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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:
xerife - xampu
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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
izar (que formam verbos): civilizar, humanizar, escravizar
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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

Palavras homófonas
Exemplos de palavras homófonas que se distinguem pelo contraste entre x e ch:
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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
acrescentamos-lhe
-ar,
não
-izar:
análise  analisar
pesquisa  pesquisar
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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
fizemos
fizesse

fazemos
fizeram
fizéssemos

fazem
fizer
fizessem

fiz
fizermos

fez
fizerem

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
Estão certinhas as palavras:
a)
b)
c)
d)

rúbrica, previlégio
rubrica, previlégio
rúbrica, privilégio
rubrica, privilégio
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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
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."
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.
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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.
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.
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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
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Tribunal Regional Eleitoral do Estado do
Rio de Janeiro
Concurso Público 2017

Técnico Judiciário – Área Administrativa

Conteúdo
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
RESOLUÇÃO Nº 948/2016
Código de Ética do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.



Coletânea de Exercícios pertinentes
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
RESOLUÇÃO Nº 948/2016
Institui o Código de Ética do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, nos artigos 116 e 117, ambos da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e nos artigos 10, 11 e 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992;
CONSIDERANDO a importância da gestão eticamente orientada como instrumento para atingir a excelência
dos serviços prestados por este Tribunal à sociedade;
CONSIDERANDO que a ética constitui um dos valores institucionais consagrado no Plano Estratégico do TRERJ;
CONSIDERANDO que o cumprimento da missão institucional do TRE-RJ exige elevados padrões de conduta,
pautados nos princípios fundamentais e nos valores éticos que devem nortear o desempenho profissional do
servidor público;
CONSIDERANDO que os padrões de conduta e comportamentos devem estar formalizados de modo a permitir
que o cidadão e as entidades sociais que se relacionem com o Tribunal possam assimilar e aferir a integridade
e a lisura com que seus agentes desempenham a sua função pública e contribuem para a missão do Tribunal;
CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas da União já se manifestou sobre a relevância da gestão da ética
na Administração Pública, por meio dos Acórdãos 517/2005 e 1162/2013 e dos seus levantamentos de
governança pública,
RESOLVE:

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Seção I
Do Código, Abrangência e Aplicação
Art. 1º Instituir o Código de Ética do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, estabelecendo as normas
de conduta ética aplicáveis aos servidores e demais colaboradores, sem prejuízo da observância dos demais
deveres e proibições legais, regulamentares e contratuais.
§ 1º Poderão ser elaborados códigos específicos de condutas para determinadas atividades do Tribunal, em
razão de suas especificidades ou relevância.
§ 2º O Tribunal estabelecerá suas normas e orientações sobre comportamento ético, tomando-se por base, no
que for compatível, as diretrizes estabelecidas na norma NBR ISSO 26000:2010 - Diretrizes sobre
responsabilidade social, especialmente a subseção 4.4 – Comportamento Ético.
Art. 2º As normas contidas no presente Código aplicam-se aos servidores efetivos do quadro deste Tribunal,
aos ocupantes de cargo em comissão, aos servidores removidos e lotados provisoriamente, aos servidores e
empregados cedidos e requisitados, bem como aos colaboradores, durante o período em que estiverem
desempenhando atividades neste órgão.
§ 1º A partir da data de vigência desta Resolução, os editais de licitação e os contratos administrativos de
prestação de serviço deste Tribunal deverão conter normas de observância do presente Código de Ética, à
medida que forem firmados ou renovados.
§ 2º Caberá aos supervisores de estágio orientar e monitorar a conduta dos estagiários, que deve estar de
acordo com os princípios éticos previstos nesta Resolução.
§ 3º Os atos de posse em cargo efetivo ou em cargo em comissão conterão prestação de compromisso de
acatamento e observância das regras estabelecidas por este Código.
§ 4º Os servidores cedidos, requisitados, lotados provisoriamente e removidos prestarão, igualmente, o referido
compromisso no momento que entrarem em exercício no TRE-RJ.

Art. 3º As disposições deste Código de Ética, no que couber, aplicar-se-ão aos magistrados eleitorais, de 1º
e 2º graus, subsidiariamente à Resolução CNJ nº 60 de 19/09/2008 (Código de Ética da Magistratura Nacional).
Seção II
Dos Objetivos
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Art. 4º Este Código tem por objetivo:
I – tornar explícitas as normas que regem a conduta dos servidores e a ação institucional;
II – reduzir a subjetividade das interpretações pessoais de cada servidor sobre as normas éticas adotadas
neste Tribunal, seja por meio da descrição de determinadas condutas esperadas ou pela possibilidade de
consulta ao Conselho Permanente de Ética;
III – contribuir para concretização da visão, a missão, os objetivos e os valores institucionais do Tribunal em
atitudes, comportamentos, regras de atuação e práticas organizacionais, orientados segundo elevado padrão
de conduta ético-profissional, para realizar melhor e em toda amplitude a sua condição de Órgão do Poder
Judiciário, assegurando a efetiva e regular gestão do processo eleitoral em benefício da sociedade;
IV – preservar a imagem e a reputação do TRE-RJ.

CAPÍTULO II
Dos Princípios e da Conduta Ética
Seção I
Dos Princípios e Valores Fundamentais
Art. 5º São princípios e valores éticos fundamentais que devem nortear a conduta profissional do servidor do
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro:
I – a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a eficiência e a transparência;
II – a honestidade, a integridade, o respeito e o decoro;
III – a dignidade da pessoa humana, o comprometimento, a cooperação, a criatividade e o orgulho institucional;
IV – a acessibilidade, a celeridade, a credibilidade, a efetividade, a imparcialidade, a modernidade, a probidade
e a responsabilidade social e ambiental;
V – a qualidade e a cortesia no desempenho das atividades;
VI - a competência;
VII – o sigilo profissional, quando for o caso, sendo regra a transparência da gestão pública;
VIII – o interesse público, a preservação e a defesa do patrimônio público;
IX – a neutralidade político-partidária, religiosa e ideológica, no exercício do cargo ou atividade;
X – o desenvolvimento profissional; e
XI – o respeito à diversidade.
Parágrafo único. Os atos, comportamentos e atitudes daqueles abrangidos por este Código incluirão sempre
uma avaliação de natureza ética, de modo a harmonizar as práticas pessoais com os valores institucionais e o
interesse público.
Art. 6º Salvo os casos previstos em lei, a publicidade dos atos administrativos constitui requisito de eficácia e
legitimidade, ensejando sua omissão desvio ético.
Seção II
Dos Direitos
Art. 7º São direitos de todos aqueles abrangidos por este Código:
I - trabalhar em ambiente adequado, que preserve sua integridade física, moral e psicológica;
II - ter acesso aos meios e condições de trabalho dignos, eficazes, seguros e compatíveis com o desempenho
das atribuições do cargo;
III - ser previamente comunicado pela chefia imediata sobre a exoneração do cargo em comissão ou dispensa
da função comissionada, bem como de alteração de lotação ou remoção por interesse da administração;
IV - ser comunicado, previamente, sobre indicação para integrar comissão ou grupos de trabalho ou
designações para atividades extraordinárias fora de sua unidade de origem;
V - participar de atividades de capacitação e treinamento necessários ao desenvolvimento profissional;
VI - ter respeitados o sigilo das informações de natureza pessoal, o princípio do contraditório e a presunção de
inocência;
VII - estabelecer interlocução livre com colegas e superiores, podendo expor ideias, pensamentos e opiniões,
inclusive sobre aspecto controverso em instrução processual;
VIII - ser tratado com equidade nos sistemas de avaliação, seja de desempenho individual, para promoção e
progressão, ou de suas competências, bem como ter acesso às informações a eles inerentes;
IX - receber tratamento isonômico de sua chefia, especialmente quanto à distribuição de tarefas, indicação
para atribuições extraordinárias, plantões e oportunidades para participação em cursos e ações de
capacitação;
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Parágrafo único. O Tribunal, para atender às demandas extraordinárias de pessoal na realização de
determinada atividade, deverá preferir, sempre que possível, o direito de participação voluntária de
interessados, por meio de editais de convocação, evitando-se, assim, as indicações ex officio.

Seção III
Dos Deveres
Art. 8º Sem prejuízo do disposto em legislação específica e no regime jurídico dos servidores civis da União,
são deveres daqueles abrangidos por este Código:
I - resguardar, em sua conduta pessoal, a integridade, a honra e a dignidade de sua função pública, agindo em
harmonia com os compromissos éticos assumidos neste Código e com os valores institucionais;
II – desempenhar, a tempo e com qualidade, as atribuições do cargo ou função que exerça, em especial diante
de situações de atraso ou desconforto ao eleitor e que possam prejudicar a imagem institucional;
III - ser probo, reto, leal e justo, escolhendo sempre, quando estiver diante de mais de uma opção legal, a que
melhor atenda à ética e ao interesse público;
IV - apresentar, sempre que solicitado, informações ao Conselho Permanente de Ética;
V - tratar autoridades, colegas de trabalho, superiores e subordinados, usuários do serviço público e demais
pessoas, com quem se relacionar em função do trabalho, com urbanidade, cortesia, disponibilidade, presteza,
atenção e sem qualquer espécie de preconceito ou distinção, respeitando a capacidade e as limitações de
cada um, bem como diferenças de qualquer natureza;
VI - resistir a pressões de superiores hierárquicos, de servidores, de colaboradores, de contratantes, de
advogados e de outros que visem a obter vantagem ou favorecimento indevidos;
VII - evitar assumir posição de intransigência perante a chefia ou colega de trabalho, respeitando os
posicionamentos e as ideias divergentes;
VIII - comunicar imediatamente seus superiores sobre todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público,
ainda que aparentemente legal, de que tenha tomado conhecimento em razão do cargo ou função;
IX - apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício do cargo, função ou atividade;
X - zelar pela guarda, uso e conservação dos materiais e bens patrimoniados colocados à disposição do
serviço, comunicando à unidade competente qualquer irregularidade;
XI - empenhar-se em seu desenvolvimento profissional, mantendo-se atualizado quanto a novos métodos,
técnicas e normas de trabalho aplicáveis à sua área de atuação;
XII - disseminar no ambiente de trabalho informações e conhecimentos obtidos em razão de treinamentos,
custeados pelo Tribunal ou por ele autorizado quando dentro da jornada de trabalho, ou de exercício
profissional e que possam contribuir para a eficiência dos trabalhos realizados pelos demais servidores;
XIII - adotar atitudes e procedimentos objetivos e imparciais, em particular, nas instruções e relatórios, os quais
deverão ser tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente nas evidências obtidas e organizadas de
acordo com as normas do Tribunal, declarando seu impedimento ou arguindo sua suspeição nas situações
que possam comprometer o desempenho de suas funções regularmente;
XIV - manter sob sigilo dados e informações de natureza confidenciais, obtidas no exercício de suas atividades
ou, ainda, de natureza pessoal de colegas e subordinados que só a eles digam respeito, às quais, porventura,
tenha acesso em decorrência do exercício profissional;
XV - facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, prestando toda colaboração ao
seu alcance;
XVI - manter a neutralidade político-partidária, religiosa e ideológica no exercício de suas funções, de modo a
evitar que a capacidade de desempenhar suas responsabilidades profissionais com imparcialidade seja
afetada ou colocada sob suspeita;
XVII - desempenhar suas atividades com responsabilidade ambiental, zelando, especialmente, pela
racionalização do consumo de recursos materiais e naturais e pela correta destinação de resíduos; e
XVIII – motivar todas as decisões e despachos e manifestar posicionamento em todas as instruções e
pareceres técnicos de sua competência.
Seção IV
Das Vedações
Art. 9º É vedado àqueles abrangidos por este Código, sem prejuízo da observância das demais proibições
legais e regulamentares:
I – praticar ou compactuar com, por ação ou omissão, direta ou indiretamente, ato contrário à ética e ao
interesse público, mesmo que tal ato observe as formalidades legais e não cometa violação expressa à lei;
II – usar cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter favorecimento,
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econômico ou não, para si ou para outrem;
III – exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que
observando as formalidades legais e não cometendo violação expressa à lei;
IV- prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de outros cidadãos, ou persegui-los ou
submetê-los à situação humilhante, sobretudo nos canais de comunicação do Tribunal;
V – discriminar colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas com que se relacionar em
função do trabalho, por preconceito ou distinção de raça, sexo, orientação sexual, nacionalidade, cor, idade,
religião, posição social ou quaisquer outras formas de discriminação;
VI – adotar qualquer conduta que interfira no desempenho do trabalho ou que crie ambiente hostil, ofensivo ou
de intimidação, tais como ações tendenciosas geradas por simpatias, antipatias ou interesses de ordem
pessoal;
VII - praticar conduta ou adotar postura que possa caracterizar assédio, de qualquer natureza, no sentido de
desqualificar outros, por meio de palavras, gestos ou atitudes que ofendam a autoestima, a segurança, o
profissionalismo e a imagem;
VIII – usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa,
independentemente de dano;
IX – desviar servidor ou colaborador para atendimento a interesse particular;
X – manifestar-se em nome do Tribunal, quando não autorizado e habilitado para tal;
XI – divulgar qualquer informação gerada, adquirida, utilizada ou armazenada pelo Tribunal Regional Eleitoral
do Rio de Janeiro, constante em documentos ou sistemas, em desacordo com as normas internas de
segurança da informação e a legislação em vigor;
XII – fazer uso de informações privilegiadas, obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio ou
de terceiros;
XIII – alterar ou deturpar, por qualquer forma, o exato teor de documentos, informações, citação de obra, lei,
decisão judicial ou do próprio Tribunal;
XIV - apresentar-se embriagado ou sob efeito de qualquer substância no ambiente de trabalho ou em situações
que comprometam a imagem institucional;
XV - cooperar com qualquer organização que atente contra a dignidade da pessoa humana e os valores
institucionais do TRE-RJ;
XVI - prestar consultoria técnica a partidos políticos, candidatos ou a qualquer pessoa física ou jurídica, ligada
direta ou indiretamente ao processo eleitoral, bem como a empresas licitantes ou que prestem serviços ao
Tribunal;
XVII - atribuir a outrem erro próprio ou aproveitar-se do erro alheio como instrumento de desqualificação,
chantagem ou ofensa pessoal;
XVIII - apresentar como de sua autoria ideias ou trabalhos de outrem;
XIX – utilizar sistemas e canais de comunicação do Tribunal para a propagação e divulgação de trotes, boatos,
correntes, pornografia, propaganda comercial, religiosa ou político-partidária, positiva ou negativa, e outras
assemelhadas;
XX – manter sob subordinação hierárquica, direta ou indireta, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta
ou colateral, até o 3º grau, independentemente de comissionamento;
XXI - receber salário ou qualquer outra remuneração de fonte privada que esteja em desacordo com os
interesses do TRE-RJ;
XXII - receber favores, de qualquer natureza, de pessoas físicas ou jurídicas, de forma a permitir situação que
possa gerar dúvida sobre a sua probidade ou honorabilidade;
XXIII – solicitar, sugerir, ou receber qualquer tipo de vantagem ou presente, ajuda financeira, gratificação,
prêmio, comissão ou doação, para si ou para outrem, com vistas a direcionar ou influenciar a atividade de
qualquer agente público em proveito próprio ou alheio;
XXIV– ser conivente com erro ou infração a este Código de Ética ou ao Código de sua categoria profissional;
Parágrafo único. Para os fins do inciso XXII deste artigo, não serão considerados presentes os brindes
institucionais que:
I – não tiverem valor comercial; ou
II – forem distribuídos a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais
ou datas comemorativas, e que não ultrapassem ao correspondente a 5% do vencimento básico do cargo de
técnico judiciário deste Tribunal.

CAPÍTULO III
DO CONSELHO PERMANENTE DE ÉTICA
Seção I
Da Composição
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Tribunal Regional Eleitoral do Estado do

Concurso Público 2017

Conteúdo
Gestão Estratégica: conceitos, objetivos estratégicos, indicadores e iniciativas. Desafios para a
estratégia. Transformação estratégica. Análise dos ambientes externos e internos. Formulação de
estratégias. Planejamento estratégico: Metodologia de planejamento estratégico. BSC (Balanced
Scorecard). A implantação da gestão estratégica. Gestão de Projetos: conceitos. O projeto e a
organização administrativa. Planejamento e controle de projetos. Acompanhamento de projetos.
Gerenciamento de projetos usando a metodologia do PMI. Gestão de Processos: conceitos básicos.
Instrumentos de análise de gestão de processos. Gestão de pessoas nas organizações. Conceitos,
importância.

