qual não cabe mais recurso.
XX - Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;
Partindo-se da premissa de que há liberdade total para associar-se, concluímos que a mesma liberdade
é concedida às pessoas que quiserem sair da associação.
Entretanto, o inciso XX admite exceções.
É o caso de certos profissionais que devem se filiar aos respectivos conselhos regionais, sob pena de exercício
ilegal da profissão.
Assim, o médico deve filiar-se ao CRM (Conselho Regional de Medicina); o Psicólogo ao CRP (Conselho
Regional de Psicologia); o Advogado à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), e assim por diante.
XXI - As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar
seus filiados judicial ou extrajudicialmente;
Legitimidade significa legalidade, ou seja, ser legítimo para efeitos da Lei. A palavra representação, no
texto do inciso, significa a delegação (transmissão) de poderes conferidos pelos filiados às associações, para
que estas defendam seus interesses. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, somente
poderão defender interesses de seus filiados naquilo que se refere a assuntos pertinentes à categoria
representada.
XXII - É garantido o direito de propriedade;
Propriedade, sob o ponto de vista jurídico, é o direito de usar, gozar e possuir bens e dispor deles da
maneira como quiser. O direito de propriedade não se restringe somente a bens imóveis (casas, terrenos), pois
não se refere somente a bens materiais. Existem também os bens imateriais, assim considerados quando seu
valor pode ser expresso em termos monetários, como, por exemplo, os direitos autorais de um escritor.
XXIII - A propriedade atenderá à sua função social;
O inciso anterior (XXII) assegura ao cidadão o direito de propriedade. Entretanto, este direito, em algumas
circunstâncias, é limitado. Isto ocorre quando o patrimônio da pessoa é sobreposto pelo interesse social.
Exemplo: 10 (dez) casas são desapropriadas porque no local onde estão situadas passará uma avenida que
irá melhorar o trânsito para determinado bairro.
Função Social da Propriedade
No decorrer dos tempos, a propriedade vem evoluindo com o objetivo de atender de maneira mais efetiva às
necessidades sociais.
Propriedade Rural - em seu estágio atual de evolução, a propriedade rural tem sua função social cumprida
quando atende, simultaneamente, aos seguintes requisitos: utilização adequada dos recursos naturais
disponíveis e a preservação do meio ambiente; exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e
trabalhadores; aproveitamento racional e adequado e observância das disposições que regulam as relações
de trabalho.
Se a propriedade não cumprir sua função social poderá ser desapropriada. Um exemplo muito comum é a
possibilidade do Estado desapropriar terra improdutiva com a finalidade de promover a Reforma Agrária.
Propriedade Urbana - a propriedade urbana, por sua vez, cumpre sua função social quando atende às
exigências do Plano Diretor (instrumento de política de desenvolvimento e expansão urbana exigida pela C. F.
para cidades com população acima de 20.000 habitantes. No Plano Diretor estão elencadas as obrigações dos
proprietários de imóveis urbanos, e as punições que poderão sofrer, caso não as cumpram.