Coletâneas de Exercícios Pertinentes 1, 2 e 3
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Gestão Estratégica
Segundo Bhalla et al. (2009), a gestão estratégica nasceu como uma disciplina híbrida, influenciada pela
Sociologia e pela Economia. Pode-se considerar que é uma evolução das teorias das organizações. Começou
a receber mais atenção, tanto acadêmica quanto empresarial, somente na década de 1950, porém seu
desenvolvimento começa a partir dos anos 60 e 70. Tem como objetivo integrar estratégia, organização e
ambiente de forma sinérgica.
Para Porth (2002), a gestão estratégica emergiu como parte do planejamento estratégico, que agora é tido
como um dos seus principais instrumentos. Ele foi incorporado pela gestão estratégica, que uniu, num mesmo
processo, planejamento e gestão. Já Stead e Stead (2008) afirmaram que a gestão estratégica derivou do
conceito de política empresarial. Este conceito explicava a organização como um sistema no qual são utilizados
recursos econômicos eficazmente e são coordenadas as atividades funcionais da empresa no intuito de obter
lucro.
Após de ter sido constituída, a gestão estratégica teve rápido desenvolvimento, tanto teórico como de modelos
práticos. Surgiu uma grande quantidade de modelos de análise de mercado a partir dos anos 60, como a Matriz
BCG, o Modelo SWOT, a Curva de Experiência e a Análise de Portfólio, além de importantes conceitos, como
o de análise econômica de estrutura, conduta e desempenho, competência distintiva, competências essenciais,
e os chamados sistemas de planejamento estratégico (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 1998).
Atualmente, a gestão estratégica é uma das áreas do campo da gestão de maior destaque e relevância. Sua
importância reside no fato de se constituir em um conjunto de ações gerenciais que permitem aos gestores de
uma empresa mantê-la integrada ao seu meio envolvente e no curso correto de desenvolvimento, possibilitando
atingir seus objetivos e sua missão (DESS; LUMPKIN; EISNER, 2007). Apesar de sua importância, Boyd,
Finklstein e Gove (2005) demonstraram que a gestão estratégica apresenta muitos atributos de um campo de
estudo ainda imaturo, com pouco consenso e baixos níveis de produtividade. Esta constatação explica o
porquê de várias definições a respeito do mesmo conceito.
Segundo Bracker (1980), gestão estratégica é a aplicação direta na organização dos conceitos de estratégia
empresarial que são desenvolvidos na academia. Isto é, vincula as análises dos ambientes interno e externo
de uma empresa para maximizar a utilização de seus recursos visando atingir seus objetivos. Esta afirmação
pode ser considerada como uma macrodefinição do conceito de gestão estratégica. A maior importância da
gestão estratégica é que ela dá às organizações um modelo de desenvolvimento de habilidades para antecipar
as mudanças.
Ela também ajuda a desenvolver a habilidade de tratar incertezas futuras pela definição de procedimentos para
realizar os objetivos da organização.
Para Ansoff e McDonnell (1990), a gestão estratégica é uma abordagem sistemática à gestão de mudanças,
compreendendo: posicionamento da organização por meio da estratégia e do planejamento; resposta
estratégica em tempo real por meio da gestão de problemas; e gestão sistemática da resistência durante a
implementação da estratégia.
Já Porth (2002) considera que a gestão estratégica pode ser definida como um processo cruzado de
formulação, implementação e avaliação das decisões que habilitam as organizações a definir e alcançar sua
missão, e ultimamente para a criação de valor. O processo foca em uma série de questões fundamentais sobre
a organização: o que é seu negócio? O que quer tornar-se? Quem são seus consumidores? O que cria valor
para eles? Ao responder estas perguntas, o processo de gestão estratégica ajuda a estabelecer a direção
futura da empresa. O foco é criar valor para a organização e seus clientes.
Para Bowman, Singh e Thomas (2002), a gestão estratégica centra-se nas questões relativas à criação e
sustentabilidade de vantagens competitivas, ou ainda a busca por este tipo de vantagem.
Já Grant (2002) defendeu que a gestão estratégica envolve um complexo relacionamento entre o foco da
organização, os resultados que obtém, e o amplo espectro de variáveis ambientais externas e internas da
empresa. Para uma boa gestão estratégica, recomenda o autor, devem-se identificar as relações entre sistema
de gestão, estratégia escolhida, estruturas atuais, recursos e capacidades disponíveis.
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Segundo Dess, Lumpkin e Eisner (2007), a gestão estratégica numa organização deve tornar-se um processo
e um caminho único que norteia as ações em toda a organização. Consiste em análises, decisões e ações
empreendidas nas organizações para criar e sustentar vantagens competitivas. Esta definição apresenta dois
elementos que estão no núcleo da gestão estratégica: primeiro, três processos realizados de forma contínua
(análises, decisões e ações); segundo, a essência deste conceito é estudar por que algumas organizações
têm desempenho melhor que outras (as vantagens competitivas).
Aqueles autores definem quatro atributos chave para a gestão estratégica: é dirigida para os objetivos globais
da organização; inclui múltiplos stakeholders no processo de tomada de decisão; requer incorporar
perspectivas de curto e longo prazos; envolve o reconhecimento de trade-offs entre efetividade e eficiência.
Stead e Stead (2008) definiram a gestão estratégica como um processo contínuo que envolve os esforços dos
gestores estratégicos para ajustar a organização ao ambiente onde está inserida, desenvolvendo-se vantagens
competitivas. Estas vantagens competitivas permitem que a empresa aproveite oportunidades e minimize
ameaças ambientais. A gestão estratégica começa com uma visão do que a empresa é e o que se tornará.
Baseado nas suas competências distintivas, implementam-se as estratégias em todos os níveis para realizar
as metas da organização, ajustando-a ao ambiente externo.
De modo mais geral, a gestão estratégica é um termo amplo que abrange a determinação da missão e os
objetivos da organização no contexto de seus ambientes externo e interno.
Desse modo, segundo Wright, Kroll e Parnell (1997, p. 24), gestão estratégica pode ser vista como uma série
de passos em que a alta gestão deve realizar as tarefas a seguir:
(a) Analisar oportunidades e ameaças ou limitações que existem no ambiente externo;
(b) Analisar os pontos fortes e fracos de seu ambiente interno;
(c) Estabelecer a missão organizacional e os objetivos gerais;
(d) Formular estratégias (no nível empresarial, no nível de unidades de negócios e no nível funcional) que
permitam à organização combinar os pontos fortes e fracos da organização com as oportunidades e ameaças
do ambiente;
(e) Implantar as estratégias; e
(f) Realizar atividades de controle estratégico para assegurar que os objetivos gerais da organização sejam
atingidos.

A Importância
A gestão estratégica organiza os contributos que as diversas áreas têm a dar à organização, servindo como
linha orientadora à integração dos esforços desenvolvidos pelos vários especialistas, dispersos pela
organização. Este tipo de gestão permite desbloquear o individualismo seccionista, desassociado dos objetivos
globais da empresa. Um exemplo deste individualismo é a preocupação, por parte de alguns departamentos,
com apenas o grupo de interessados ("stakeoholders") que lhe diz respeito mais diretamente, ignorando as
necessidades e interesses da globalidade dos grupos de interessados (acionistas, clientes, fornecedores, etc.).
Permite ainda uma visão temporal mais favorável à sobrevivência da organização, pensando-se
constantemente a curto e longo prazo.
Compromisso: Eficiência versus Eficácia
A diferença entre estes dois conceitos resume-se à diferença entre "fazer bem as coisas" (Eficiência) e "fazer
as coisas certas" (Eficácia). Ao preocuparem-se tanto em fazer bem as coisas, os gestores esquecem-se de
verificar se estão a fazer as coisas certas. A perspectiva estratégica ajuda a encontrar um compromisso entre
a eficiência e a eficácia.

Estratégias Pretendidas e Estratégias Realizadas
As estratégias que os gestores propõem, definem as que pretendem ver realizadas (Estratégias Pretendidas),
e as que realmente se realizaram são as estratégias Realizadas.

Estratégias Pretendidas
Consistem nestes três componentes: finalidades, políticas e planos.
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Elementos duma Estratégia Pretendida
Finalidades
Qualquer organização, tem objetivos a longo prazo a outros a mais curto prazo. Para alcançar um objetivo de
longo prazo, tem que se realizar primeiro uma vasta série de objetivos de curto prazo. Mas, temos que ter muito
cuidado em não investir tempo e recursos em objetivos de curto prazo que não nos levam a alcançar os
objetivos de longo prazo. Há, portanto, uma certa hierarquia que vai desde uma visão alargada do que a
organização deverá ser, passando, depois, por um conjunto de objetivos mais detalhados descrevendo a
missão da organização, e acabando nos chamados objetivos estratégicos, com um grau de especificação mais
elevado. Esta hierarquia de objetivos é a base de todo o processo de gestão estratégica.
Políticas e Planos
As estratégias pretendidas deveram funcionar como linhas mestras para a forma como a organização trabalha
para alcançar as suas finalidades. Estas linhas mestras tomar a forma de políticas ou de planos. Basicamente
as políticas são linhas mestras que indicam limites ou restrições sobre aquilo que se quer conseguir. Os planos
têm a ver com os meios que usamos para chegar a certos fins. Como o tempo é crítico, o tempo é
frequentemente explicita ou implicitamente citado.

Estratégias Realizadas
Ao contrário das estratégias pretendias, que se focam nos aspectos futuros, as estratégias realizadas referemse ao passado. Apesar de se considerar que teoricamente, uma estratégia pretendida é bem-sucedida se for
implementada e realizada na sua totalidade (Estratégia Deliberada), as estratégias pretendidas podem ser
bastante diferentes das que realmente se realizam. Na prática o que acontece frequentemente, é que a
estratégia original, é alterada muitas vezes durante a sua implementação, quer devido a inesperados
obstáculos, quer devido a oportunidades não previstas no momento da definição da estratégia. Ou seja,
raramente se vê uma estratégia sobreviver na sua forma original. Às partes (planos) que não chegam a ser
realizadas, chamam-se Elemento Não-Realizado. E aos novos elementos que surgem durante a realização,
chamam-se Estratégias Emergentes. Produzindo um produto final, que é a combinação de estratégias
deliberadas com emergentes, tal como se pode ver pela Fig. 2:

Fig.2 - Evolução duma Estratégia

Análise, Formulação e Implementação
Gestão Estratégica é um processo que envolve três atividades principais: Análise estratégica, Formulação da
estratégia e Implementação da estratégia.
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Análise Estratégica
Necessária ao desenvolvimento duma estratégia apropriada e base e todo o processo, consiste em três partes:
objetivos estratégicos, oportunidades e ameaças, e forças e fraquezas. A já referida hierarquia, de visão,
missão e objetivos, canaliza os esforços dos gestores e empregados numa mesma direção. As finalidades
estratégicas, tem dois papéis na organização: são o alvo a atingir e são o elemento concentrador que permite
à organização atingir o alvo. Apesar da sua aparente independência, as finalidades devem ser pensadas
sempre com base na situação em que a organização se encontra. A análise das forças, fraquezas,
oportunidades e ameaças - conhecida na língua inglesa por SWOT (Strenghness, Weakness, Opportunities,
Threats) - é caracterizada pelo cruzamento entre as forças e fraquezas internas, com as oportunidades e
ameaças externas. É desta análise que depende o sucesso da gestão estratégica. Em seguida descrevem-se
estes quatro fatores. Os recursos exteriores à organização que poderão contribuir para o seu crescimento são
oportunidades no ambiente exterior a esta. (exemplo: novos clientes). No entanto, o mesmo ambiente que
proporciona oportunidades também apresenta ameaças exemplo: concorrência). Para formular estratégias
atrativas, os gestores devem conhecer as capacidades e os limites da sua organização. Daqui emergem as
suas forças (exemplo: mão de obra altamente qualificada) e as suas fraquezas (exemplo: sistemas de
informação obsoletos).

Formulação da estratégia.
Uma boa análise estratégica é a base da formulação da estratégia, que se subdivide em quatro níveis:
funcional, negócio, empresarial e internacional.
Estes níveis advêm do fato de que as empresas são compostas por negócios que por sua vez são compostos
por funções. O nível internacional existe nas empresas que têm negócios em mais de um pais.

Nível de negócios
Este nível é o mais importante dos quatro. Aqui que as empresas se defrontam no campo de batalha, para
aumentar a sua fatia de mercado, sobre os seus adversários (a concorrência). Uma empresa com um leque de
produtos no mercado, terá que analisar em que setor de negócios se encaixa cada produto. Deste modo se na
estratégia cobrir mais do que um dos produtos (ou mercados), então esses produtos podem pertencer à mesma
unidade estratégica de negócios (SBU-strategic business unit), se não, então as operações sobre esses
produtos deverão ser repartidos por diferentes SBUs. Mais simples é o caso dos negócios individuais, que
concentram toda a gestão estratégica num só ponto.

Nível funcional
As vantagens competitivas que tornam possível a progressão dum negócio, ou área de negócios, dependem
da imagem e do valor que a organização dá aos seus clientes. Tal valor deve ser desenvolvido pelas várias
áreas funcionais que compõe o negócio em questão. Essas várias funções podem ser ligadas através duma
estrutura chamada cadeia de valores, que assume que todas as funções são capazes de produzir valor para
os clientes. Funções como produção, marketing, vendas e serviços, contribuem diretamente com valor para o
cliente. A estas funções chama-se funções primárias. As funções secundárias como a gestão, os sistemas
de informação e gestão de recursos humanos, também produzem valor para o cliente, apesar de ser de uma
forma mais indireta que as funções primárias.

Nível empresarial
Uma empresa expande através da inclusão de áreas de negócios, isto é, diversificando os seus negócios. As
estratégias para diversificar, as áreas de atuação, mais atraentes são aquelas onde a empresa foca os seus
conhecimentos, exclusivos, em áreas críticas. São áreas onde o conhecimento está contido num grupo restrito
e é dificilmente transmitido.
Esta forma de conhecimentos denomina-se por competências fechadas. Numa empresa, onde algumas das
suas forças sejam competências fechadas, então essa área de negócios é uma excelente oportunidade de
diversificar os negócios de empresa. As estratégias ao nível empresarial com base na diversificação, são
melhor constituídas se houver primeiro a análise dos requisitos para o sucesso ao nível dos negócios, ou seja,
o sucesso na criação de valor para o cliente ao nível funcional. Pode-se, portanto, concluir, que a formulação
de estratégia deverá estar duramente ligada com os três níveis acima descritos, para que se consiga maximizar
a eficácia.

Nível internacional
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As organizações mais complexas integram na formulação da estratégia, os níveis funcional e empresarial, para
atuar noutros países. Para lidarem com características sociais, políticas, culturais e econômicas diferentes das
do seu pais, estes tipos de empresas enfrentam desafios muito para além daqueles ao nível nacional. No
sentido de ganhar flexibilidade nos mercados locais, algumas destas empresas dão quase autonomia completa
às unidades de negócio espalhado pelo mundo. A esta descentralização chama-se Estratégia Multinacional,
porque cada unidade de negócio é apenas responsável pelo seu mercado nacional. No oposto desta
abordagem, está a Estratégia Global que tenta tirar o máximo partido das forças da empresa através da
centralização das suas operações. Nos últimos anos tem-se visto o aparecimento de estratégias híbridas que
tentam evitar o melhor das estratégias multinacionais e globais.

Implementação da estratégia
Como já vimos anteriormente a formulação duma estratégia não implica que esta seja realizada. A
implementação da estratégia é o processo de transformar as estratégias pretendidas em estratégias realizadas,
e composta por: integração, estrutura organizacional, controle e liderança. Para a completa realização duma
estratégia, são necessárias diversas formas de integração. Uma delas é a integração dos elementos existentes
dentro da organização, necessários à implementação da estratégia pretendida. Outra forma de integração é
ligar as funções aos negócios, os negócios às empresas e as operações internacionais às multinacionais. Mas
o mais crítico é integrar os objetivos a curto prazo com os objetivos a longo prazo descritos na missão e visão
da organização. À implementação duma estratégia são necessários alguns requisitos como delegação de
responsabilidades, canais de comunicação, etc. É com base nestes requisitos que os gestores estabelecem a
estrutura organizativa necessária à implementação. Durante este processo é preciso controlar, por duas
razões: manter os esforços focados no mesmo objetivo e para proceder a ajustes sempre que necessário,
devido ao aparecimento de imprevistos. Os meios usados pelos gestores podem ser prémios (compensações),
regras ou até mesmo a cultura da organização que influencie o comportamento dos seus colaboradores. Os
líderes são os arquitetos da estrutura organizativa, os engenheiros dos sistemas de controle da organização
são principalmente a força por trás da implementação duma estratégia. Usam a cultura da empresa para levar
a cabo as suas visões e para ajustar as ideias de forma a influenciar os comportamentos e ideias dentro da
organização. A ética é um elemento crítico e é da responsabilidade do líder, pois é um dos elementos mais
importantes da cultura da empresa e necessário à sua sobrevivência.

Planejamento Formal e Gestão Incremental
Até aqui, já se viu que a gestão estratégica é um processo complexo que consiste na análise, formulação e
implementação. Gestores e trabalhadores, têm ambos papéis individuais a desempenhar, que deve ser todo
integrado de alguma forma. Os fatores, diversidade e grande número de indivíduos envolvidos, são um grande
desafio em qualquer tentativa de gestão estratégica. Há dois métodos para lidar com esta situação.
Planejamento Formal e Gestão Incremental, enquanto que o planeamento formal procura o caminho mais
curto para a organização mudar duma situação para outra, a gestão incremental baseia-se no fato de que os
gestores apesar de se mover na mesma direção descrita no plano, eles movem-se em pequenos passos,
testando em cada um, sua viabilidade e ajustando-se ao longo do caminho.

Análise dos ambientes externos e internos
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Análise SWOT
Análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise de
cenário (ou análise de ambiente), sendo usado como base para
gestão e planejamento estratégico de uma corporação ou
empresa, mas podendo, devido a sua simplicidade, ser utilizada
para qualquer tipo de análise de cenário, desde a criação de um
blog à gestão de uma multinacional.
SWOT é uma técnica de análise de ambiente interno e externo,
comumente empregada em processo de planejamento estratégico
para avaliação do posicionamento da organização e de sua
capacidade de competição. A sigla SWOT é uma abreviação das
palavras (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
significando que serão considerados na análise pontos Fortes,
pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças. No Brasil podemos
chamar esta ferramenta estratégica de FOFA (Fortes,
Oportunidades, Fracos, Ameaças), mas pessoalmente confesso que gosto mais de chamá-la de SWOT.
Geralmente a análise considera a comparação da empresa com a concorrência e/ou com outras empresas do
setor. Este processo é conhecido como Benchmarking que busca identificar as melhores práticas na indústria
para obter um desempenho superior. Nele a empresa examina como outra empresa realiza uma função
específica a fim de melhorar como realizar a mesma ou uma função semelhante. Mas não podemos esquecer
que melhor do que usar uma prática existente é superá-la e para isso é preciso inovar.

Ambiente Interno
Quando analisamos o ambiente interno, devemos considerar variáveis ou fatores que a organização tem
controle, sempre envolvendo recursos, capacidades e processos, como: colaboradores, especialização,
tecnologia, marcas, patentes, recursos financeiros, experiência dos gestores, processos organizacionais e
produtivos, informações sobre o mercado, valores ou cultura, agilidade ou capacidade de mudança. E nesta
análise interna verificamos os pontos fortes e os pontos fracos.
S – Strengths = Pontos Fortes – são características positivas de destaque, na instituição, que a favorecem
no cumprimento do seu propósito. Como por exemplo:
• Marca conhecida e respeitada;
• Produtos com qualidade superior a concorrência;
• Rede de distribuição de cobertura nacional;
• Presteza no atendimento a reclamações;
• Recursos de comunicação e de logística;
• Pessoal de excepcional competência e motivação.
W – Weaknesses = Pontos Fracos – são características negativas, na instituição, que a prejudicam no
cumprimento do seu propósito. Como por exemplo:
• Pessoal novo e mal treinado ou desmotivado;
• Falta de documentação de processos;
• Sistemas de TI não atendendo adequadamente as necessidades das áreas usuárias;
• Ausência de um manual de usuário claro, do produto ou serviço;
• Falta de local adequado para o estacionamento de clientes;
• Ausência de recursos para pagamento via cartão de crédito;
• Falta de integração entre os departamentos e sessões.
Ao considerar as fraquezas tenha foco nos fatos, não nas pessoas. A ideia sempre deve ser construtiva, de
edificação, buscando melhorias.
Segue abaixo uma tabela de alguns itens do ambiente interno que podem ser considerados durante a análise
dos pontos positivos e negativos. Estes itens estão organizados segundo as áreas de uma empresa genérica.
Mercado
Qualidade e padronização do produto

Forças
+
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Desenvolvimento Sustentável
Conceito
Desenvolvimento sustentável significa obter crescimento econômico necessário, garantindo a preservação do
meio ambiente e o desenvolvimento social para o presente e gerações futuras.
O termo desenvolvimento sustentável foi utilizado pela primeira vez, em 1983, por ocasião da Comissão
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela ONU. Presidida pela então primeira-ministra da
Noruega, Gro Harlem Brudtland, essa comissão propôs que o desenvolvimento econômico fosse integrado à
questão ambiental, estabelecendo-se, assim, o conceito de “desenvolvimento sustentável”.
Os trabalhos foram concluídos em 1987, com a apresentação de um diagnóstico dos problemas globais
ambientais, conhecido como “Relatório Brundtland”. Na Eco-92 (Rio-92), essa nova forma de
desenvolvimento foi amplamente difundida e aceita, e o termo ganhou força. Nessa reunião, foram assinados
a Agenda 21 e um conjunto amplo de documentos e tratados cobrindo biodiversidade, clima, florestas,
desertificação e o acesso e uso dos recursos naturais do planeta.
Portanto, para que ocorra o desenvolvimento sustentável é necessário que haja uma harmonização entre o
desenvolvimento econômico, a preservação do meio ambiente, a justiça social (acesso a serviços públicos de
qualidade), a qualidade de vida e o uso racional dos recursos da natureza (principalmente a água).
No Brasil, assim como nos outros países emergentes, a questão do desenvolvimento sustentável tem
caminhado de forma lenta. Embora haja um despertar da consciência ambiental no país, muitas empresas
ainda buscam somente o lucro, deixando de lado as questões ambientais e sociais. Ainda é grande no Brasil
o desmatamento de florestas e uso de combustíveis fósseis. Embora a reciclagem do lixo tenha aumentado
nos últimos anos, ainda é muito comum a existência de lixões ao ar livre. A poluição do ar, de rios e solo ainda
são problemas ambientais comuns em nosso país.

Como atingir o desenvolvimento sustentável
A primeira etapa para conquistar o desenvolvimento sustentável é reconhecer que os recursos naturais são
finitos. Usar os bens naturais, com critério e planejamento. A partir daí, traçar um novo modelo de
desenvolvimento econômico para a humanidade.
Confunde-se muito desenvolvimento com crescimento econômico. São coisas distintas:
- desenvolvimento que depende do consumo crescente de energia e recursos naturais, que as atividades
econômicas são incentivadas em detrimento ao esgotamento dos recursos naturais do país, é involução. É
insustentável e está fadado ao insucesso.
- Desenvolvimento sustentável está relacionado à qualidade, ao invés da quantidade, com a redução de
matéria-prima e produtos. Implica em mudanças nos padrões de consumo e do nível de conscientização.

Sugestões para o desenvolvimento sustentável:
- Reciclagem de diversos tipos de materiais: reciclagem de papel, alumínio, plástico, vidro, ferro, borracha e
etc.
- Coleta seletiva de lixo.
- Tratamento de esgotos industriais e domésticos para que não sejam jogados em rios, lagos, córregos e mares.
- Descarte de baterias de celulares e outros equipamentos eletrônicos em locais especializados. Estas baterias
nunca devem ser jogadas em lixo comum;
- Geração de energia através de fontes não poluentes como, por exemplo, eólica, solar e geotérmica.
- Substituição, em supermercados e lojas, das sacolas plásticas pelas feitas de papel.
- Uso racional (sem desperdício) de recursos da natureza como, por exemplo, a água.
- Diminuição na utilização de combustíveis fósseis (gasolina, diesel), substituindo-os por biocombustíveis.
- Utilização de técnicas agrícolas que não prejudiquem o solo.
- Substituição gradual dos meios de transportes individuais (carros particulares) por coletivos (metrô).
- Criação de sistemas urbanos (ciclovias) capazes de permitir a utilização de bicicletas como meio de transporte
eficiente e seguro.
- Incentivo ao transporte solidário (um veículo circulando com várias pessoas).
- Combate ao desmatamento ilegal de matas e florestas.
- Combate à ocupação irregular em regiões de mananciais.
- Criação de áreas verdes nos grandes centros urbanos.
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- Manutenção e preservação dos ecossistemas.
- Valorização da produção e consumo de alimentos orgânicos.
- Respeito às leis trabalhistas.
- Não utilização de mão-de-obra infantil e trabalho escravo.
- Uso da Gestão Ambiental nas indústrias, empresas prestadoras de serviços e órgãos públicos.
- Implantação, nos grandes centros urbanos, da técnica do telhado verde.
Estas são apenas algumas sugestões para que o ser humano consiga estabelecer o equilíbrio entre o
desenvolvimento econômico e a manutenção do meio ambiente. Desenvolvimento sustentável é o grande
desafio do século XXI e todos podem colaborar para que possamos atingir este importante objetivo.

Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P).
O que é A3P?
A3P é um programa do Ministério do Meio Ambiente criado como resposta da administração pública à
necessidade de enfrentamento das graves questões ambientais.
Era preciso pensar em como gastar menos energia para manter as instalações, como reduzir os gastos, como
gerar o mínimo de rejeitos, como adquirir produtos que causassem menos danos ao meio ambiente, em suma,
como implantar um programa de sustentabilidade na administração pública. Era preciso repensar os atuais
padrões de produção e consumo do setor público e, em contrapartida, buscar estratégias que fossem
inovadoras e, portanto, adotassem critérios, princípios e diretrizes sociais e ambientais. E, assim, surgiu a A3P.
Rede A3P
A A3P tem sido implementada em vários órgãos e entidades públicos por meio da participação na Rede A3P.
A Rede é um canal de comunicação permanente para promover o intercâmbio técnico, difundir informações
sobre temas relevantes à agenda, sistematizar dados e informações sobre o desempenho ambiental das
instituições e incentivar programas de formação e mudanças organizacionais, permitindo a troca de
experiências. Para aderir à Rede basta solicitar, por meio do e-mail a3p@mma.gov.br , o cadastro informando
seus dados: nome, órgão, setor, e-mail, telefone e endereço
Onde ocorre e quem participa
A A3P - Agenda Ambiental na Administração Pública é um programa do Ministério do Meio Ambiente, que
insere critérios socioambientais nas atividades dos órgãos públicos dos poderes executivo, legislativo e
judiciário, das esferas federal, estadual e municipal.
A Responsabilidade Socioambiental se inicia com a decisão de mudar e exige mudanças de atitudes e de
práticas. O grande desafio consiste em transformar discurso em prática, e intenção em compromisso. Os
princípios da responsabilidade socioambiental demandam cooperação e união de esforços em torno de causas
significativas e inadiáveis.
A A3P é uma iniciativa que demanda o engajamento individual e coletivo, a partir do comprometimento pessoal
e da disposição para a incorporação dos conceitos preconizados, para a mudança de hábitos e a difusão do
programa.
Para auxiliar o processo de implantação da agenda o Ministério do Meio Ambiente propõe aos parceiros
interessados a sua institucionalização por meio da assinatura do Termo de Adesão que tem por finalidade
integrar esforços para desenvolver projetos destinados à implementação da agenda. A assinatura do termo
demonstra o comprometimento da instituição com a agenda socioambiental e gestão transparente.
A A3P também conta com uma rede de participação chamada de “Rede A3P”. A Rede é um canal de
comunicação permanente para promover o intercâmbio técnico, difundir informações sobre temas relevantes
à agenda, sistematizar dados e informações sobre o desempenho ambiental das instituições, incentivar e
promover programas de formação e mudanças organizacionais, permitindo a troca de experiências.

Eixos Temáticos
3

Apostilas OBJETIVA – Ano XII - Concursos Públicos - Brasil

Uso Racional dos Recursos
Nos atuais padrões de produção e consumo, surge a cultura do desperdício, que ultrapassa as camadas de
alta renda e paradoxalmente atinge as camadas menos favorecidas. Cabe-nos refletir sobre a origem e a
hegemonia de uma cultura pautada pelo desperdício.
Tanto a proteção ambiental, em face da crescente demanda, como a potencialização de novas possibilidades
de oferta ambiental, adquirem importância extraordinária, cuja influência sobre o desenvolvimento se torna
cada vez mais relevante. Uma abordagem básica relacionada às preocupações ambientais constitui-se na
utilização positiva do meio ambiente no processo de desenvolvimento. Trata-se da valorização de recursos
que ainda não haviam sido incorporados à atividade econômica. Num dado momento histórico, os
conhecimentos técnicos permitem uma utilização dos recursos socialmente aceitável. É recurso hoje o que não
foi recurso ontem. Poderá ser recurso amanhã o que não foi percebido hoje enquanto recurso.
A economia brasileira caracteriza-se por elevado nível de desperdício de recursos energéticos e naturais. A
redução desses constitui verdadeira reserva de desenvolvimento para o Brasil, bem como fonte de bons
negócios. Quando de fala em meio ambiente, passam despercebidas oportunidades de negócios ou de redução
de custos. Sendo o meio ambiente um potencial de recursos mal aproveitados, sua inclusão no horizonte de
negócios pode gerar atividades que proporcionem lucro ou pelo menos se paguem com a poupança de energia,
de água, ou de outros recursos naturais. Reciclar resíduos, por exemplo, é transformá-los em produtos com
valor agregado. Conservar energia, água e outros recursos naturais é reduzir custos de produção.

Gestão de Resíduos
Política Nacional de Resíduos Sólidos
A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é bastante atual e contém
instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao País no enfrentamento dos principais
problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos.
Prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo
sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos
resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação
ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado).
Institui a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos: dos fabricantes, importadores,
distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos na
Logística Reversa dos resíduos e embalagens pós-consumo e pós-consumo.
Cria metas importantes que irão contribuir para a eliminação dos lixões e institui instrumentos de planejamento
nos níveis nacional, estadual, microrregional, intermunicipal e metropolitano e municipal; além de impor que os
particulares elaborem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
Também coloca o Brasil em patamar de igualdade aos principais países desenvolvidos no que concerne ao
marco legal e inova com a inclusão de catadoras e catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, tanto na
Logística Reversa quando na Coleta Seletiva.
Além disso, os instrumentos da PNRS ajudarão o Brasil a atingir uma das metas do Plano Nacional sobre
Mudança do Clima, que é de alcançar o índice de reciclagem de resíduos de 20% em 2015.
Destaques da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos
A Lei sancionada incorpora conceitos modernos de gestão de resíduos sólidos e se dispõe a trazer novas
ferramentas à legislação ambiental brasileira. Ressaltam-se alguns desses aspectos quais sejam:
• Gestão integrada dos resíduos sólidos
• Responsabilidade compartilhada
• Logística reversa
• Inclusão social de catadores
A Problemática "Resíduos Sólidos"
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Segundo dados de 2008 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, por meio da
Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - PNSB, 99,96% dos municípios brasileiros têm serviços de manejo
de Resíduos Sólidos, mas 50,75% deles dispõem seus resíduos em vazadouros; 22,54% em aterros
controlados; 27,68% em aterros sanitários. Esses mesmos dados apontam que 3,79% dos municípios têm
unidade de compostagem de resíduos orgânicos; 11,56% têm unidade de triagem de resíduos recicláveis; e
0,61% têm unidade de tratamento por incineração. A prática desse descarte inadequado provoca sérias e
danosas consequências à saúde pública e ao meio ambiente e associa-se a triste quadro socioeconômico de
um grande número de famílias que, excluídas socialmente, sobrevivem dos "lixões de onde retiram os materiais
recicláveis que comercializam.
O quadro institucional atual também é negativo apesar de encontrar-se em fase de alteração. A maioria das
Prefeituras Municipais ainda não dispõe de recursos técnicos e financeiros para solucionar os problemas
ligados à gestão de resíduos sólidos. Ignoram-se, muitas vezes, possibilidades de estabelecer parcerias com
segmentos que deveriam ser envolvidos na gestão e na busca de alternativas para a implementação de
soluções. Raramente utiliza-se das possibilidades e vantagens da cooperação com outros entes federados por
meio do estabelecimento de consórcios públicos nos moldes previstos pela Lei de Saneamento Básico (Lei nº
11.445/2007) e Lei de Consórcios Públicos (Lei nº 11.107/2005) e de seus respectivos decretos de
regulamentação (Decreto nº 7217/2010 e Decreto nº 6.017/2007). Ainda é frequente observar-se a execução
de ações em resíduos sólidos sem prévio e adequado planejamento técnico-econômico, sendo esse quadro
agravado pela falta de regulação e controle social no setor.