46

www.apostilasobjetiva.com.br

XXIV - A Lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública,
ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos
previstos nesta Constituição;
Como vimos, o direito à propriedade pode ser perdido quando há interesse social.
A desapropriação consiste no ato pelo qual o Estado toma para si, ou transfere para outrem, bens de
particulares, contando ou não com o consentimento do proprietário. Esta forma de intervenção na propriedade
resulta na perda desta para os poderes públicos de forma irreversível.
O ato desapropriatório só é cabível em casos de utilidade pública, necessidade pública e interesse social.
Utilidade Pública - É aquela em que o poder público manifesta a vontade de utilizar um bem.
Ex.: Determinada propriedade pode ser desapropriada para fins de se construir escolas, orfanatos, etc.
Necessidade Pública - Quando há uma razão imperiosa que obriga a desapropriação do bem.
Necessidade de se construir uma rodovia ou uma represa nas terras onde se situa a propriedade.
Interesse Social - Quando o motivo da desapropriação trará benefícios à coletividade.
Ex.: Terras inativas são tomadas para se fazer o assentamento de famílias sem-terra.
O ato de desapropriar tem como característica a indenização, que deve ser em dinheiro, além de justa e prévia,
isto é, realizada antes da desapropriação. Entretanto, há exceções previstas neste inciso. São casos em que
a indenização será em títulos de dívida pública, quando o bem de produção urbana não cumpre sua função
social, desobedecendo o plano diretor, ou em títulos de dívida agrária, quando é o bem de produção rural que
não cumpre a sua função social.
XXV - No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade
particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;
Exemplo: O Poder Público visando conter o rompimento de uma barragem, utiliza-se de área particular
vizinha, área, esta, destinada ao plantio de feijão. Mas, devido ao uso pelo Poder Público, a colheita ficou
prejudicada, gerando ao proprietário da mesma o direito à indenização.
Aqui não se trata de desapropriação. A requisição da propriedade é para uso temporário e necessário, face a
uma situação de perigo público, sendo previsto o ressarcimento ao proprietário se houver dano à propriedade.
XXVI - A pequena propriedade rural, assim definida em Lei, desde que trabalhada pela família, não será
objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a Lei
sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;
O inciso XXVI tem por finalidade assegurar ao pequeno agricultor a manutenção de sua propriedade,
protegendo-a da penhora decorrente de empréstimos realizados para investimentos na atividade produtiva, e
que não pode pagá-los.
Para que a propriedade não seja penhorada, ela deverá ser:
- Pequena - de acordo com a metragem fixada em lei.
- Ser trabalhada pela família.
- Ter a dívida sido contraída em decorrência da atividade produtiva.
Em caso de dívidas fiscais, a penhora da pequena propriedade poderá ser realizada em virtude do não
pagamento dos tributos.
Penhora: É o bloqueio dos bens realizado pelos oficiais de justiça, ou ordem do juiz, suficientes para o
pagamento da dívida mediante execução.
A Constituição, ao mesmo tempo que assegura o direito de propriedade, impõe que a terra seja trabalhada
pela família, proporcionando-lhe estabilidade por meio de sua fixação nela, dispondo a Lei sobre os meios de
financiar seu desenvolvimento. Esta estabilidade é assegurada pelo fato de que a pequena propriedade não
pode ser penhorada para pagamento de dívidas decorrentes das atividades agrícolas, como por exemplo, a
compra de implementos agrícolas. Por outro lado, torna-se difícil ao pequeno produtor conseguir empréstimos
junto a instituições financeiras, pois nenhuma delas empresta dinheiro sem uma garantia em troca e, via de
regra, o único bem que este possui é a sua terra, que sendo impenhorável, não pode ser dada como garantia.
XXVII - Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras,
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a Lei fixar;
Autor é o criador intelectual. A Constituição de 1988 assegura aos autores o direito exclusivo de utilizar,
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publicar ou reproduzir suas obras. Assim, por exemplo, se um professor criar um novo método de ensino para
facilitar o aprendizado de determinada disciplina, ele poderá utilizá-lo e publicá-lo. Ninguém mais poderá fazêlo sob pena de estar violando seus direitos autorais. Caso o faça estará sujeito a penas previstas na Lei.
O direito de propriedade não é restrito somente a propriedade material (casa, terreno, chácara, etc.). Referese também a propriedade imaterial, como por exemplo, os direitos autorais de um escritor.
O inciso XXVII protege a propriedade imaterial (obras científicas, inventos, obras literárias, artísticas, etc.).
A Constituição Federal de 1988 é pródiga em garantias aos autores de obras intelectuais. Essas garantias são
estendidas aos herdeiros, como forma de motivação e criatividade.
O direito do autor de explorar sua obra com exclusividade é válido para toda sua vida, perdurando esse direito
por toda a vida de seus herdeiros, se eles forem filhos, pais ou conjugues. Os demais sucessores do autor
gozarão dos direitos patrimoniais que lhes transmitir pelo período de sessenta anos. Após este prazo, a obra
cai em domínio público, passando, a partir daí ser, o seu uso totalmente livre.
XXVIII - São assegurados, nos termos da Lei:
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas,
inclusive nas atividades desportivas;
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos
criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;
Obra coletiva é aquela criada por diversos autores trabalhando em conjunto.
As participações individuais em obras coletivas são protegidas pela Constituição. Assim, se um livro didático
de matemática tiver sido escrito por quatro autores, por exemplo, cada um deles teria a sua participação
individual protegida, apesar da obra pertencer a todos.
A Constituição também procura proteger o direito dos participantes em obras como telenovelas e semelhantes
que, vendidas para apresentação no exterior, reproduzem imagem e voz sem remuneração ulterior. O objetivo
é evitar que a produtora enriqueça com reproduções sucessivas, pagando aos participantes uma só vez.
XXIX - A Lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização,
bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e
econômico do país;
O inciso em pauta objetiva assegurar proteção mais ampla ao direito do autor. Assim, são resguardadas
também as criações industriais, as quais quando registradas no órgão competente, proporcionam o privilégio
de uso exclusivo ao proprietário de seus direitos.
O privilégio de que trata o inciso em questão, consiste no direito de obter patente de propriedade do invento, e
ainda no direito de utilização exclusiva desse invento. Entretanto, o inciso deixa claro que esse privilégio é
ainda temporário.
Como vimos no inciso XXII, o direito de propriedade não é restrito aos bens imóveis ou materiais, mas abrange
também os bens imateriais, ou seja, aqueles de criações intelectuais.
Neste aspecto, a Constituição Federal de 1988 é pródiga em garantias aos autores de músicas, obras literárias,
técnicas, científicas, etc., garantias essas estendidas aos seus herdeiros, como forma de motivação à
criatividade. São resguardadas também as criações industriais, as quais, quando registradas no órgão
competente, proporcionam o privilégio de uso exclusivo ao proprietário de seus direitos.
A Lei assegura também proteção aos inventores industriais concedendo-lhes o direito de explorar seus inventos
com exclusividade durante determinado período de tempo, podendo depois ser explorado por todos os que
desejarem.
..................................................
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8º PDF

Conteúdo
Princípios Constitucionais do Processo Civil
1 Das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. 2 Da jurisdição e da ação.
3 Da competência. 3.1 Disposições gerais; da modificação da competência; da incompetência. 4 Da
cooperação nacional. 5 Das partes e dos procuradores. 5.1 Da capacidade processual; dos deveres
das partes e de seus procuradores. 6 Dos procuradores. 7 Do juiz. 7.1 Poderes, deveres,
responsabilidade; impedimento e suspeição. 7.2 Auxiliadores da justiça. 8 Atos processuais. 8.1
Forma, tempo e lugar. Prazos. 9 Da citação, da intimação, das cartas.
Coletâneas de Exercícios

Código de Processo Civil
PARTE GERAL

LIVRO I
Das Normas Processuais Civis
TÍTULO ÚNICO
Das Normas Fundamentais e da Aplicação das Normas Processuais
CAPÍTULO I
Das Normas Fundamentais do Processo Civil

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.

49

www.apostilasobjetiva.com.br
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.
Como natural decorrência da estrutura hierárquica do ordenamento jurídico brasileiro, as normas do
Código de Processo Civil – lei federal (Lei nº 13.105/15) e infraconstitucional – devem observância às regras e
princípios expostos na Constituição Federal, dentre os quais se destacam, no âmbito processual civil, o direito
fundamental: do acesso à justiça (art. 5º, XXXV), da intangibilidade do direito adquirido, do ato jurídico perfeito
e da coisa julgada (art. 5º, XXXVI), do julgamento por um juiz competente (art. 5º, XXXVII e LIII), da garantia
do devido processo legal (art. 5º, LIV), do contraditório (art. 5º, LV), da ampla defesa (art. 5º, LV), da vedação
às provas ilícitas (art. 5º, LVI), da publicidade dos atos processuais (art. 5º, LX), da assistência jurídica aos
hipossuficientes (art. 5º, LXXIV), da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) e da fundamentação das
decisões judiciais (art. 93, IX).

Art. 2º O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções
previstas em lei.
Por esse artigo, o juiz não pode dar início ex officio ao processo, exige-se a iniciativa da parte (artigos 2º
e 262 do CPC vigente). 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.
O Código de Processo Civil vigente, busca conciliar, ou equilibrar o princípio dispositivo e inquisitivo, aceitando
que as partes convencionem sobre procedimento (artigo 190 do 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.
Visa, portanto, 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.
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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), confere 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.
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.

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

9º PDF
Conteúdo
1 Aplicação da Lei Penal. 2 Crime. 3 Imputabilidade penal. 4 Concurso de pessoas. 5 Ação penal. 6
Extinção da punibilidade.
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Coletâneas de Exercícios pertinentes

Aplicação da Lei Penal
Princípios da legalidade e da anterioridade - A lei penal no tempo e no espaço - Tempo e lugar do crime - Lei
penal excepcional, especial e temporária - Territorialidade e extraterritorialidade da lei penal - Pena cumprida
no estrangeiro - Eficácia da sentença estrangeira - Contagem de prazo - Frações não computáveis da pena.

Lei Penal no Tempo
Pela regra da introdução no Código Civil, a lei brasileira começa a vigorar salvo disposição expressa em
contrário 45 dias após sua publicação no Diário Oficial da União.

Conflito das Leis Penais no Tempo
A partir do momento que a lei entra em vigor, até cessar sua vigência, rege todos os fatos abrangidos pela sua
destinação. A eficácia da Lei Penal situa-se entre dois limites bem determinados, a entrada em vigor e
cessação de sua vigência pela revogação. Portanto, a Lei não alcança os fatos ocorridos no período anterior
ou posterior a sua entrada em vigor e mesmo após a cessação de sua vigência. É o princípio "tempus regit
actum", ou seja, a lei rege, em geral, os fatos praticados durante sua vigência. Contudo é possível a ocorrência
da retroatividade e ultratividade.

Retroatividade - Quando uma norma jurídica é aplicada a fato ocorrido antes de sua vigência.
Ultratividade - É a aplicação da lei após sua revogação.
No que se refere a aplicação da Lei Penal quanto ao tempo, a lei deve reger os fatos praticados enquanto
estiver em vigor. Assim, se ocorrer um crime quando determinada lei estiver vigorando, nenhuma dúvida será
suscitada, se o fato criminoso foi objeto de sentença e se a mesma for executada, enquanto esta lei estiver em
vigor.
Mas, se o crime foi praticado durante a vigência de uma determinada lei penal, e esta vier a ser modificada,
surge um conflito de Leis Penais no Tempo.
São por exemplo os casos de um crime cuja conduta ou ação, ocorre durante a vigência de uma lei e a
consumação se dá sob a vigência de outra ou um crime ocorrido sob a vigência de uma lei, sendo o fato julgado
após sua revogação, ou da execução de sentença condenatória durante a vigência de uma lei anterior
revogada.
Por estes motivos devem ser fixados os princípios que devem ser obedecidos quando surgirem esses conflitos
de leis penais referentes à sua aplicação no tempo.

Princípios da Lei Penal no Tempo
Princípio da Anterioridade da lei - (artigo 1º) Este princípio estabelece que "não há crime ou pena
sem lei anterior". Como decorrência deste princípio há uma regra que domina o conflito de Leis Penais no
Tempo, é o princípio da Irretroatividade da Lei Penal. Este princípio somente é aplicável à lei mais severa que
a anterior (lex gravior), pois uma lei nova mais benigna (lex mitior) vai alcançar o fato praticado antes de sua
vigência. Este princípio é chamado princípio da retroatividade da lei mais benigna.

Princípio da Irretroatividade da lei Penal - Fundamenta-se em dois artigos da Constituição Federal
de 1988, ou seja, nos artigos XXXVI e XL. Com efeito, o artigo XXXVI preceitua "a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".
O direito adquirido consiste em fazer tudo o que não é proibido pela norma penal e, desta forma, não sofrer
qualquer sanção penal. Portanto, se a lei define uma conduta como crime, e que antes era considerada lícita,
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os fatos cometidos no período anterior à sua vigência não podem ser passíveis de sanções penais. Por outro
lado, o artigo XL também dispõe "a Lei Penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu".

Princípio da Retroatividade da lei mais Benigna - Este princípio prevê a hipótese de que durante
o período em que uma lei estiver vigorando, surge uma lei nova, impondo penas menos rigorosa para um crime
praticado durante a lei anterior. Neste caso, o Estado não pode punir o criminoso com a pena mais severa,
estabelecida na lei anterior, pois se o próprio Estado considera que a pena anterior era muito severa, havendo
necessidade de atenuá-la, demonstra sua renúncia ao direito de aplicá-la, não podendo alegar a teoria do
direito adquirido em favor da continuação da punição da qual abriu mão.
Sintetizando, aplica-se a lei posterior, em face da retroatividade da lei mais benigna ou mais favorável.
Por outro lado, se entrar em vigor uma lei mais severa que a anterior, não irá ela alcançar o fato praticado
anteriormente.
A lei mais benigna ou mais favorável pode ser ultrativa ou retroativa.
Ultrativa - Quando prolonga-se além do instante de sua revogação.
Retroativa - Quando retroage ao tempo em que não estava vigorando, ou seja, em vigência.
Essas duas características da lei mais benigna recebe a denominação de extratividade.
Quanto a lei mais severa, esta não retroage nem possui eficácia além do momento da sua revogação, não
sendo retroativa e nem ultrativa, portanto é regida pelo princípio da não extratividade. Em resumo, havendo
conflito de leis penais com o surgimento de novos preceitos jurídicos, após a prática dos atos delituosos, será
aplicada sempre a lei mais favorável.
a) Abolitio criminis - Quando a lei nova não incrimina fato que era anteriormente considerado ilícito penal.
Com efeito, dispõe o artigo 2º, caput do CP " Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de
considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória".