Coleta Seletiva Solidária
Atualmente, a maior parte dos órgãos públicos que já implementam ações da A3P estão se inserindo no projeto
"Coleta Seletiva Solidária", conforme o Decreto nº 5940, de 25 de outubro de 2006, que institui a separação
dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e
indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais
recicláveis, constituindo-se em exemplo na busca da inclusão social de expressivo contingente de cidadãos
brasileiros.
O referido Decreto prevê a constituição de uma Comissão para a Coleta Seletiva, no âmbito de cada órgão,
cujo o objetivo é de implantar e supervisionar a separação dos resíduos e a sua destinação às associações e
cooperativas dos catadores. Assim como é também de sua responsabilidade apresentar, semestralmente, ao
Comitê Interministerial da Inclusão Social de Catadores de Lixo, avaliação do processo de separação e
destinação às associações e cooperativas dos catadores.
Além de terem um importante papel na economia, os catadores de materiais recicláveis configuram-se como
agentes de transformação ambiental e sua ação minimiza o quantitativo de lixo a ser coletado e destinado
pelas municipalidades, ampliando a vida útil dos aterros sanitários. Esses trabalhadores são, ao mesmo tempo,
geradores de bens e de serviços, impulsionando o setor econômico da reciclagem.

Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho
A qualidade de vida no ambiente de trabalho visa facilitar e satisfazer as necessidades do trabalhador ao
desenvolver suas atividades na organização através de ações para o desenvolvimento pessoal e profissional.
A administração pública deve buscar permanentemente uma melhor Qualidade de Vida no Trabalho
promovendo ações para o desenvolvimento pessoal e profissional de seus servidores. Para tanto, as
instituições públicas devem desenvolver e implantar programas específicos que envolvam o grau de satisfação
da pessoa com o ambiente de trabalho, melhoramento das condições ambientais gerais, promoção da saúde
e segurança, integração social e desenvolvimento das capacidades humanas, entre outros fatores.
Tal qualidade de vida visa facilitar e satisfazer as necessidades do trabalhador ao desenvolver suas atividades
na organização tendo como ideia básica o fato de que as pessoas são mais produtivas quanto mais satisfeitas
e envolvidas com o próprio trabalho. Portanto, a ideia principal é a conciliação dos interesses dos indivíduos e
das organizações, ou seja, ao melhorar a satisfação do trabalhador dentro de seu contexto laboral, melhorase consequentemente a produtividade.
Também faz-se necessário avaliar, de forma sistemática, a satisfação dos servidores, pois, nesse processo de
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autoconhecimento, as sondagens de opinião interna são uma importante ferramenta para detectar a
percepção dos funcionários sobre os fatores intervenientes na qualidade de vida e na organização do trabalho.
Entre os muitos fatores que implicam a melhoria na qualidade de vida no trabalho, segue abaixo algumas ações
que podem ser implantadas:

Uso e desenvolvimento de capacidades
Aproveitamento das habilidades;
Autonomia na atividade desenvolvida;
Percepção do significado do trabalho.

Integração social e interna
Ausência de preconceitos;
Criação de áreas comuns para integração dos servidores;
Promoção dos relacionamentos interpessoais;
Senso comunitário.

Respeito à legislação
Liberdade de expressão;
Privacidade pessoal;
Tratamento imparcial.

Condições de segurança e saúde no trabalho
Acesso para portadores de deficiência física;
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA;
Controle da jornada de trabalho;
Ergonomia: equipamentos e mobiliário;
Ginástica laboral e outras atividades;
Grupos de apoio antitabagismo, alcoolismo, drogas e neuroses diversas;
Orientação nutricional;
Salubridade dos ambientes;
Saúde Ocupacional.

Sensibilização e Capacitação dos Servidores
As mudanças de hábitos, comportamento e padrões de consumo de todos os servidores impacta diretamente
na preservação dos recursos naturais, contribuindo para a qualidade ambiental e proporcionando a redução
das emissões de gases de efeito estufa.
Para que essas mudanças sejam possíveis é necessário o engajamento individual e coletivo, pois apenas
dessa forma será possível a criação de uma nova cultura institucional de sustentabilidade das atividades do
setor público, sejam essas relacionadas à área meio ou à área finalística.
O processo de sensibilização dos servidores envolve a realização de campanhas que busquem chamar a
atenção para temas socioambientais importantes esclarecendo a importância e os impactos de cada um para
o cidadão no processo.
A sensibilização deve ser acompanhada de iniciativas para capacitação dos servidores tendo em vista tratarse de um instrumento essencial para construção de uma nova cultura de gerenciamento dos recursos públicos,
provendo orientação, informação e qualificação aos gestores públicos e permitindo um melhor desempenho
das atividades implantadas. A formação dos gestores pode ser considerada como uma das condicionantes
para efetividade da ação de gestão socioambiental no âmbito da administração pública.
A capacitação é uma ação que contribui para o desenvolvimento de competências institucionais e individuais
nas questões relativas à gestão socioambiental e ao mesmo tempo fornece aos servidores oportunidade para
desenvolver habilidades e atitudes para um melhor desempenho das suas atividades, valorizando aqueles
que participam de iniciativas inovadoras e que buscam a sustentabilidade. Os processos de capacitação
promovem ainda um acesso democrático à informações, novas tecnologias e troca de experiências,
contribuindo para a formação de redes no setor público.
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Criar a consciência cidadã da responsabilidade socioambiental nos gestores e servidores públicos é um grande
desafio para a implantação da A3P e ao mesmo tempo fundamental para o seu sucesso.

Licitação Sustentável
A Constituição Federal, art. 37, inciso XXI, prevê para a Administração Pública a obrigatoriedade de licitar.
Esse artigo foi regulamentado pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que estabeleceu normas gerais sobre
licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A licitação é o procedimento administrativo formal em que a Administração Pública convoca, mediante
condições estabelecidas em ato próprio (edital ou convite), empresas interessadas na apresentação de
propostas para o oferecimento de bens e serviços.
A licitação objetiva garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e
possibilitar o comparecimento ao certame do maior número possível de concorrentes, fato que favorece o
próprio interesse público.
O procedimento de licitação objetiva permitir que a Administração contrate aqueles que reúnam as condições
necessárias para o atendimento do interesse público, levando em consideração aspectos relacionados à
capacidade técnica e econômico-financeira do licitante, à qualidade do produto e ao valor do objeto.
Há algumas diferentes modalidades de licitação, porém todas se dão com a apresentação das propostas de
cada participante, sendo vencedor aquele que, tendo seus produtos as especificações requeridas, apresente
o produto ou serviço cujo preço, por fim, seja o menor dentre as propostas.

O que é Licitação Sustentável?
Segundo o art. 3º da Lei nº 8.666/1993 Licitação Sustentável é aquela que se destina a garantir a observância
do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável. (Redação dada pela Lei no 12.349, de 2010).
Nesse sentido, pode-se dizer que a licitação sustentável é o procedimento administrativo formal que contribui
para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, mediante a inserção de critérios sociais, ambientais
e econômicos nas aquisições de bens, contratações de serviços e execução de obras.
De uma maneira geral, trata-se da utilização do poder de compra do setor público para gerar benefícios
econômicos e socioambientais.
Por que realizar compras e licitações sustentáveis?
As compras e licitações sustentáveis possuem um papel estratégico para os órgãos públicos e, quando
adequadamente realizadas promovem a sustentabilidade nas atividades públicas. Para tanto, é fundamental
que os compradores públicos saibam delimitar corretamente as necessidades da sua instituição e conheçam
a legislação aplicável e características dos bens e serviços que poderão ser adquiridos.
O governo brasileiro despende anualmente mais de 600 bilhões de reais com a aquisição de bens e
contratações de serviços (15% do PIB). Nesse sentido, direcionar-se o poder de compra do setor público para
a aquisição de produtos e serviços com critérios de sustentabilidade implica na geração de benefícios
socioambientais e na redução de impactos ambientais, ao mesmo tempo que induz e promove o mercado de
bens e serviços sustentáveis.
A decisão de se realizar uma licitação sustentável não implica, necessariamente, em maiores gastos de
recursos financeiros. Isso porque nem sempre a proposta vantajosa é a de menor preço e também porque
deve-se considerar no processo de aquisição de bens e contratações de serviços dentre outros aspectos os
seguintes:
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a) Custos ao longo de todo o ciclo de vida: É essencial ter em conta os custos de um produto ou serviço ao
longo de toda a sua vida útil – preço de compra, custos de utilização e manutenção, custos de eliminação.
b) Eficiência: as compras e licitações sustentáveis permitem satisfazer as necessidades da administração
pública mediante a utilização mais eficiente dos recursos e com menor impacto socioambiental.
c) Compras compartilhadas: por meio da criação de centrais de compras é possível utilizar-se produtos
inovadores e ambientalmente adequados sem aumentar-se os gastos públicos.
d) Redução de impactos ambientais e problemas de saúde: grande parte dos problemas ambientais e de saúde
a nível local é influenciada pela qualidade dos produtos consumidos e dos serviços que são prestados.
e) Desenvolvimento e Inovação: o consumo de produtos mais sustentáveis pelo poder público pode estimular
os mercados e fornecedores a desenvolverem abordagens inovadoras e a aumentarem a competitividade da
indústria nacional e local.

Construções Sustentáveis
Construção sustentável é um conceito que denomina um conjunto de medidas adotadas durante todas as
etapas da obra que visam a sustentabilidade da edificação. Através da adoção dessas medidas é possível
minimizar os impactos negativos sobre o meio ambiente além de promover a economia dos recursos naturais
e a melhoria na qualidade de vida dos seus ocupantes.
Uma obra sustentável leva em consideração todo o projeto da obra desde a sua pré-construção onde devem
ser analisados o ciclo de vida do empreendimento e dos materiais que serão usados, passando por cuidados
com a geração de resíduos e minimização do uso de matérias-primas com reaproveitamento de materiais
durante a execução da obra até o tempo de vida útil da obra e a sustentabilidade da sua manutenção.
Apesar do tema construções e reformas sustentáveis não ser novo, a maioria dos prédios públicos não foi
desenvolvido de forma sustentável com aproveitamento dos recursos naturais como, por exemplo, o uso de
energia solar ou das correntes de vento.
Na administração pública poucas foram as edificações projetadas de maneira sustentável. Porém, mesmo em
um prédio já construído, é possível adotar medidas que visem a eficientização dos recursos naturais. Algumas
medidas que podem ser adotadas são o incentivo a materiais de construção com certificado de origem que
atestem a produção através de uma cadeia “limpa” na fase de construção, a adoção de um sistema de
reaproveitamento e reuso das águas e a adoção de um sistema de iluminação eficiente. Essas últimas medidas
podem ser adotadas em qualquer fase da obra inclusive após a construção.
A implantação dessas medidas pode ser adotada tanto em edifícios em construção como naqueles já
construídos. A instalação dessas medidas gera uma economia substancial de recursos naturais contribuindo
não apenas para a manutenção do equilíbrio ambiental como também na redução de gastos para o setor
público.

Etapas de uma edificação
O ciclo de vida de uma edificação inicia-se na fase de planejamento da obra, onde a concepção do projeto
acontece, é o início do ciclo de vida, quando são realizados os estudos de viabilidade, elaboração de projetos
e especificações. Desde esta fase, as práticas sustentáveis já devem ser implementadas. Inicia-se com a
escolha do local da construção, deve levar em consideração o entorno e dinâmica da região onde o mesmo
será inserido.
A fase de implantação do edifício se dá quando se coloca em prática aquilo que foi planejado na fase de
planejamento, inclusive as práticas sustentáveis, tais como àquelas que visam à redução do desperdício de
materiais e economia de energia.
A fase de uso e manutenção é a fase mais longa da vida útil do edifício, quando o mesmo se torna sustentável
ou não, dependendo de como ele foi concebido, implantado e gerido. Nesta fase algumas mudanças podem
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ser realizadas, de tal maneira, que mesmo que um edifício não tenha sido planejado e implantado dentro da
concepção de construção sustentável, ele poderá assimilar a partir de reformas, diversas práticas sustentáveis.
Ainda existe uma última etapa da vida útil do edifício, caracterizada pela fase de demolição, que marca o final
do ciclo de vida de uma edificação e, em geral, o início de outro. Esta etapa deverá ser marcada pelo
aproveitamento de materiais e, sempre que possível, pela reciclagem e reutilização.
É certo que, quando a construção já foi desde a primeira fase planejada para ser sustentável, fica muito
facilitado o caminho para a adoção de práticas sustentáveis na edificação.

Certificação ambiental
Atualmente as duas certificações ambientais mais utilizadas na construção civil brasileira são o LEED Lidership in Energy and Environmental Design, emitido pelo United States Green Building Concil, e o Processo
AQUA (Alta Qualidade Ambiental), certificação brasileira baseada na francesa HQE (Haute Qualité
Environnemetale) e implantada no país pela Fundação Vanzolini.
Ambas se preocupam com os principais aspectos de uma construção sustentável, atribuindo pontos a cada
item de sustentabilidade conquistado na obra. São considerados aspectos que abrangem desde a escolha do
terreno, que, entre outros aspectos, deverá priorizar a preservação de áreas naturais, a proximidade de
serviços básicos, uma vez que inibe a necessidade do uso de automóveis para os deslocamentos cotidianos.
A preservação do habitat natural que implica no uso de espécies nativas no paisagismo, o que também pode
diminuir a necessidade de irrigação, já que estas espécies estariam acostumadas ao regime de chuvas da
região e minimizar ao máximo a impermeabilização do terreno.
Estes e outros aspectos que garantam o mínimo impacto nas construções deverão ser adotados pelo gestor
como critérios fundamentais para a tomada de decisões para aquisição de materiais ou para a contratação de
obras públicas, aspectos atualmente inclusive, respaldados pela legislação vigente.

Selo A3P

O Selo de Sustentabilidade na Administração Pública tem por objetivo conferir o reconhecimento e a
divulgação de práticas de gestão baseadas em conceitos de sustentabilidade, implantadas pelas
Administração Pública.
O Selo é composto por três categorias independentes: o Selo Verde, o Selo Prata e o Selo Laranja.
Ao final do processo de avaliação as instituições públicas que conquistarem o Selo de Sustentabilidade da
Administração Pública receberão um diploma de outorga e a autorização para o uso da logomarca do selo
conquistado.