Lei Posterior
É aquela que entra em vigor depois de outra.
O artigo 2º, refere-se ao princípio da retroatividade da lei mais benigna. A nova lei que se presume ser mais
adequada que a lei anterior, demonstrando que não há por parte do Estado, interesse na punição do autor de
determinado fato, retroage para alcançá-lo. Então, se uma lei nova não mais considerar como crimes, fatos
como adultério e o aborto, os autores não poderão mais ser responsabilizados penalmente, mesmo que os
tenham praticados durante a vigência da lei que considerava esses fatos como crime. Assim, é possível que
uma pessoa que esteja sendo processada, ou até mesmo cumprindo pena, quando entra em vigência a lei
nova abolindo o crime, tenha o processo a que está respondendo, extinto, ou se estiver cumprindo pena de
reclusão, libertada.
b) Novatio legis incriminadora - Ocorre quando a lei nova incrimina fatos anteriormente considerados como
lícitos. Incrimina, mas não pode ser aplicada face ao princípio da anterioridade da lei. "não há crime nem
pena, sem lei anterior". Portanto, a lei nova é irretroativa, isto é, não pode alcançar crimes cometidos antes
de sua vigência.
c) Novatio legis in pejus - Quando a lei nova modifica o regime anterior agravando a situação do sujeito.
Neste caso, a lei nova é mais severa que a anterior.
Um exemplo muito comum é a lei nº 8072/90, que definiu os chamados crimes hediondos, que agravou penas
tornando mais difícil a situação dos acusados desses delitos. São, entretanto, leis absolutamente irretroativas,
pois conforme o artigo 5º, inciso XL da CF "a Lei Penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu".
d) Novatio legis in mellius - Quando a lei nova modifica o regime anterior, beneficiando o sujeito. Nesta
situação, se a lei nova é mais favorável ao sujeito, retroage. Aplica-se o princípio da retroatividade da lei mais
benigna. Assim, se uma lei posterior concede tratamento mais brando a um crime, como por exemplo,
diminuindo a pena máxima estabelecida ou criando uma circunstância atenuante, ou eliminando uma
agravante, ou seja, beneficiando de qualquer maneira o infrator, esta lei vai retroagir conforme o disposto no
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parágrafo único do artigo 2º do Código Penal. "A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente,
aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado".

Combinação de Leis
Suponhamos que esteja vigorando no país a lei A que considere certo fato como crime e estabeleça para o
referido crime, pena de reclusão de 4 a 8 anos e ainda regime fechado para o início de seu cumprimento,
qualquer que seja a quantidade de anos fixada.
Caso o agente deste crime vier a ser condenado à pena mínima, mesmo assim, iniciará o cumprimento da
pena em regime fechado.
Suponhamos também, que sob a vigência da mencionada lei A, inicia-se o processo referente ao fato
considerado por ela como crime, quando entra em vigor uma lei B, que estabelece para o mesmo fato, uma
pena maior, por exemplo, de 6 a 12 anos. Entretanto, cabe ao Juiz observar, a norma do Código Penal referente
à fixação do regime, que reza:
I - o condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
II - o condenado reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos. Poderá, desde o
início, cumpri-la em regime semiaberto;
III - o condenado reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 (oito), poderá desde o
início, cumpri-la em regime aberto.
Diante das circunstâncias expostas, a melhor solução é a de que pode haver combinação de duas leis,
extraindo de ambas o dispositivo mais benéfico, ou seja, o que for mais favorável ao agente do crime, pois, a
Constituição manda a lei mais benéfica retroagir sempre, podendo-se afirmar que somente o dispositivo
benéfico retroage, sendo o mais severo irretroativo.
Quando o Juiz combinar os dispositivos de duas leis não está criando uma terceira lei, mas apenas obedecendo
o preceito constitucional maior, que manda a lei retroagir para favorecer o réu.
Conclui-se que o Juiz deve aplicar os dispositivos mais benéficos ao acusado, não importando se estiverem
contidos em duas, três ou mais leis diferentes.

Lei Intermediária
Examinemos o seguinte exemplo.
Um delito ocorre sob a vigência de uma lei A, para o qual é estabelecida uma pena de, por exemplo, reclusão
de 6 a 8 anos.
Iniciado o processo, antes de sua conclusão, entra em vigor a lei B, com pena estabelecida entre 3 a 5 anos,
portanto, mais favorável ao acusado.
Todavia, esta lei B, acaba sendo revogada pouco tempo depois, pela lei C, que estabelece pena de 7 a 12
anos de reclusão.
Em vigor esta lei B, chega o momento da sentença condenatória ser proferida. Qual a lei que deve ser aplicada
ao réu pelo Juiz?
A lei A, sob cuja vigência o delito foi cometido, que é mais benéfica que a lei que está em vigor? A lei B, que
é a mais favorável, mas não é a lei e que nem está mais em vigor. Uma lei revogada, que não seja a lei em
vigência quando da ocorrência do delito pode ser aplicada?.
A resposta é dada da seguinte forma; se, entre o fato e a aplicação concreta da lei, se sucederem mais de
duas leis, regulando o mesmo fato, e uma delas, que não a do fato, nem a do tempo de aplicação, for a mais
benéfica, será, mesmo assim aplicada ao caso. Será ultrativa e retroativa, pois vai ser aplicada, mesmo não
estando em vigor, a fato ocorrido antes de sua vigência. É que o réu do crime, adquiriu o direito de ser punido
pela lei mais favorável, a intermediária, no exato momento em que ela entrou em vigor, não podendo ser o
acusado prejudicado em decorrência da demora da conclusão do processo.
A lei do tempo da sentença, mais severa, não pode ser aplicada, pois, se assim fosse, estaria retroagindo, o
que, por ser mais dura, não se admite em nenhuma hipótese.

55

www.apostilasobjetiva.com.br

Competência para Aplicar a Lei Nova
Se a lei nova mais benigna, nas hipóteses do artigo 2º e seu parágrafo único, do CP, surge antes do Juiz
proferir a sentença, cabe ao Juiz fazer na decisão, a adequação penal.
Quando a sentença condenatória já transitou em julgado, a competência é do Juiz de 1º grau (da execução da
pena), nos termos do que dispõe o artigo 66 "A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância
relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei". (súmula 611 do
S.T.F.).

Assim, a competência não é do Tribunal, a quem cabe intervir somente na hipótese de haver recurso do
despacho do Juiz de primeira instância.