Perguntas e respostas
O que é a A3P?
A Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) é um programa que tem como finalidade promover a
responsabilidade socioambiental e a adoção de procedimentos socioambientais nas atividades do setor público
nas três instâncias de governo: federal, estadual e municipal. Coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente,
a A3P é uma iniciativa que requer o engajamento individual e coletivo, bem como o devido comprometimento
pessoal para que ocorra a esperada mudança de hábitos.
Quais são os objetivos da A3P?
I - orientar os gestores públicos para a adoção de princípios e critérios de sustentabilidade em suas atividades;
II - apoiar a incorporação de critérios de gestão socioambiental nas atividades públicas;
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III - promover a economia de recursos naturais e a eficiência de gastos institucionais;
IV - contribuir para a revisão dos padrões de produção e consumo e na adoção de novos referenciais de
sustentabilidade no âmbito da administração pública.
V – difundir as boas práticas implementadas pelos parceiros;
VI – reduzir gastos da administração, reduzir o consumo, dar mais qualidade de vida ao servidor, melhorar a
eficiência dos serviços oferecidos, reduzir os impactos sobre o meio ambiente das atividades desempenhadas.
Quais são os Eixos Temáticos da A3P?
A A3P trabalha com seis Eixos Temáticos:
1–uso racional dos recursos naturais e bens públicos;
2 - gestão adequada dos resíduos gerados;
3 – melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho;
4 - sensibilização e capacitação dos servidores;
5 – contratações de bens e serviços com sustentabilidade;
6 – implementação de critérios para construções sustentáveis.
Os seis eixos devem ser implementados de uma vez?
Não necessariamente. Alguns órgãos até fizeram isso, mas o mais comum é fazer a implementação aos
poucos. Por exemplo, há órgãos que começaram pela gestão de resíduos porque esse era o problema maior.
Outros optaram por focar, inicialmente, no uso dos recursos naturais. O processo natural é a administração
perceber que, por conta da organicidade da administração pública, os seis eixos, estão ligados e, em algum
momento, para ter eficiência em cada eixo e no sistema geral, vai ser necessário atuar sobre todos eles.
Como a administração pública participa da A3P?
Qualquer instituição da administração pública, em qualquer uma das instâncias de governo, pode implantar a
A3P. A adesão é individual. Por exemplo, podem aderir a A3P o Posto de Saúde, a Secretaria de Saúde, a
Delegacia de Polícia, a Secretaria de Segurança, O Ministério do Meio Ambiente, o Ibama, o Instituto Chico
Mendes (ICMbio), o Parque Nacional de Brasília, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, entre outros.
O processo precisa ser formalizado?
Para auxiliar o processo de implantação da agenda o Ministério do Meio Ambiente propõe aos parceiros
interessados a sua institucionalização por meio do Termo de Adesão. O objetivo desse ato - que é voluntário!
-, é integrar esforços para desenvolver projetos destinados à implementação da agenda. A assinatura do Termo
de Adesão demonstra o comprometimento da instituição com a agenda socioambiental e a gestão transparente.
O que é a Rede A3P?
A Rede é, basicamente, um canal de comunicação permanente entre todos que têm interesse numa agenda
socioambiental na administração pública. O objetivo da Rede é promover o intercâmbio técnico, difundir
informações sobre temas relevantes à A3P, sistematizar dados sobre o desempenho ambiental dos órgãos,
incentivar e promover programas de formação e mudanças organizacionais, realizar a troca de experiências
entre os envolvidos. Para fazer parte da Rede não é necessário ter assinado o Termo de Adesão - basta
solicitar sua inscrição através do e-mail: a3p@mma.gov.br .Vai ser preciso abrir um cadastro e, para tanto o
interessado deve informar: seu nome, órgão, setor, e-mail, telefone e endereço.
Como posso aderir à A3P?
O Termo de Adesão é o instrumento de compromisso para implantação da A3P nas instituições públicas,
celebrado entre o interessado e o MMA. Além dessa adesão formal por meio do Termo de Adesão, é
fundamental que o parceiro integre a Rede A3P para ter acesso a um conjunto de informações do seu
interesse.
Que documentos são necessários para formalizar do Termo de Adesão?
São requisitados documentos da instituição e documentos da pessoa que vai representar essa instituição junto
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TRE – Tribunal Regional Eleitoral do Estado do
Rio de Janeiro
Concurso Público 2017

Conteúdo
Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos; garantias
constitucionais individuais; garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos.
Do Poder Legislativo.
Do Poder Executivo.
Do Poder Judiciário.
Ordem social: base e objetivos da ordem social; seguridade social; educação, cultura e
desporto; ciência e tecnologia; comunicação social; meio ambiente; família, criança, adolescente e
idoso.
Coletâneas de Exercícios 1 e 2
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Constituição da República
Conceito Constitucional
A constituição contém determinações de organização jurídica fundamental de um Estado. As normas
constitucionais vigoram como supralegais, uma vez que têm eficácia sobre as demais. A estrutura
constitucional é escalonada e as normas legais e infralegais devem estar compatíveis com a ordem
constitucional.
Assim, o conceito constitucional pode ter os seguintes aspectos:
- sociológico quando a constituição é o resultado da soma de fatores concretos de poder;
- político quando a constituição é o resultado da soma de decisões políticas;
- jurídico quando a constituição é o resultado da soma de normas, podendo ter o sentido lógico-jurídico de
norma fundamental hipotética ou sentido jurídico-positivo de norma fundamental escrita.
Aspectos sobre a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
A Constituição Federal promulgada em 1988 tem forma escrita, tem extensão analítica, sua elaboração é
dogmática, sua ideologia é eclética ou pluralista, tem origem promulgada, tem estabilidade rígida, e a sua
função é dirigente. No seu conteúdo podem ser encontradas em normas materialmente e formalmente
constitucionais.
Ela tem disposições permanentes e disposições transitórias, sendo que sua estrutura normativa tem os
seguintes elementos:
- limitativo que identifica os direitos e garantias fundamentais;
- orgânico que indica os aspectos organizacionais do Estado;
- estabilização que demonstra os princípios fundamentais;
- ideológico que evidencia a ordem econômica e social;
- formal que contém o preâmbulo e Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.
O seu preâmbulo enuncia princípios que representam a ideologia constitucional. Tem neutralidade em matéria
de crença religiosa e por esta razão o Brasil sendo um Estado laico ou leigo não pode adotar nenhuma religião
específica. Contudo, é teísta uma vez que acredita em um ser supremo “Deus”. A sua natureza jurídica é de
uma carta de intenções e pode servir de orientação para elaboração, interpretação e integração das normas
constitucionais.
O seu ADCT é composto pelas disposições transitórias que possuem a mesma rigidez e eficácia das
disposições permanentes e somente podem ser alteradas por emendas constitucionais. Tem a finalidade de
regulamentar a transição para a nova ordem jurídica, bem como normatizar temporariamente matéria
infraconstitucional.
Em conformidade com o entendimento majoritário, no Brasil as normas incompatíveis ficam tacitamente
revogadas, já que não existe inconstitucionalidade superveniente.
O fenômeno jurídico da desconstitucionalização não tem aplicação no Brasil.

Conclusão
Uma constituição é o conjunto de normas de organização jurídica fundamental de um Estado que vigoram
como supralegais. A Constituição Federal promulgada em 1988 tem forma escrita, tem extensão analítica, sua
elaboração é dogmática, sua ideologia é eclética ou pluralista, tem origem promulgada, tem estabilidade rígida,
e a sua função é dirigente. O seu preâmbulo tem natureza jurídica é de uma carta de intenções, tão somente.

Conceitos Introdutórios ao Estudo do Direito Constitucional
Direitos Individuais - Também denominados direitos naturais, humanos, coletivos. São bens que estão
ligados de forma inseparável à dignidade do ser humano. São assegurados pela Constituição a cada indivíduo
e à sociedade. "Direitos individuais" é uma nomenclatura utilizada pela Constituição para referir-se a um grupo
de direitos fundamentais relacionados à vida, à propriedade e à segurança.
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Garantias Fundamentais - Assim como a Constituição assegura os direitos fundamentais, assegura
também as garantias, objetivando a proteger esses direitos, fornecendo meios jurídicos e impondo inclusive
limitações aos poderes públicos em benefício dos cidadãos.
Caput - Termo que provém do latim e significa: cabeça, topo, parte superior. Parte do artigo que contém o
fundamento deste. Após o caput se sucedem os parágrafos, itens, incisos ou alíneas.
Artigo - Do latim "articulus": divisão, pequena parte de um todo. Divisão ordenada de uma Lei, decreto ou
regulamento. É designado por um número ordinal.
Exemplo: Artigo 3o (lê-se artigo terceiro).
Inciso - Divisão de um parágrafo, designado por numeração romana ou arábica. Pode subdividir-se em
alíneas ou itens.
Exemplo: Artigo 5o inciso X.
Soberania - Conjunto de poderes institucionais da nação. Autoridade suprema de um estado politicamente
organizado, como por exemplo, no Brasil, exercida de modo absoluto, por intermédio dos poderes da
República: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.
Poder executivo - É um dos três poderes do Governo Federal, dos Estados e dos Municípios. A ele compete
o governo, a administração dos negócios públicos dentro do que a Lei determina. É exercido pelo Presidente
da República no âmbito federal; pelos Governadores na esfera estadual e pelos Prefeitos no que se refere aos
Municípios.

Poder Legislativo - É ao qual compete a elaboração, discussão e aprovação das Leis, bem como certos
atos comuns ao poder executivo. A nível Federal, dizemos que é "Bicameralista", uma vez que é exercido pelo
Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal; a nível Estadual, pela
Assembleia Legislativa e a nível Municipal, pela Câmara dos Vereadores.
Poder Judiciário - Poder Judiciário - É formado por um conjunto de órgãos incumbidos da distribuição
da justiça. É exercido pelos seguintes órgãos:
I - o Supremo Tribunal Federal;
I-A o Conselho Nacional de Justiça;
II - o Superior Tribunal de Justiça;
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;
VI - os Tribunais e Juízes Militares;
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

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

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;
III - a dignidade da pessoa humana
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa
V - o pluralismo político.
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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.

Direitos Individuais e Coletivos
Conceituação
Antes de estudarmos o artigo 5º e seus 78 (setenta e oito) incisos, que tratam dos direitos individuais e
coletivos, iremos inicialmente conceituá-los, para uma compreensão mais fácil do assunto.
Direito Individual - É aquele que beneficia o indivíduo em particular, isto é, isoladamente.
Exemplo: "É garantido o direito de herança" (artigo 5º, inciso XXX da CF).
Direito Coletivo - É aquele que favorece ou protege um grupo de pessoas que estejam ligadas entre si por
algum vínculo jurídico. Por exemplo: a criação de associações e, na forma da Lei, de cooperativas, independe
de autorização, sendo vedada a interferência estatal (artigo 5o, inciso XVIII).
Há diferenças entre direitos e deveres:
Direitos - São benefícios concedidos pela norma jurídica.
Deveres - São limites impostos pela norma aos direitos, com a finalidade de proteger os benefícios jurídicos
concedidos. Analisando o artigo 5º, podemos verificar que não há um só direito, por mais importante que seja,
que se caracterize por ser absoluto, pois todo direito tem um dever correspondente.
Por exemplo: O inciso IV do artigo 5º diz: "é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
(É como a Lei da Física quando explica "ação e reação").
Direito: "É livre a manifestação do pensamento"
Dever: A pessoa que manifestar seu pensamento deve se identificar, porque "é vedado o anonimato".
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Garantias Constitucionais Individuais
Garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos.
Conceito: Usaremos a expressão para exprimir os meios, instrumentos, procedimentos e instituições
destinados a assegurar o respeito, a efetividade do gozo e a exigibilidade dos direitos individuais, os quais se
encontram ligados a estes entre os incisos do art. 5º.
Classificação: Apenas agruparemos em função de seu objeto em legalidade, proteção judiciária, estabilidade
dos direitos subjetivos, segurança jurídica e remédios constitucionais.

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Conceito e fundamento constitucional: O princípio da legalidade sujeita-se ao império da lei, mas da lei que
realize o princípio da igualdade e da justiça não pela sua generalidade, mas pela busca da equalização das
condições dos socialmente desiguais; está consagrado no inciso II, do art. 5º, segundo o qual ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
Legalidade e reserva de lei: O primeiro (genérica) significa a submissão e o respeito à lei; o segundo
(legalidade específica) consiste em estatuir que a regulamentação de determinadas matérias, há de fazer-se
necessariamente por lei formal; tem-se a reserva legal quando uma norma constitucional atribui determinada
matéria exclusivamente à lei formal, subtraindo-a, com isso à disciplina de outras fontes, àquelas subordinadas.
Legalidade e Legitimidade: O princípio da legalidade de um Estado Democrático de Direito assenta numa
ordem jurídica emanada de um poder legítimo, até porque, se o poder não for legítimo, o Estado não será
Democrático de Direito, como proclama a Constituição (art. 1º); o princípio da legalidade funda-se no princípio
da legitimidade.
Legalidade e Poder Regulamentar: Cabe ao Presidente da República o poder regulamentar para fiel
execução da lei e para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, na forma da
lei (art. 84, IV e VI); o princípio é o de que o poder regulamentar consiste num poder administrativo no exercício
de função normativa subordinada, qualquer que seja seu objeto; significa que se trata de poder limitado; não é
poder legislativo.
Legalidade e Atividade Administrativa: Lembra Hely Lopes Meirelles que a eficácia de toda a atividade
administrativa está condicionada ao atendimento da lei; na Administração Pública não há liberdade nem
vontade pessoal, só é permitido fazer o que a lei autoriza; no art. 37, esta o princípio segundo o qual a
Administração Pública obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.
Legalidade Tributária: Esse princípio da estrita legalidade tributária compõe-se de 2 princípios que se
complementam: o da reserva legal e o da anterioridade da lei tributária (art. 150, I e III), havendo
exceções, como a do art. 153, § 1º.
Legalidade Penal: Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem cominação legal (art. 5º, XXXIX);
o princípio se contempla com outro, o que prescreve a não ultratividade da lei penal (XL).
Princípios complementares do princípio da Legalidade: A proteção constitucional do direito adquirido, do
ato jurídico perfeito e da coisa julgada, constitui garantia de permanência e de estabilidade do princípio da
legalidade, junto com o da irretroatividade das leis que o complementa.
Controle de Legalidade: A submissão da Administração à legalidade fica subordinada a 3 sistemas de
controle: o administrativo, o legislativo e o jurisdicional.

PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO JUDICIÁRIA
Fundamento: Fundamenta-se no princípio da separação dos poderes, reconhecido pela doutrina como uma
das garantias constitucionais; junta-se aí uma constelação de garantias. (art. 5º, XXXV, LIV e LV)
Monopólio do judiciário do controle jurisdicional: A primeira garantia que o texto revela (art. 5º, XXXV) é a
que cabe ao Judiciário o monopólio da jurisdição; a segunda consiste no direito de invocar a atividade
jurisdicional sempre que se tenha como lesado ou simplesmente ameaçado um direito, individual ou não.
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Direito de Ação e de Defesa: Garante-se plenitude de defesa, assegurada no inciso LV: aos litigantes, em
processo judicial e administrativo, a aos acusados em geral são assegurados, o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes.
Direito ao devido processo legal: Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal (art. 5º, LIV); combinado com o direito de acesso à justiça (XXXV) e o contraditório e a plenitude de defesa
(LV), fechasse o ciclo das garantias processuais.

ESTABILIDADE DOS DIREITOS SUBJETIVOS
Segurança das relações Jurídicas: A segurança jurídica consiste no conjunto de condições que tornam
possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus
fatos à luza da liberdade reconhecida; se vem lei nova, revogando aquela sob cujo império se formara o direito
subjetivo, prevalece o império da lei velha, consagrado na Constituição, no art. 5º, XXXVI, a lei não prejudicará
o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Direito adquirido: A LICC declara que se consideram adquiridos os direitos que o seu titular, ou alguém por
ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou condição preestabelecida
inalterável, a arbítrio de outrem (art. 6º, § 2º); se o direito subjetivo não foi exercido, vindo a lei nova, transformase em direito adquirido, porque era direito exercitável e exigível à vontade de seu titular.
Ato jurídico perfeito: Nos termos do art. 153, § 3º (art. 5º, XXXVI) é aquele que sob regime da lei antiga se
tornou apto para produzir os seus efeitos pela verificação de todos os requisitos a isso indispensável; é perfeito
ainda que possa estar sujeito a termo ou condição; é aquela situação consumada ou direito consumado, direito
definitivamente exercido.
Coisa julgada: A garantia, refere-se a coisa julgada material, prevalecendo hoje o conceito do CPC, denominase coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso
ordinário ou extraordinário (art. 467); a lei não pode desfazer a coisa julgada, mas pode prever licitamente,
como o fez o art. 485 do CPC, sua rescindibilidade por meio de ação rescisória.

DIREITO À SEGURANÇA
Segurança do domicílio: O art. 5º, XI, consagra o direito do indivíduo ao aconchego do lar com sua família
ou só, quando define a casa como o asilo inviolável do indivíduo; também o direito fundamental da privacidade,
da intimidade; a proteção dirige-se basicamente contra as autoridades, visa impedir que estas invadam o lar.
Segurança das comunicações pessoais: Visa assegurar o sigilo de correspondência e das comunicações
telegráficas e telefônicas (art. 5º, XII), que são meio de comunicação interindividual, formas de manifestação
do pensamento de pessoa a pessoa, que entram no conceito mais amplo de liberdade de pensamento em
geral (IV).
Segurança em matéria penal: Visam tutelar a liberdade pessoal, figuram no art. 5º, XXXVII a XLVII, mais a
hipótese do LXXV, podem ser consideradas em 2 grupos:
• garantias jurisdicionais penais: da inexistência de juízo ou tribunal de exceção, de julgamento pelo
tribunal do júri nos crimes dolosos contra a vida, do juiz competente;
• garantias criminais preventivas: anterioridade da lei penal, irretroatividade da lei penal, da legalidade e
da comunicabilidade da prisão;
• relativas à aplicação da pena: individualização da pena, personalização da pena, proibição da prisão civil
por dívida; proibição de extradição de brasileiro e de estrangeiro por crime político, proibição de determinadas
penas;
• garantias processuais penais: instrução penal contraditória, garantia do devido processo legal, garantia
da ação privada;
• garantias da presunção de inocência: LVII, LVIII e LXXV;
• garantias da incolumidade física e moral: vedação do tratamento desumano e degradante, vedação e
punição da tortura;
• garantias penais da não discriminação: XLI e XLII;
• garantia penal da ordem constitucional democrática: XLIV.
Segurança em matéria tributária: Realiza-se nas garantias consubstanciadas no art. 150:
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- nenhum tributo será exigido nem aumentado senão em virtude de lei; princípio da legalidade tributária;
- de que não se instituirá tratamento desigual entre contribuintes;
- de que nenhum tributo será cobrado em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei
que os houver instituído ou aumentado nem no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei
que os instituiu ou aumentou;
- de que não haverá tributo com efeito confiscatório.

REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS
Direito de Petição: Define-se como direito que pertence a uma pessoa de invocar a atenção dos poderes
públicos sobre uma questão ou situação, seja para denunciar uma lesão concreta, e pedir reorientação da
situação, seja para solicitar uma modificação do direito em vigor do sentido mais favorável à liberdade (art. 5º,
XXXIV).
Direito e Certidões: Está assegurado a todos, no art. 5º, XXXIV, independentemente do pagamento de taxas,
a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direito e esclarecimentos de situações de
interesse pessoal.
Habeas Corpus: É um remédio destinado a tutelar o direito de liberdade de locomoção, liberdade de ir e vir,
parar e ficar; tem natureza de ação constitucional penal. (art. 5º, LXVIII)
Mandado de Segurança Individual: Visa amparar direito pessoal líquido e certo; só o próprio titular desse
direito tem legitimidade para impetrá-lo, que é oponível contra qualquer autoridade pública ou contra agente
de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas, com o objetivo de corrigir ato ou omissão ilegal
decorrente do abuso de poder. (art. 5º, LXIX)
Mandado de Injunção: Constitui um remédio ou ação constitucional posto à disposição de quem se considere
titular de qualquer daqueles direitos, liberdades ou prerrogativas inviáveis por falta de norma regulamentadora
exigida ou suposta pela Constituição; sua finalidade consiste em conferir imediata aplicabilidade à norma
constitucional portadora daqueles direitos e prerrogativas, inerte em virtude de ausência de regulamentação
(art. 5º, LXXI).
Habeas Data: Remédio que tem por objeto proteger a esfera íntima dos indivíduos contra usos abusivos de
registros de dados pessoais coletados por meios fraudulentos, desleais e ilícitos, introdução nesses registros
de dados sensíveis (origem racial, opinião política. Etc.) e conservação de dados falsos ou com fins diversos
dos autorizados em lei (art. 5º, LXXII).

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

GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS
Sindicalização e Direito de Greve: São os 2 instrumentos mais eficazes para a efetividade dos direitos sociais
dos trabalhadores, visto que possibilita a instituição de sindicatos autônomos e livres e reconhece
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constitucionalmente o direito de greve (arts. 8º e 9º).
Decisões judiciais normativas: A importância dos sindicatos se revela na possibilidade de celebrarem
convenções coletivas de trabalho e, consequentemente, na legitimação que têm para suscitar dissídio coletivo
de trabalho. (114, § 2º)
Garantia de outros Direitos Sociais: Fontes de recursos para a seguridade social, com aplicação obrigatória
nas ações e serviços de saúde e às prestações previdenciárias e assistenciais (194 e 195); a reserva de
recursos orçamentários para a educação (212); aos direitos culturais (215); ao meio ambiente (225).

DIREITOS POLÍTICOS
Definição do tema (remissão): São aquelas que possibilitam o livre exercício da cidadania; tais são o sigilo
de voto, a igualdade de voto; inclui-se aí a determinação de que sejam gratuitos, na forma da lei, os atos
necessários ao exercício da cidadania.
Eficácia dos Direitos Fundamentais: A garantia das garantias consiste na eficácia e aplicabilidade imediata
das normas constitucionais; os direitos, liberdades e prerrogativas consubstanciadas no título II, caracterizados
como direitos fundamentais, só cumprem sua finalidade se as normas que os expressem tiverem efetividade,
determinando que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Dos Direitos e Garantias Fundamentais
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
ARTIGO 5o
Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes;
(Este artigo constitui-se no princípio da isonomia ou igualdade)
I - Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.
É uma afirmação do princípio da isonomia. Observar é a preocupação do legislador (aquele que faz as
Leis) em que não haja, de forma alguma, tratamento diferenciado entre homens e mulheres, o que não
acontecia em épocas passadas.
II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da Lei.
Este inciso é chamado também de Princípio da Legalidade, e assegura o dever de cumprirmos somente
aquilo que as Leis nos determinam. O fundamento deste inciso é a liberdade: "não farei o que a Lei proíbe".
Somente as Leis podem nos obrigar a fazer alguma coisa. Por esta razão, nenhuma autoridade pode nos
obrigar a nada que não estiver previsto nas Leis do país.
III - Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
A tortura constitui-se numa violação do direito à vida. O inciso visa assegurar ao ser humano a integridade
física e psicológica, independentemente da condição do indivíduo. Por esta razão, a Constituição proíbe os
castigos físicos e psíquicos, inclusive aos criminosos que cumprem pena de reclusão.
IV - É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
Todo indivíduo tem o direito de expressar livremente seu pensamento por qualquer meio ou forma. Este
inciso constitui-se numa variação do direito à liberdade, uma vez que esta não se restringe à condição física,
somente. A manifestação do pensamento é de extrema necessidade para a concretização da efetiva liberdade.
Todavia, para se evitar abusos a esse direito, o indivíduo deve identificar-se. Tais abusos ocorrem quando se
divulgam notícias de má fé, inverídicas ou que venham a denegrir a imagem ou a honra das pessoas.
V - É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material,
moral ou à imagem.
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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
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.
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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;
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
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
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Órgãos públicos.
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Ato administrativo.
Poderes e deveres dos administradores públicos. Uso e abuso do poder.
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Princípios de Direito Administrativo
O Direito é composto por normas jurídicas, ordens provenientes do Estado e dirigidas aos indivíduos para que
façam ou deixem de fazer alguma coisa. O descumprimento de uma norma sempre implica uma sanção àquele
que a desobedece. Exemplo: o servidor que infringe o dever de pontualidade deve sofrer a sanção
administrativa de advertência.
As normas dividem-se em duas categorias básicas: os princípios e as regras, que se diferenciam por uma série
de características:
a) nível de abstração: os princípios são utilizados em diversas situações, enquanto que as regras incidem
apenas sobre uma situação específica;
b) importância: os princípios são o fundamento de cada um dos ramos do Direito, enquanto que as regras
são originadas e subordinadas aos princípios;
c) resolução de antinomias (conflitos entre normas): os princípios devem ser sempre compatibilizados entre
si, enquanto que, ocorrendo regras com disposições contraditórias, uma delas deve ser extinta (revogada ou
anulada);
d) aplicabilidade: devido ao seu elevado grau de abstração, os princípios geralmente não têm incidência
imediata em casos concretos, sendo necessária a intermediação das regras. Apenas em situações
excepcionais, como na ausência de regras ou de conflito com a regra aplicável, é que os princípios podem ser
diretamente utilizados.
Exemplo: o princípio da publicidade requer que os atos da administração pública sejam levados ao
conhecimento da população. Porém, em algumas situações, a incidência de outros princípios pode exigir o
sigilo do ato. Assim, alguns atos do inquérito policial são sigilosos para que possam alcançar seus objetivos aplicação do princípio da eficiência.
Como visto, os princípios são mais abstratos e mais genéricos do que as regras. Além disso, existem diversos
graus de abstração entre os próprios princípios. Assim, existem princípios fundamentais, princípios gerais,
princípios gerais de Direito Público, princípios gerais de Direito Administrativo e princípios setoriais de Direito
Administrativo.
a) princípios fundamentais: são aqueles previstos, explícita ou implicitamente, no Título I da Constituição
Federal (arts. 1º a 4º). Para o Direito Administrativo, importam os seguintes: o da segurança jurídica, o
republicano, o democrático, o da cidadania, o da dignidade da pessoa humana e o da participação;
b) princípios gerais: aplicam-se a todos os ramos do Direito. São eles: da legalidade, da legitimidade, da
igualdade, da publicidade, da realidade, da responsabilidade, da responsividade, da sindicabilidade, da
sancionabilidade e da ponderação;
c) princípios gerais de Direito Público: são as normas mais importantes do Direito Público, ramo do Direito
em que é mais marcante a presença da administração pública, uma vez que predomina o interesse público.
São eles: da subsidiariedade, da presunção de validade, da indisponibilidade do interesse público, do devido
processo legal, da motivação, do contraditório e da descentralização;
d) princípios gerais de Direito Administrativo: são as normas básicas que regem a atividade da
administração pública. Destacam-se os seguintes princípio de: finalidade, impessoalidade, moralidade
administrativa, discricionariedade, consensualidade, razoabilidade, proporcionalidade, executoriedade,
continuidade, especialidade; como também: o hierárquico, o monocrático, o colegiado, o disciplinar, o da
eficiência, o da economicidade e o da autotutela;
e) princípios setoriais de Direito Administrativo: são aplicáveis, primordialmente, a determinado ramo do
Direito Administrativo. Assim, existem princípios da administração pública federal, da licitação, dos serviços
públicos, do processo administrativo. Tais princípios serão estudados em seus capítulos respectivos.
Devido à recente aceitação da teoria dos princípios, ainda há profundas divergências sobre quais são, de fato,
os princípios. Na verdade, existe hoje uma "banalização dos princípios", situação em que qualquer norma, por
mais específica que seja, pode ser considerada um princípio, apenas porque determinado autor deseja realçar
o seu valor. Assim, contam-se várias dezenas de "princípios" considerados "gerais de Direito Administrativo".
Por isso, recorre-se aqui a um artifício didático: serão estudados os princípios já reconhecidos pela Constituição
e pela lei (no caso, a lei do processo administrativo) como basilares do Direito Administrativo.
Os princípios constituem uma base geral aplicada a determinada área do direito e formam uma estrutura que
estabelecem direções às normas jurídicas. Os princípios formam um alicerce dentro do direito administrativo e
condicionam as estruturas subsequentes. Segundo José Cretella Junior appud Maria Sylvia Zanella de Pietro,
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“princípios de uma ciência são as proposições básicas, fundamentais, típicas que condicionam todas as
estruturações subsequentes. Princípios, neste sentido são os alicerces da ciência” (200,p.62)
Na mesma via, os princípios são classificados em:
a) onivalentes ou universais, comuns a todos os ramos do conhecimento;
b) plurivalentes ou regionais, comuns a determinado grupo de estudos, interagindo-se nas informações gerais;
c) monovalentes, referem-se estes a um só grupo de conhecimento;
d) setoriais são determinantes para a divisão da dada área do conhecimento.
No direito administrativo existem princípios próprios e outros ramos do direito que se enquadram no sistema.
A Constituição Federal, em seu artigo 37 estabelece cinco princípios básicos e submetem a administração
pública direta e indireta, vejamos:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência.
A doutrina encontra ainda um número grande de outros princípios que também auxiliam o direito administrativo.
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
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administração pública.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, o princípio da moralidade passou a ser pressuposto de
validade de todo ato administrativo.
Segundo a doutrina, a moralidade administrativa deve ser entendida como sendo o conjunto de regras tiradas
da disciplina interior da administração. A moralidade administrativa é ao lado da legalidade e da finalidade um
dos pressupostos de validade do ato administrativo. A moralidade administrativa está ligada ao conceito de
"bom administrador".
f) Princípio da Publicidade - É a divulgação oficial de atos (Leis, Decretos, Contratos Administrativos, etc.),
para conhecimento público em geral e início da produção de seus efeitos externos.
O princípio da publicidade é justificado pelo fato de que, todo ato administrativo deve ser público, uma vez que,
a administração que o realiza é pública, só se admitindo sigilo nos casos de segurança nacional, investigações
policiais ou interesse superior da administração a ser preservado em processo previamente declarado sigiloso
nos termos do Decreto Federal no 79099, de 06 de janeiro de 1977.
A publicidade como princípio da administração pública (CF, artigo 37), abrange toda a atuação estatal: A
administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, não só no que se refere a publicação de seus atos, como, também, a propiciação de conhecimentos
da conduta interna dos seus agentes. Assim, essa publicidade alcança os atos concluídos e informação, os
processos em andamento, os pareceres de órgãos técnicos e jurídicos, os despachos intermediários e finais,
as atas de julgamento das licitações e os contratos com quaisquer interessados, bem como os comprovantes
de despesas e as prestações de contas submetidas aos órgãos competentes.
Todos esses papéis ou documentos públicos podem ser examinados por qualquer interessado e dele pode
obter certidão ou fotocópia autenticada para fins constitucionais.
A publicidade se faz no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município conforme a competência, ou, em
jornais contratados para essas publicações oficiais. Também poderão ser feitas por meio de editais afixados
em lugares próprios para a divulgação dos referidos atos com a finalidade da coletividade em geral tomar
conhecimento dessas decisões.
Estes atos exigem publicidade para adquirirem validade universal, isto é, perante as partes, terceiros e ao povo
em geral, proporcionando ainda aos administradores o conhecimento e o controle dos atos praticados pela
administração, através dos instrumentos constitucionais: Mandado de segurança, direito de petição, ação
popular, habeas data, fornecimento de certidões e improbidade administrativa (artigo 37o § 4o).
g) Princípio da Eficiência - O administrador não deve, tão somente, perseguir as finalidades previstas ou
consagradas em lei. Não deve alcançá-las de qualquer forma ou a qualquer custo. Impõe-se a obtenção do
melhor resultado, o resultado ótimo. Devem ser observados os atributos de rapidez, perfeição e rendimento. O
princípio foi positivado na Constituição (art. 37, caput) pela Emenda no. 19, de 1998.
h) Princípio da Economicidade - Trata-se da verificação da eficiência das escolhas administrativas nas
perspectivas da relação custo-benefício. Está positivado no art. 70, caput da Constituição de 1988.
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 preservá-
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los 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
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).

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.
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- 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.

Administração Direta e Indireta
Numa visão global, a Administração é, pois, todo o aparelhamento do Estado preordenado à realização
de seus serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas. A administração não pratica atos do
governo; pratica, tão somente, atos de execução, com maior ou menor autonomia funcional, segundo a
competência do órgão e de seus agentes. São os chamados atos administrativos, que por sua variedade e
importância, merecem estudo em capítulo especial.
Complementa dizendo que governo é atividade política e discricionária, enquanto que a administração
é atividade neutra, normalmente vinculada à lei ou à norma técnica; ou ainda, que governo é conduta
independente; administração é conduta hierarquizada.
Efetivamente, a Administração Pública é o instrumental de que dispõe o Estado (pessoa jurídica de
direito público interno - conforme nosso Código Civil; ou então território juridicamente organizado, constituído
por leis próprios, comandado por pessoas soberanamente cujo poder é emanado do próprio povo) para por em
prática as alternativas políticas e sociais preconizadas pelo Governo.
Em suma, a Administração Pública, em Direito Administrativo, tanto serve para designar as pessoas ou
agentes e órgãos governamentais, como a atividade administrativa em si. No primeiro caso, designando órgãos
e pessoas, deve ser escrita com letras maiúsculas, e no segundo, designando, a atividade, com minúsculas.
A Administração Pública pode ser:

Administração Direta - Também chamada de Administração Pública Centralizada, existe em todos
os níveis das Esferas do Governo, Federal, Estadual, Distrital e Municipal, e em seus poderes, Executivo,
Legislativo e Judiciário. É em si, a própria Administração Pública.
Na Administração Pública Direta como o próprio nome diz, a atividade administrativa é exercida pelo próprio
governo que "atua diretamente por meio dos seus Órgãos, isto é, das unidades que são simples repartições
interiores de sua pessoa e que por isto dele não se distinguem". Celso Antônio Bandeira de Mello (2004:130)
Estes órgãos são despersonalizados, ou seja, não possuem personalidade jurídica própria, portanto, não são
capazes de contrair direitos e obrigações por si próprios. Os Órgãos não passam de simples repartições
internas de retribuições, e necessitam de um representante legal (agente público) para constituir a vontade de
cada um deles. Trata-se da desconcentração do poder na Administração Pública. Onde há desconcentração
administrativa vai haver hierarquia, entre aquele Órgão que está desconcentrando e aquele que recebe a
atribuição (exemplo: Delegacias Regionais da Polícia Federal, Varas Judiciais, Comissão de Constituição e
Justiça).
Os Órgãos atuam nos quadros vinculados a cada uma das Esferas de Governo. A exemplo temos os
Ministérios, Órgãos federais ligados à União; as Secretarias Estaduais, Órgãos estaduais ligados ao estado
membro; e as Secretarias Municipais, Órgãos municipais ligados à esfera municipal de poder.
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Na Administração Pública Direta o Estado é ao mesmo tempo o titular e o executor do serviço público.
As entidades que compõem a administração direta, são denominadas de pessoas políticas.