Lei Excepcional ou Temporária
Artigo 3º. Do CP – lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as
circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.
 Excepcional: sua vigência está condicionada a duração da situação anormal, via de regra as
normas penais tem prazo indeterminado, até que sejam por outras revogadas. Entretanto em algumas
situações tornam – se imprescindível estabelecer um prazo certo de duração para leis penais
incriminadoras, são elas leis excepcionais, são as promulgadas para vigorar em situações anormais.
Tendo a sua vigência subordinada a duração das anormalidades que as mostrou. (vigem durante
situações de emergência.)
Exemplo: terremoto, guerra, inundações, epidemia etc.


Temporária: a sua vigência é por tempo determinado na própria lei. Ocorre o fenômeno PURO da

ultratividade da lei penal.
São promulgadas com o tempo de vigência definido em seu próprio dispositivo. Essas leis mesmo após o
termino da sua vigência caso seja constatado que na época ela foi infringida, o agente será processado,
caracterizando o fenômeno puro da ultratividade, pois o mesmo após a sua revogação elas são aplicadas, a
não ser que tenha ocorrido a prescrição da pretensão punitiva do Estado. (são as que possuem vigência
previamente fixada pelo legislador).
Exemplo: Foi elaborada uma Lei para as instituições de cartões de créditos cobrar uma taxa de 2%
ao mês, no período de um ano. Durante este período uma instituição cobrou os juros 3% ao mês.
Passado um ano da Lei para os juros de 2% ao mês, descobre – se que a instituição infringiu a Lei, e
durante este período uma nova Lei foi elaborada para que as instituições cobrassem os juros de 4%
ao mês. Mesmo que essa lei já tenha sido revogada a instituição que infringiu a lei estará sendo
sancionada, pela Lei já revogada.
Obs: Sobre essas leis não se aplica o princípio da retroatividade, pois perderiam toda a sua forma
intimidativa, caso o agente já soubesse de antemão que após cessada a vigência acabaria não
sofrendo nenhuma punição em razão do princípio da retroatividade.

Lei Especial
Para ler e entender um texto legal é importante saber o que é uma Constituição, uma Lei, um Decreto, etc. e,
óbvio, conhecer o grau de hierarquia entre todas estas normas para adequá-las ao nosso cotidiano e avaliar
os reflexos jurídicos que são produzidos a cada ato ou omissão que viermos a praticar.
O direito persegue a justiça, mas nem sempre a alcança, por isto devemos ter em conta que as normas não
são perfeitas, mas devem ser trabalhadas com este objetivo.
Somos, individualmente, apenas uma parcela da sociedade, mas, como seres que pensam, devemos unir
vontades para definir, coletivamente, as regras do relacionamento social e nunca apenas aceitá-las como
imposição de classes privilegiadas.
Como povo, temos um conjunto de regras e preceitos que se diz fundamental. Foi estabelecido pela nossa
soberania e serve de base à organização política e funciona como um pacto para firmar os direitos e deveres
de cada um dos cidadãos. Este documento, assim tão importante, chama-se Constituição.
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No Brasil temos uma Constituição chamada Federal em razão do sistema federativo adotado. Em outras
nações são usadas também outras designações com o mesmo sentido como: Lei Fundamental, Lei Magna,
Código Supremo, Estatuto Básico, Leis das Leis, etc.
Depois da Constituição, hierarquicamente, logo a seguir, temos as Leis Complementares.
As leis complementares, que têm quórum especial para serem aprovadas pelo Congresso Nacional, destinamse a complementar as normas previstas na Constituição.
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

10º PDF
Conteúdo
1 Ação penal. - Aspectos relevantes, espécies. Denúncia e queixa crime.
2 Juiz, Ministério Público, acusado, defensor, assistentes e auxiliares da justiça. - Impedimento,
incompatibilidade e suspeição.
3 Prazos processuais. - Conceito, características, princípios e contagem.
4 Comunicação dos atos processuais. - Citações e intimações, formas, características e requisitos.

Coletâneas de Exercícios 1,

2, e 3

Ação Penal
Ao suprimir a autodefesa e chamar para si o direito de dirimir os litígios existentes entre os indivíduos, o
Estado assumiu a responsabilidade pela distribuição a justiça, criando para esse fim, juízos e tribunais para
tornarem concreta a proteção dos direitos e interesses individuais, assegurados pelo ordenamento jurídico.
Assim, como consequência direta, nasceu o direito do cidadão de invocar a atividade jurisdicional do Estado,
objetivando a solucionar seus litígios e reconhecer seus direitos que, no âmbito do direito criminal, é
denominado direito de ação penal.
O direito de ação penal, muito bem definido por Grispigni "consiste na faculdade de exigir a intervenção do
Poder Judiciário para que se investigue a procedência da pretensão punitiva do Estado", isto é, o direito
de requerer em juízo a reparação de um direito violado.
Entretanto, ao mesmo tempo em que o Estado determina ao indivíduo a abstenção da prática de condutas
criminosas, assegura também que somente poderá puni-lo, caso ele venha a violar aquela determinação.
Porém, se o indivíduo violar a proibição legal, a sanção correspondente só poderá ser aplicada através do
devido processo legal, pois, ao Estado cabe o monopólio da justiça. Por outra banda, o processo legal constituise na autolimitação que o Estado impõe a si mesmo para o exercício do direito subjetivo de promover a punição
do autor.
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A ação penal, no entanto, é apenas uma fase da busca da punição penal, que pode se iniciar com as
investigações policiais (inquérito policial), sindicância administrativa, comissão parlamentar de inquérito (CPI),
etc. Tais investigações preliminares, são apenas elementos preparatórios para uma futura ação penal.
A ação penal somente nasce em juízo, com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público em caso de
ação pública, ou de queixa pelo particular, quando se tratar de ação penal privada. O recebimento de uma ou
outra, marcará o início efetivo da ação penal.
Há casos, em que a conduta do sujeito ativo é de tal importância jurídica que a ação penal deve ser exercitada
sem a manifestação de vontade de qualquer pessoa, mesmo do sujeito passivo. Assim, no crime de homicídio,
em que o objeto jurídico é a vida, o exercício da ação penal não depende da manifestação de qualquer pessoa.
No caso de furto, a ação penal deve ser iniciada mesmo contra a vontade do sujeito passivo, pois nestes casos,
a titularidade da ação penal pertence ao Estado.
Entretanto, há crimes que a conduta do sujeito ativo, atinge de tal maneira o foro íntimo do sujeito passivo, que
este prefere não ver o sujeito passivo processado, para que a sociedade não tome ciência do fato que afetou
sua essência íntima. Neste caso, o Estado permite que a decisão quanto ao exercício da ação penal, seja
avaliada pela vítima ou seu representante legal.
É o que ocorre, por exemplo, com a ação penal nos crimes de violação de segredo profissional, em que o
agente só pode ser processado quando a vítima ou seu representante legal manifestar interesse nesse sentido.
Nesses casos, a titularidade da ação penal pertence ao Estado, mas ele permite que seu exercício dependa
da vontade dos particulares.
Outras vezes, a objetividade jurídica do crime pertence exclusivamente ao particular, pelo qual o Estado lhe
concede a titularidade da ação penal.
Pelo exposto, pode-se verificar que o titular da ação penal não é o Estado, ao contrário do que acontece nos
casos anteriores, mas o sujeito passivo ou seu representante legal, cabendo a este iniciar e movimentar a ação
penal, é o que ocorre, como, por exemplo, no crime de injúria praticado contra um particular, em que a
titularidade da ação penal pertence a vítima ou ao seu representante legal.