Administração Indireta

Apenas com a Administração Pública Direta, o Estado não seria capaz de
administrar todo o território nacional, tanto pela sua extensão quanto pela complexidade e volume das relações
sociais existentes entre o administrado (particular) e o Governo. Por isso, houve-se por bem outorgar poderes
para outras estruturas (Entidades).
A Administração Pública Indireta ou Descentralizada é a atuação estatal de forma indireta na prestação dos
serviços públicos que se dá por meio de outras pessoas jurídicas, distintas da própria entidade política. Estas
estruturas recebem poderes de gerir áreas da Administração Pública por meio de outorga.
A outorga ocorre quando o Estado cria uma entidade (pessoa jurídica) e a ela transfere, por lei, determinado
serviço público ou de utilidade pública.
Nesta descentralização de poderes não há vinculo hierárquico entre a Administração Central e as Entidades
que recebem a titularidade e a execução destes poderes, portanto, as entidades não são subordinadas ao
Estado. O que existe na relação entre ambas é um poder chamado de Controle com atribuições de fiscalização.
O Controle é "o poder que a Administração Central tem de influir sobre a pessoa descentralizada”. Assim,
enquanto os poderes do hierarca são presumidos, os do controlador só existem quando previstos em lei e se
manifestam apenas em relação aos atos nela indicados". Celso Antônio Bandeira de Mello (2004:141)
Estas Entidades são personalizadas, portanto, possuem vontade e capacidade de exercer direitos e contrair
obrigações por si próprios.
São elas: Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações Públicas.

I - Autarquias - São pessoas jurídicas de direito público, de natureza puramente administrativa,
criadas por lei específica para a realização de atividades, obras ou serviços descentralizados da entidade
estatal que as criou. São consideradas uma extensão da mão do Estado. Funcionam e operam na forma
estabelecida na lei que as instituiu e nos termos de seu regulamento. As autarquias podem desempenhar
atividades econômicas, educacionais, previdenciárias e quaisquer outras concedidas pela entidade estatal
criadora, mas sem subordinação hierárquica, sujeita apenas ao controle final de sua administração e da
conduta de seus dirigentes. As autarquias possuem autonomia financeira e administrativa, podendo inclusive
ingressar em juízo contra a entidade estatal que a criou, se esta intentar contra seus objetivos. As autarquias
não possuem capacidade legislativa, ao contrário da entidade estatal que as criou. Um exemplo de autarquia
é o INSS.
Todos os serviços públicos essenciais, como a saúde a educação o transporte entre outros, devem ser
realizados pelas autarquias.
II - Empresas Públicas - Empresas públicas são pessoas jurídicas de Direito Privado, criadas
para a prestação de serviços públicos ou para a exploração de atividades econômicas que contam com capital
exclusivamente público e são constituídas por qualquer modalidade empresarial. Se a empresa pública é
prestadora de serviços públicos, estará submetida a regime jurídico público. Se a empresa pública é
exploradora de atividade econômica, estará submetida a regime jurídico igual ao da iniciativa privada.
Alguns exemplos de empresas públicas:
" BNDS (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social): embora receba o nome de banco, não
trabalha como tal. A única função do BNDS é financiar projetos de natureza social. É uma empresa pública
prestadora de serviços públicos.
" EMURB (Empresa Municipal de Urbanização): estabelece um contrato de gerenciamento com a
Administração Pública. É a empresa responsável pelo gerenciamento e acompanhamento de todas as obras
dentro do Município. É empresa pública prestadora de serviço público.
" EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos): é prestadora de serviço público (art. 21, X, da
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Concurso Público 2017

Conteúdo
Primeira Parte
Conceito e importância do Direito Eleitoral. Jurisdição Eleitoral: Conceito, Princípios fundamentais.
Organização Judiciária Eleitoral: TSE, TRE, juízes e juntas eleitorais. Requisitos para Investidura.
Administração da Eleição. Ministério Público Eleitoral: papel, prerrogativas; requisitos de nomeação e
investidura; Hierarquia funcional; Procurador Geral, Procurador Regional e Promotores eleitorais. Direitos
Políticos: Noções de direitos políticos e cidadania. Direitos Políticos Passivos e Ativos. Direitos Políticos Ativos.
Sufrágio e Voto. Voto Secreto e Aberto. Voto Universal. Voto obrigatório e facultativo. Alistamento. Os
inalistáveis e os conscritos. Direitos Políticos Passivos. Inelegibilidades. Condições de Elegibilidade.
Irrelegibilidade. Desencompatibilizações. Perda e Suspensão de Direitos Políticos. Processo Político-Eleitoral:
Convenções; Registro; Campanha; Atos Preparatórios; Votação; Apuração; Proclamação; Diplomação. Ações
eleitorais. Propaganda eleitoral (conforme o Código Eleitoral e a Lei nº 9.504/1997 e suas alterações);
Propaganda na imprensa escrita, no rádio, na televisão, na Internet e por outros meios; Direito de resposta;
Condutas vedadas em campanhas eleitorais; Propaganda eleitoral extemporânea e propaganda irregular
(multa); Representação por conduta vedada; Crimes eleitorais previstos no Código Eleitoral, na Lei
Complementar nº 64/1990 e suas alterações e na Lei nº 9.504/1997 e suas alterações; Dever eleitoral: sanções
ao inadimplemento, isenção, justificação pelo não comparecimento à eleição. Abuso de poder e corrupção no
processo eleitoral. Lei Complementar nº 64/1990 e suas alterações (investigação judicial eleitoral).
Representação por captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 e suas alterações). Sistemas
Eleitorais. Partidos políticos.

Segunda Parte (Leis pertinentes)
Lei nº 11.300/2006 e suas alterações (Lei da Minirreforma Eleitoral). Lei nº 12.034/2009. Lei nº 13.165/2015.
Lei nº 4.737/1965 e suas alterações. Lei nº 6.996/1982 e suas alterações. Lei nº 7.444/1985. Resolução do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 21.538/2003. Lei Complementar nº 64/1990 e suas alterações
(Inelegibilidade). Código Eleitoral, Lei nº 9.504/1997 e suas alterações.

Coletânea de Exercícios 1
Coletânea de Exercícios 2
Coletânea de Exercícios 3
Coletânea de Exercícios 4
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O Direito Eleitoral
Conceito e Importância do Direito Eleitoral
O Direito Eleitoral é o ramo do Direito Público consistente num conjunto de normas jurídicas que disciplina o
alistamento eleitoral, o registro de candidatos, a propaganda política eleitoral, a votação, apuração,
diplomação, além de regularizar os sistemas eleitorais, os direitos políticos ativos e passivos, a organização
judiciária eleitoral, dos partidos políticos, do Ministério Público, dispondo de um sistema repressivo penal
especial.
Tem por função regulamentar a distribuição do eleitorado, o sistema eleitoral, a forma de votação, a apuração,
a diplomação e garantir a soberania popular através do voto eletrônico ou do depósito da cédula na urna
eleitoral. Em suma, iluminar os caminhos da democracia.
Sobre matéria eleitoral, a competência legislativa é exclusiva da União, podendo a lei complementar autorizar
os Estados a legislar sobre questões específicas que envolvem o tema (art. 22, I e parágrafo único, CF).
No âmbito infraconstitucional, as principais normas que compõem o Direito Eleitoral são: Código Eleitoral
brasileiro (Lei nº 4.737, de 15.7.65), Lei da Inelegibilidade (Lei nº 64, de 18.5.90), Lei Orgânica dos Partidos
Políticos (Lei nº 9.096, de 19.9.95), Lei Eleitoral (Lei nº 9.504, de 30.9.97) e a Lei da Ficha Limpa (Lei
Complementar nº 135/2010).
Outras fontes: leis complementares, leis ordinárias, instruções do TSE traduzidas em resoluções, assim como
os estatutos dos partidos políticos que são, sem dúvida, fontes subsidiárias do Direito Eleitoral.
Tal como em outros ramos do Direito, o Eleitoral se realiza e se pratica por meio de normas legais substantivas
e adjetivas. Há, então, o Direito Eleitoral propriamente dito e o Direito Processual Eleitoral, que define as regras
mediante as quais são conduzidas as diversas ações que tramitam na Justiça Eleitoral.

Jurisdição Eleitoral: Conceito, Princípios fundamentais.
A Justiça Eleitoral é o ramo do Poder Judiciário responsável pelo processo eleitoral do país e com jurisdição
especializada na solução de conflitos e interesses relacionados à matéria eleitoral.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL
• Aspecto jurídico: diz respeito ao julgamento dos processos judiciais eleitorais submetidos à apreciação do
Tribunal;
• Aspecto administrativo: além da função jurisdicional, são exercidas atividades relacionadas à organização
e administração do processo eleitoral, tais como: gerenciamento do cadastro eleitoral, anotações partidárias,
realização das eleições, apuração e totalização dos votos, proclamação e divulgação dos resultados e
diplomação dos eleitos.
ESTRUTURA DA JUSTIÇA ELEITORAL
A Justiça Eleitoral está dividida em três graus de jurisdição.
Instância:

1° GRAU

2° GRAU

Representada por

Juízes Eleitorais

Tribunais Regionais Eleitorais

Onde ter acesso à
instância

Cartórios
Eleitorais

Capitais do país e também no Distrito
Federal

Princípios fundamentais
2

3° GRAU
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE)
Brasília - DF
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Princípio da lisura das eleições
Lisura, em sentido meramente semântico, está ligada à ideia de honestidade, franqueza. No que concerne
ao Direito Eleitoral, o princípio da lisura tem por escopo preservar a intangibilidade dos votos e igualdade
dos candidatos perante a lei eleitoral. Protege o processo eleitoral, no sentido de combater abusos, fraude
e corrupção.
Veja art. 23 da Lei Complementar 64/90.
Princípio do aproveitamento do voto
Semelhante ao princípio in dubio pro reu, no Direito Eleitoral adota-se o princípio in dubio pro voto, de
modo a preservar a soberania popular, a apuração dos votos e a diplomação dos eleitos.
Princípio da celeridade
Impõe que as decisões eleitorais sejam imediatas, evitando-se ultrapassar a fase da diplomação. No
mesmo sentido, o cumprimento das decisões eleitorais deve ser imediato.
Veja art. 257, parágrafo único do Código Eleitoral.
Princípio da devolutividade dos recursos
Preserva os efeitos das decisões proferidas pela Justiça Eleitoral, de modo que os recursos não
suspendam seus efeitos.
Veja os arts. 216 e 257 do Código Eleitoral e a Resolução 21635/04.
Princípio da preclusão instantânea
Este princípio é uma decorrência da celeridade, consubstancia-se numa série de regras que visam dar
sequência ao processo eleitoral.
Veja os arts. 147, § 1º, 149 e 223, todos do Código Eleitoral.
Princípio da anualidade
O princípio da anualidade está previsto no art. 16 da CRFB/88 e visa preservar o processo eleitoral de
mudanças casuística que possam, de alguma forma, confundir o eleitor, deformando o resultado das
eleições.
Princípio da responsabilidade solidária
Impõe a solidariedade entre os candidatos e partidos políticos por atos praticados na propaganda eleitoral
e nas despesas de campanha.
Veja o art. 17, 24 e 38 da Lei 9504/97.
Princípio da irrecorribilidade das decisões
O princípio veda a interposição de recursos contra as decisões do Tribunal Superior Eleitoral.
Veja art. 281 e 121 § 3º da CRFB/88.
Princípio da moralidade
É um corolário do regime democrático. Tem por escopo preservar a confiança do eleitor no candidato,
bem como a capacidade para exercer de forma proba o mandato eletivo. Está previsto no art. 14 § 9º da
CRFB/88, e regulamentado pela LC 64/90 alterada pela LC 135/10.

Administração da Eleição
O processo eleitoral no Brasil, em um sentido mais amplo, diz respeito às fases organizativas das eleições,
compreendendo também um breve período posterior. É organizado pela Justiça Eleitoral (JE), em nível
municipal, estadual e federal. Na esfera federal, a JE possui como órgão máximo o Tribunal Superior Eleitoral
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(TSE), com sede em Brasília. Em cada estado da Federação e no Distrito Federal há um Tribunal Regional
Eleitoral (TRE), bem como juízes e juntas eleitorais.
A Justiça Eleitoral organiza, fiscaliza e realiza as eleições regulamentando o processo eleitoral, examinando
as contas de partidos e candidatos em campanhas, controlando o cumprimento da legislação pertinente em
período eleitoral e julgando os processos relacionados com as eleições.
Embora as etapas de votação, totalização e divulgação dos resultados sejam as mais conhecidas, o processo
eleitoral possui outras fases muito importantes como o cadastro eleitoral, a etapa de candidaturas, a prestação
de contas e a logística eleitoral. Há ainda a fase de pós-eleições, que compreende, entre outras atividades, a
diplomação dos eleitos.
Em todo o processo eleitoral, há mecanismos para garantir a normalidade dos pleitos, a segurança do voto e
a liberdade democrática. Por esses critérios, o Brasil se tornou referência mundial em eleições.
Dentre esses critérios, destaca-se o uso da urna eletrônica brasileira, que permitiu, desde 2000, que as eleições
passassem a ser totalmente informatizadas.
Em 2008, o sistema biométrico de identificação do eleitor passou a ser adotado em algumas localidades e,
desde então, a Justiça Eleitoral vem providenciando gradativamente o recadastramento biométrico de todo o
eleitorado brasileiro. Até julho de 2014, mais de 23 milhões de eleitores tiveram suas digitais cadastradas por
esse sistema, representando mais um grande avanço na garantia da segurança do voto no Brasil.