Conceito, Condições, Pressupostos Processuais.
Condições da Ação Penal
São requisitos necessários condicionantes ao exame do mérito da ação. Caso não satisfeitas, extingue-se o
processo, sem que emitido pronunciamento quanto ao mérito da questão deduzida com o aforamento da ação.

Legitimidade ad causam ativa.
Sistemas
a) natural - a legitimidade cabe ao próprio ofendido ou seus familiares. Merece crítica em razão de a
transigência, o interesse e as influências estranhas prejudicar a eficácia da justiça penal.
b) democrático - qualquer do povo pode promover a ação. Merece crítica em virtude da incerteza gerada pela
indiferença, pelo egoísmo e pela ignorância generalizada dos interesses sociais.
c) oficial - o titular da ação é um órgão do Estado: o Ministério Público. É o melhor sistema, porquanto,
possuindo isenção de ânimo, o Ministério Público pode proceder de acordo com os interesses do grupo social:
propor a ação ou pedir arquivamento do inquérito.
d) misto - É o nosso sistema:
1) em se tratando de crime de ação penal pública, a titularidade é do Ministério Público (sistema oficial),
admitindo, porém, no caso de inércia, a queixa-crime subsidiária ofertada pelo ofendido ou, no caso de falecido
ou declarado ausente, por seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão (sistema natural) e também que o
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ofendido, desde que deferida a sua intervenção, auxilie o Ministério Público (sistema natural);
2) em se tratando de crime de ação penal de iniciativa privada, a titularidade é do próprio ofendido ou, no caso
de morte ou declaração de ausência, de seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão (sistema natural);
3) em se tratando de habeas corpus, enquanto ação penal especial, qualquer do povo (sistema democrático)

Resumo:
a) ação penal pública
- Ministério público
- ofendido (queixa crime subsidiária)
b) ação penal pública privada
- o ofendido, seu representante legal, ou então, no caso de morte ou quando declarado ausente por decisão
judicial, o cônjuge, os ascendentes, descendentes ou irmão.
c) habeas corpus
- qualquer pessoa, assim como o Ministério Público (art. 654). É caso de substituição processual

Legitimatio ad causam passiva
O agente (ou agentes) que praticou (aram) o delito (art. 5º, LXV e LXVI, da Constituição).
Interesse de agir.
O interesse de agir, enquanto condição da ação, tem-se por satisfeito, quando demonstrada a necessidade da
movimentação da máquina judiciária a fim de que seja dirimida alguma controvérsia, prestando tutela ao direito
reclamado.
hipóteses.
- habeas corpus liberatório impetrado por pessoa que não está presa.
- revisão criminal ofertada por pessoa que haja sido absolvida, a fim de, alterando-lhe o fundamento, obter
efeitos na esfera civil ou administrativa.
Possibilidade jurídica do pedido.
- Esse requisito da ação penal, malgrado timidamente, vem plasmado no art. 43, I, do CPP, no deixar
consignado que a denúncia ou a queixa será rejeitada quando "o fato narrado evidentemente não constituir
crime". Desse modo, caso o fato narrado à denúncia não se subsumir em figura típica penal, inexiste
possibilidade jurídica quanto ao pedido acusatório.
Justa causa (condição especial da ação penal).
Doutrinadores há, como AFRÂNIO SILVA JARDIM - Direito Processual Penal-Estudos e Pareceres, RJ,
Forense, 1987, p. 70 -, que defendem existir, quanto à ação penal, uma quarta condição da ação, que seria a
"justa causa, ou seja, um suporte probatório mínimo em que se deve lastrear a acusação, tendo em
vista que a simples instauração do processo penal já atinge o chamado status dignatatis do imputado".

Pressupostos Processuais
O processo, enquanto relação processual, reclama, para tido como válido, assim como a ação, o deferimento
de determinados pressupostos, porquanto, do contrário, despojado das garantias necessárias ao proferimento
do decisum.
Os pressupostos processuais são quanto à existência e quanto ao desenvolvimento, sendo aqueles os
necessários para a constituição válida da relação processual, e estes os exigidos para o desenvolvimento
regular do processo.

Pressupostos subjetivos.
Os pressupostos subjetivos dizem respeito às pessoas que participam da relação processual - o juiz, o autor e
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o réu, que são os sujeitos principais do processo.

Pressupostos referentes ao juiz.
a) que se trate de autoridade judiciária investida em órgão judicante;
b) que o magistrado seja competente para o conhecimento e julgamento (capacidade subjetiva);
c) que o juiz subjetivamente seja capaz, ou melhor, seja imparcial (arts. 252 e 254, do CPP).

Pressupostos referentes às partes.
a) capacidade de ser parte - a capacidade de ser parte em processo penal, assim como no processo civil,
relaciona-se com a personalidade jurídica, que é a aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações.
No entanto, capacidade de ser parte, em processo penal, distancia-se substancialmente da que é traçada para
o processo civil. Na relação processual penal, a capacidade de ser parte, quanto ao polo ativo, pertence,
sempre que se tratar de ação penal pública, ao órgão do Ministério Público, sendo deferido, ao ofendido, tãosomente, auxiliá-lo na acusação, ou mesmo, em caso extremo, apresentar queixa-crime subsidiária.
Na ação penal privada, a capacidade de ser parte, no que pertine ao polo ativo, fica com o próprio ofendido ou
seu representante legal, ou então, no caso de morte ou de declaração judicial de ausência, mediante os
substitutos processuais previstos em lei - cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.
Quanto ao réu, a capacidade de ser parte se confunde com a responsabilidade penal, que só se adquire aos
18 anos de idade. Assim, oferecimento de denúncia contra menor de 18 anos não merece apreciação quanto
ao mérito, pois que não atendido pressuposto de ordem processual, no que diz respeito à capacidade de ser
parte da pessoa indicada como réu.
b) capacidade de estar em Juízo - A capacidade de estar em Juízo relaciona-se com a capacidade de
exercício, de praticar, por si, os atos da vida civil, de conformidade com o regramento insculpido no Código
Civil.
No processo penal, em consonância com o pressuposto processual da capacidade de estar em Juízo, em se
tratando de acusado menor, dever-se-á nomear, sob pena de nulidade, curador. Por réu menor, a necessitar
de curador, entenda-se o indivíduo que não tenha completado, ainda, quando da prática do ato processual, 21
anos de idade.
Nada obstante a imperatividade do art. 262, do CPP, a Suprema Corte de Justiça, sabiamente, editou a Súmula
352, asseverando que "Não é nulo o processo penal por falta de nomeação de curador ao réu menor que
teve a assistência de defensor dativo".
Tem-se entendido, com inteira procedência, que se deve enxergar na expressão "assistência de defensor"
da Súmula em foco, tanto o defensor nomeado pelo magistrado quanto o constituído pelo próprio réu, de modo
que, numa ou noutra hipótese, não se verifica nulidade do processo, caso não nomeado curador.
Defende-se que, nada obstante emancipado, dever-se-á nomear curador ao réu menor de idade.
Carece de observação que o legislador do Código de Processo Penal não conhece a incapacidade relativa: o
menor de 21 e maior de 18 anos pode agir no processo penal.
c) capacidade postulatória - Esse pressuposto diz respeito ao jus postulandi. No processo penal, a
capacidade postulatória segue orientação peculiar, afastando-se das diretrizes gerais, contempladas no Código
de Processo Civil.
Essas características próprias manifestam-se, de logo, no observar-se que, em razão de a titularidade da ação
penal pública ser deferida ao órgão do Ministério Público, de regra, só quem estiver em representação a ele,
possui o jus postulandi como autor.
Certo, e de negar-se mesmo não há, que em se tratando do assistente, que se habilita nos autos, para
coadjuvar a acusação, da queixa subsidiária ou da ação penal privada, observam-se as determinações prevista
para o processo civil, de modo que o interessado terá de valer-se de bacharel em direito, para manifestar-se
no processo.
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De igual forma, o réu tem de defender-se por intermédio de advogado. No entanto, há, no processo penal, em
homenagem ao jus libertatis, hipóteses em que se concebe o jus postulandi.
Isso se verifica com o manejo do habeas corpus, que, como garantia constitucional à liberdade de locomoção,
pode ser ajuizado por qualquer do povo em nome de outrem, pela própria pessoa que se encontre sob
constrangimento, pelo Ministério Público e até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal. Aqui vige o princípio do
jus postulandi, em que o pressuposto da capacidade postulatória é estendido a toda e qualquer pessoa,
independentemente de ser advogado ou não.
A revisão criminal pode ser pedida pelo próprio réu (art. 623, CPP), assim como a arguição de suspeição de
juiz (art. 98(CPP).
No art. 578, do Ordenamento Processual Penal, encontra-se escrito que o recurso poderá ser interposto tanto
pelo próprio recorrente, quanto por seu representante. Por isso mesmo, tem-se entendido que o recurso
interposto pelo próprio réu, nada obstante não arrazoado pelo defensor no prazo legal, produz efeito. É o jus
postulandi em matéria recursal criminal.

Pressupostos objetivos
Os pressupostos objetivos se referem à existência de fatos impeditivos à formação ou desenvolvimento da
relação processual:
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

11º PDF

Conteúdo
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança, transportes, política, economia,
sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento
sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas.
(SOMENTE PARA PROVA DISCURSIVA)
Atualidade significa: " Hoje; notícias do dia, do presente"
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Pelo fato do item "atualidades" ser bastante amplo, abrangendo todas as áreas do conhecimento, fatos
e acontecimentos, recomendamos a leitura de revistas de grande circulação no país, tais como, Isto É, Veja,
Época, Carta Capital etc., e jornais como a Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, O Globo, Jornal do
Brasil etc.
É imprescindível, também, o acompanhamento dos noticiários televisivos, bem como programas de entrevistas
e debates realizados nas emissoras de TV.
Não obstante, colocamos aqui em forma de resenha, notícias dos últimos 10 meses, de âmbito nacional e
internacional, as quais reputamos serem de grande importância, merecendo, então, uma atenção especial de
todos.
Vejamos!

Resenha de notícias
(Considerando fatos ocorridos a partir do janeiro de 2019)
OUTUBRO /2019
Eleições ocorrem com tranquilidade na Bolívia.
As eleições gerais na Bolívia ocorrem com tranquilidade neste domingo. Os eleitores comparecem de forma
massiva aos centros de votação.
O país tem mais de 11 milhões de habitantes. "A cidadania pode estar tranquila porque foram adotadas todas
as medidas necessárias para resguardar o voto", disse a presidente do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE), Maria
Eugenia Choque, ao abrir os trabalhos.
A votação começou às 8h. Famílias ocuparam as avenidas e ruas para chegar aos colégios eleitorais e outros
centros públicos, onde funcionam as mesas de votação. Ao votar em Cochabamba, o presidente Evo Morales
disse que quer a Bolívia novamente como um modelo de participação para eleger as autoridades.
Mais de 7,3 milhões de bolivianos estão aptos a votar para presidente e vice-presidente, para o período 20202025, e outras autoridades.
O encarregado de Negócios dos Estados Unidos na Bolívia, Bruce Williamson, afirmou que todo o Hemisfério
está atento aos resultados das eleições gerais realizadas hoje (20) no país.
"O Hemisfério inteiro está atento à eleição, porque é importante para a região. Vamos ver o que ocorre", disse
à imprensa logo depois de participar da abertura do pleito no Tribunal Supremo Eleitoral.
Williamson informou que a delegação dos EUA está credenciada para acompanhar os trabalhos como
observadora, juntamente com outras representações diplomáticas e de organismos internacionais.
A Bolívia e os Estados Unidos não mantêm relações diplomáticas desde setembro de 2008, quando o
presidente Evo Morales expulsou do país o representante norte-americano Philip Goldberg, acusado de
ingerência em assuntos internos do país.
O governo Evo Morales também expulsou a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional
(Usaid) e a Administração para o Controle de Drogas, alegando defesa da soberania e independência boliviana.
"Vocação democrática"
O vice-ministro de Coordenação dos Movimentos Sociais da Bolívia, Alfredo Rada, afirmou hoje (20) que o
país mostra sua vocação democrática, com grande afluência da população às urnas.
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"Há uma afluência maior que nas eleições anteriores e isso é muito bom, mostra a vocação democrática do
povo, que vai às urnas em todo o país", disse Rada à imprensa.
Ele reafirmou que o presidente Evo Morales, candidato à reeleição, vai esperar os resultados em La Paz. O
presidente já votou, em Cochabamba, depois volta a La Paz, sede do governo.

OUTUBRO /2019
Protestos no Chile: a manifestação histórica que encheu as ruas de Santiago
Considerada a maior manifestação desde o retorno da democracia ao país, o ato percorreu a capital chilena
na sexta-feira exigindo reformas sociais após uma semana de protestos.
Uma enorme manifestação tomou as ruas do centro de Santiago na sexta-feira para protestar contra a
desigualdade social no Chile e exigir a implementação de reformas sociais profundas.
Segundo dados do governo citados pela mídia local, mais de 1,2 milhão de pessoas estavam concentradas na
Plaza Italia, um centro nervoso da capital chilena.
Convocada nas redes sociais após uma semana de protestos no país, já é considerada a maior manifestação
desde o retorno da democracia ao Chile.
"A marcha enorme, alegre e pacífica de hoje, onde os chilenos pedem um Chile mais justo e solidário, abre
grandes caminhos para o futuro e a esperança", disse o próprio presidente chileno, Sebastian Piñera.
"Todos ouvimos a mensagem. Todos mudamos. Com união e ajuda de Deus, percorreremos o caminho para
esse Chile melhor para todos", afirmou ele no Twitter.
Seu governo foi duramente criticado por ter reagido muito tarde e por ter levado os militares às ruas.
Um dos momentos mais emocionantes da marcha foi provavelmente quando milhares e milhares de pessoas
cantaram "El baile de los que sobran" (A dança dos que sobraram), música icônica do grupo Los Prisioneros
que se tornou popular nos anos 80 como protesto e crítica a desigualdade sociais e falta de oportunidades no
Chile.
Embora a marcha tenha sido pacífica na maior parte do tempo, grupos encapuzados causaram alguns
distúrbios e a polícia usou água e gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes.
Também houve queima de acessos a uma estação de metrô, saques e queima de barricadas em chamas."
Estamos todos lutando pela mesma coisa".
A manifestação na sexta-feira foi convocada para exigir do governo do presidente Piñera medidas concretas
para atacar os problemas de desigualdade que afetam o Chile.
Aos gritos de "O Chile acordou" e "O povo unido nunca será vencido", enormes colunas de manifestantes
avançaram ao longo de uma avenida central de Santiago.
Segundo o fotógrafo chileno Cristóbal Venegas, é a primeira vez em sua vida que ele vê algo assim nas ruas
da capital chilena.
"Existem pessoas de classe alta e classe baixa aqui, todas juntas lutando pela mesma coisa", ele diz à BBC
Mundo. De sua parte, a professora aposentada Clotilde Soto, 82 anos, disse à agência Reuters na
manifestação que "isso me lembra a Marcha do Não antes do plebiscito de 1988", lembrando da consulta
pública que em 5 de outubro de 1988 tirou Augusto Pinochet do poder.
"E hoje estou marchando para ver se as coisas finalmente mudam realmente no meu país. Não quero morrer
sem ver uma mudança", disse ela, enquanto se deslocava pelo centro de Santiago."
Um país digno"
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Embora não tenha havido distúrbios na maior parte da manifestação, Venegas falou por telefone com a BBC
Mundo da marcha em meio ao som de sirenes e balas de borracha.
O fotógrafo relatou que a polícia estava atirando em alguns grupos e havia médicos voluntários ajudando os
feridos. "As pessoas estão morrendo porque não têm como sobreviver e fico indignado que tenhamos que viver
para trabalhar", refletiu. "Espero que o Chile se torne um país mais digno de se viver", concluiu ele,
esperançoso.
O Chile está passando por uma onda de protestos que começou na semana passada, depois que o governo
anunciou um aumento no custo da passagem do metrô de Santiago. Os atos deixam um saldo de pelo menos
19 mortos e centenas de feridos.
Após fortes mobilizações nas ruas, o que levou as autoridades a declarar estado de emergência e toque de
recolher em várias áreas.

OUTUBRO /2019
Tufão Hagibis deixa mortos e desaparecidos no Japão
Último balanço indica que 28 pessoas morreram, 177 ficaram feridas e 18 estão desaparecidas.
O poderoso tufão Hagibis, que passou pelo leste e centro do Japão entre a noite de sábado (12) e o início da
manhã deste domingo (13), deixou até o momento 28 mortos, segundo balanço da emissora japonesa NHK.
Esse número, no entanto, pode aumentar, pois 18 pessoas estão desaparecidas e 177 ficaram feridas.
.......................................
......................................
......................................
......................................
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