A logística
Do início dos trabalhos até sua finalização mais de 400.000 urnas eletrônicas precisam estar disponíveis e
funcionando para receber os votos dos cidadãos.
Com algumas semanas de antecedência, os TREs enviam as urnas para os cartórios eleitorais, que atuam
como depósitos centrais para algumas cidades. Assim as urnas já ficam mais próximas dos destinos. As urnas
permanecem nos cartórios até a véspera das eleições, quando é feito o procedimento de carregamento dos
dados (dos candidatos e eleitores), é posto um lacre e então elas são enviadas para as zonas eleitorais (sempre
com a supervisão dos partidos políticos).
Depois de feito o procedimento de lacre é que começa a verdadeira corrida eleitoral, pois as urnas são levadas
para os locais definitivos de votação. Alguns locais recebem urnas extras, para servirem de backup (substitutas)
caso alguma urna apresente problemas.
Esta etapa é especialmente difícil em regiões remotas e de difícil acesso, notadamente na Amazônia. Lá,
muitas urnas são levadas de barcos ou mesmo helicópteros, pois não há estradas ligando comunidades
isoladas e muitas vezes os rios não favorecem a navegação. O custo desta etapa varia sensivelmente, mas
sempre ultrapassa alguns milhões de reais apenas na região amazônica. Em alguns lugares, é preciso viajar
por mais de dez horas de barco, ônibus e até mesmo à pé, para instalar as urnas em localidades mais isoladas.
Durante a votação, caso tudo corra bem, nenhuma urna precisará ser trocada (nem será necessário recorrer
ao voto em papel). No Brasil, menos de 1% das urnas eletrônicas apresentam problemas e precisam ser
trocadas, normalmente por outras guardadas como reserva. Raramente o voto em papel é utilizado.
Mesmo que falte energia elétrica, a urna tem uma bateria que dura aproximadamente 12 horas, e caso
necessário é possível usar ainda geradores externos (no-breaks).
Poucos minutos após o término da votação, tem início um processo que causa orgulho nos brasileiros e inveja
em boa parte do mundo. A contagem dos votos, eletrônicos, é muito rápida e em poucas horas sabemos o
resultado do pleito.
As zonas eleitorais são interligadas aos TREs e estes ao TSE através de uma rede de computadores privada
(separada da internet). Em locais isolados, onde esta rede não alcança, a comunicação é feita via satélite
(1.200 locais no Brasil), com um notebook e um aparelho de comunicação com o satélite. Assim, todos os votos
estão acessíveis rapidamente e centralizados no TSE em Brasília onde são divulgados.
Assim aconteceu o primeiro turno das eleições, e será da mesma forma no final de semana do 3 de outubro,
quando alguns estados elegerão seus governadores e conheceremos nosso futuro presidente.
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Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 1965)
Introdução
Art. 1º Este código contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício de direitos
políticos precipuamente os de votar e ser votado.
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para sua fiel execução.
Art. 2º Todo poder emana do povo e será exercido, em seu nome, por mandatários escolhidos, direta e
secretamente, dentre candidatos indicados por partidos políticos nacionais, ressalvada a eleição
indireta nos casos previstos na Constituição e leis específicas.
Segundo dispõe o parágrafo único do art. 1º da CF, “Todo o poder emana do povo, que o exerce por
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.
O referido dispositivo enuncia o acolhimento, entre nós do princípio democrático. É o povo - o conjunto
indivisível dos cidadãos - quem detém o poder político, exercendo-o diretamente na forma prevista na própria
Constituição ou por meio de representantes eleitos.
Ao tempo da edição do Código Eleitoral, apenas um ano após a realização do golpe de estado que submeteu
o País a uma ditadura militar, suspendeu-se a prevalência do princípio democrático, privando-se os cidadãos,
por décadas, do direito de votar diretamente para os cargos mais relevantes da estrutura política do País.
O exercício direto do poder político pelo povo se dá, nos termos do art. 14, I a III da CF, pela via do plebiscito,
do referendo e da iniciativa popular.
O plebiscito é o ato prévio à edição de ato legislativo ou administrativo por meio do qual, pelo voto, o povo
aprova ou rejeita a proposição submetida a seu crivo. Referendo, ao revés, é o ato realizado após a edição do
ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição. É o que explicita o
legislador nos §§ 1º e 2º do art. 2º da Lei n. 9.709/98.
O referendo e o plebiscito devem ser convocados nas questões de relevância nacional, de competência do
Poder Legislativo ou do Poder Executivo, e nas hipóteses de incorporação, subdivisão ou desmembramento
de Estados e Municípios (art. 18, § 3º, da CF).
No referendo e no plebiscito, é o povo quem pronuncia a palavra final sobre o ato legislativo ou administrativo,
acolhendo ou rejeitando os termos em que redigido (no referendo) ou concedendo ou denegando autorização
para sua expedição posterior (no plebiscito).
A iniciativa popular de projeto de lei é a terceira forma de pronunciamento direto do soberano. Aqui, entretanto,
contenta-se a Constituição com a outorga aos cidadãos do poder de deflagrar o processo legislativo,
competindo ao Parlamento a tramitação normal do projeto de lei. Nem por isso estamos diante de uma forma
indireta da democracia. Dispensa-se a interlocução dos representantes eleitos para a abertura do processo
legislativo. Assim o povo “fala” diretamente ao Parlamento, sem intermediários.
O Código Eleitoral disciplina também as regras que informam o processo eleitoral. É certo que diversos outros
diplomas normativos, como já mencionado, alteraram o conteúdo inicial do código a esse respeito. Mas é ele
quem segue enunciando um dos traços mais marcantes e mais polêmicos das eleições brasileiras: as listas
abertas marcadas pelo voto concomitante nos partidos ou coligações.
O art. 2º do CE é compatível com o caput do art. 14 da CF naquilo em que afirma o caráter direto e secreto do
voto.
Direto é o voto não intermediado por outra instância ou colégio eleitoral. Não constitui ofensa ao voto direto a
emissão de votos dirigidos a legendas partidárias, desde que a lei preveja a forma como este se converterão
de número de cadeiras parlamentares e a forma como os candidatos apresentados pela agremiação haverão
de compô-la.
O sigilo do voto objetiva assegurar a liberdade do eleitor. Sem embargo, existem diversos meios de
monitoramento por vias dos quais se busca descobrir o teor do voto emitido. Por essa razão, o legislador
recentemente proibiu o ingresso de eleitores nas sessões eleitorais portando qualquer meio eletrônico de
documentação de imagens (parágrafo único do art. 91-A da Lei das Eleições, acrescentado pela Lei nº
12.034/2009).
Os candidatos, por outro lado, deverão ser escolhidos pelos partidos políticos, sendo imprescindível a prévia
e tempestiva filiação. O pertencimento oficial a uma hoste partidária constitui condição constitucional de
elegibilidade (art. 14, § 3º, V, da CF). Não há no Brasil, possibilidade de apresentação de candidatura avulsa.
Não há mais no Brasil, forma de outorga originária do mandato político senão pela via das eleições diretas,
livres, periódicas e secretas. A Constituição contempla, todavia, uma exceção: segundo o § 1º do art. 81 da Lei
Maior, correndo a vacância do cargo de Presidente e Vice-Presidente da República nos últimos dois anos do
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mandato, a eleição para ambos os cargos será feita pelo Congresso Nacional trinta dias depois da última vaga,
na forma da lei.
Em razão do princípio da simetria, regra similar é aplicável aos cargos de chefia dos Executivos dos Estados,
Distrito Federal e Municípios.
Art. 3º Qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo, respeitadas as condições
constitucionais e legais de elegibilidade e incompatibilidade.
O status de candidato não é inerente à condição humana. Trata-se de uma concessão social, outorgada
a quem demonstre preencher critérios positivos e não incidir em hipóteses de afastamento da elegibilidade.
Se para a restrição à liberdade se cobra o máximo do Estado, para a obtenção do status de candidato é o
pretendente quem deve demonstrar que se amoldar às exigências constitucionalmente estabelecidas para
salvaguarda do futuro mandato político.
Pode-se afirmar, pois, que é do candidato o ônus de provar o preenchimento das condições objetivamente
estabelecidas para ao alcance do direito de disputar o voto.
Para lançar-se candidato, o interessado deve demonstrar na fase de registro de candidatura que preenche
todas as condições de elegibilidade previstas no art. 14, § 3º, I a VI da CF, a saber: a nacionalidade, o pleno
exercício dos direitos políticos; o alistamento eleitoral; o domicílio eleitoral na circunscrição; a filiação partidária;
a idade mínima de: a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador; b) trinta
anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; c) vinte e um anos para Deputado
Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; d) dezoito anos para Vereador.
Demais disso, será igualmente necessário que o candidato demonstre que não incide em qualquer hipótese
de inelegibilidade prevista na própria Constituição ou - por força no que ela mesma estipula no § 9º do seu art.
14 - em lei complementar editada para tal fim. Tal matéria está versada na Lei Complementar n.º 64/90, a Lei
da Inelegibilidades, a qual sofreu recentes e profundas alterações com a edição da Lei Complementar n.º
135/2010, a Lei da Ficha Limpa.
Mas é preciso reconhecer que outra ordem de normas pode impedir o acesso à candidatura. Tratam-se das
condições de registrabilidade (ou condições infraconstitucionais de inelegibilidade). São matérias que, ainda
que não versadas nas disposições constitucionais e legais acima referidas, podem igualmente impedir o acesso
ao registro da candidatura.
Assim que, por exemplo, a não apresentação de qualquer dos documentos exigidos pelo § 1º do art. 11 da Lei
das Eleições acarreta o indeferimento do pedido de registro, desde que não suprida tempestivamente a falta.
Assim, a mera omissão na entrega da fotografia pelo candidato deve implicar na recusa do registro e, por
conseguinte, a negativa da candidatura.
Art. 4º São eleitores os brasileiros maiores de 18 anos que se alistarem na forma da lei.
A disposição contida neste artigo não condiz em sua inteireza com a vigente ordem constitucional.
Segundo deixa certo o § 1º do art. 14 da CF, O alistamento eleitoral e o voto são: I - obrigatórios para os
maiores de dezoito anos; II - facultativos para; a) os analfabetos; b) os maiores de setenta anos; c) os maiores
de dezesseis e menores de dezoito anos.
Sendo assim, é possível o acesso à comunidade de eleitores por aquele que, até a data do pleito, tenha
completado a idade mínima de dezesseis anos.
Eleitor é aquele que ingressou na comunidade política dos que podem escolher os exercentes dos mandatos
políticos. A conquista da posição de eleitor aperfeiçoa a condição de titular do direito à cidadania. Cada eleitor
detém individualmente direitos que poderá exercer em defesa da sua permanência nessa condição. Mas os
direitos políticos - aqui vistos como direitos da Polis - serão titularizados pelo conjunto irredutível de todos os
eleitores.
Art. 5º Não podem alistar-se eleitores:
O art. 5º do Código Eleitoral é outra grande mostra da inaptidão desse diploma normativo para assegurar
a necessária concretude à ordem inaugurada desde a edição da Constituição Federal de 1988.
Dos seus três incisos, dois não sobrevivem a um cotejo com o moderno constitucionalismo brasileiro.
Em primeiro lugar, como vimos ao estudar o dispositivo anterior, os analfabetos são, sim, admitidos a ingressar
na comunidade dos eleitores, ainda que para eles tal não se trate de uma exigência, senão de uma faculdade.
É o que deflui do art. 14, § 1º, II, a, da CF.
Assim, aqueles que não tiveram sequer assegurado o direito a uma escolarização mínima, poderão, desde que
o queiram, influir na seleção dos mandatários encarregados de elaborar, dentre outras, as políticas públicas
educacionais. Acertadíssima a disposição constitucional, por isso que a segregação decorrente da aliteração
apenas tenderia a aumentar em caso de negativa de acesso aos direitos políticos ativos.

6

Apostilas OBJETIVA – Ano XII - Concursos Públicos - Brasil

Por isso mesmo o Tribunal Superior Eleitoral já afirmou que o inciso I do art. 5º do Código Eleitoral
simplesmente não foi recepcionado pela Constituição de 1988 (Ac.-TSE n° 23.291/2004).
Com relação ao disposto no art. 5º, II, o texto deverá, sempre, ser visto com reservas.
Refiro-me aos indígenas que, por isolamento ou opção, mantêm com sua língua nativa vínculo suficiente para
afastá-lo do conhecimento da língua portuguesa.
Segundo o art. 231 da CF: “São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças
e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”.
Essa norma afasta, para os indígenas, a exigência da submissão à cultura da língua portuguesa, eleita como
a de uso oficial em nosso País (art. 13 da CF).
Daí porque o TSE, em sua Resolução 23.274/2010, simplesmente afirmou não recepcionado também esse
segundo inciso do art. 5º do CE, para expressamente reconhecer a alistabilidade dos índios não-integrados.
Note-se que não se impõe aos índios, desde que nativos deste País, o dever de assimilar a língua portuguesa.
Antes, se lhes concede o direito de preservar sua língua, como uma das partes mais essenciais à sua própria
cultura, preexistente até mesmo ao Estado brasileiro.
De qualquer forma convém deixar claro que se mesmo aos analfabetos se concede o direito de alistarem-se
eleitor e emitirem o voto, não faria sentido que outros nacionais fossem privados de tais faculdades em
decorrência de sua origem étnica.
Por fim, são excluídos do alistamento eleitoral aqueles que estejam alijados definitiva ou temporariamente do
gozo da cidadania. A esse respeito, remete-se o leitor às hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos
previstas no art. 15, I a V, da CF.
Convém registrar que o art. 14, § 2°, da CF, veda o alistamento eleitoral aos conscritos, durante o serviço
militar obrigatório.
I – os analfabetos;
O alistamento eleitoral do analfabeto é facultativo (Constituição Federal, art. 14, § 1º, II, a). Se o analfabeto
deixar de sê-lo, deverá requerer sua inscrição eleitoral, não ficando sujeito à multa. (Código Eleitoral, art. 8º).
II – os que não saibam exprimir-se na língua nacional;
• V. Res.-TSE nº 23.274/2010: “Declara a não recepção do art. 5º, inciso II, do Código Eleitoral pela Constituição
Federal de 1988”.

III – os que estejam privados, temporária ou definitivamente, dos direitos políticos.
• CF/88, art. 15: casos de perda ou de suspensão de direitos políticos.
Parágrafo único. Os militares são alistáveis desde que oficiais, aspirantes a oficiais, guardas-marinha,
subtenentes ou suboficiais, sargentos ou alunos das escolas militares de ensino superior para formação de
oficiais.
• CF/88, art. 14, § 2º: alistamento vedado apenas aos conscritos, durante o serviço militar obrigatório; e § 8º:
condições de elegibilidade do militar. Res.-TSE nº 15.850/89: a palavra “conscritos” alcança também aqueles
matriculados nos órgãos de formação de reserva e os médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários que
prestam serviço militar inicial obrigatório.

Art. 6º O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um e outro sexo, salvo:
• Lei nº 6.236/75: “Determina providências para cumprimento da obrigatoriedade do alistamento eleitoral”.
• CF/88, art. 14, § 1º, I: alistamento e voto obrigatórios para os maiores de dezoito anos. CF/88, art. 14, § 1º, II:
alistamento e voto facultativos para os analfabetos, para os maiores de setenta anos e para os maiores de
dezesseis e menores de dezoito anos.

I – quanto ao alistamento:
a) os inválidos;
• Res.-TSE nº 21.920/2004, art. 1º: alistamento eleitoral e voto obrigatórios para pessoas portadoras de deficiência.
b) os maiores de setenta anos;
c) os que se encontrem fora do País;
II – quanto ao voto:
a) os enfermos;
b) os que se encontrem fora do seu domicílio;
c) os funcionários civis e os militares, em serviço que os impossibilite de votar.
Portadores de deficiência - O art. 1º Resolução TSE no 21.920, de 19 de setembro de 2004 estipula que
“O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todas as pessoas portadoras de deficiência”.
Ao mesmo tempo, dispõe o parágrafo único do mesmo dispositivo que “Não estará sujeita a sanção a pessoa
portadora de deficiência que torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações
eleitorais, relativas ao alistamento e ao exercício do voto”.
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A Justiça Eleitoral ainda tem sido tímida no enfrentamento da questão atinente à concessão de garantias
especiais a fim de que os portadores de deficiências exerçam, sempre que o queiram, o direito de voto. Não
parece acertada a aplicação, a estes, de uma facultatividade do voto não prevista expressamente no art. 14, §
1º, II, da CF, ao argumento de que o § 2º do art. 5º da CF estaria a socorrer tal entendimento.
É dever do Poder Público velar pela estrita observância do que dispõe o § 2º do art. 227 da CF, que determina
a adoção de providências legislativas no sentido de fixarem normas de construção dos logradouros e dos
edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado
às pessoas portadoras de deficiência. Cumprindo sua parte do dever de velar pelo direito fundamental – e,
portanto, dotado de eficácia imediata plena – enunciado por esse dispositivo, deve a Justiça Eleitoral adotar
cautelas especiais na seleção dos locais de votação e até nos estabelecimentos de seções especiais,
assegurando aos portadores de limitações físicas o livre e facilitado acesso à urna.
Na contramão desse raciocínio, já decidiu o TSE no seguinte sentido: 1. A transferência de eleitores portadores
de deficiência para as seções especiais não é obrigatória. 2. Inviabilidade de a Justiça Eleitoral adaptar, no
presente momento, todas as seções eleitorais do país às necessidades especiais dos eleitores nela inscritos.
(Resolução nº 21.342, de 13/2/2003, rel. Min. Fernando Neves)

Trata-se, na verdade, de conferir ao tema a devida prioridade, de modo a conferir-lhe a primazia reclamada
pela ordem fundamental.
Residentes no exterior - O voto dos que residem fora do País e transferiram seu título para sessões especiais
fora do País é obrigatório apenas nas as eleições presidenciais.
Os eleitores que se encontram episodicamente no estrangeiro, assim como todos que estejam fora do seu
domicílio eleitoral no dia da votação, devem justificar normalmente a eventual abstenção, sob pena de sofrer
as consequências previstas em lei, tal como veremos adiante.
Voto facultativo para maiores de 70 anos - como vimos, os que já têm 70 anos não mais estão obrigados a
votar, embora possam fazê-lo se assim o desejarem (art. 14, § 1º, II, b da CF).
Art. 7º O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o Juiz Eleitoral até trinta dias após a
realização da eleição incorrerá na multa de três a dez por cento sobre o salário mínimo da região,
imposta pelo Juiz Eleitoral e cobrada na forma prevista no art. 367.
• Caput com redação dada pelo art. 2º da Lei nº 4.961/66.
• Lei nº 6.091/74, arts. 7º e 16, e Res.-TSE nº 21.538/2003, art. 80, § 1º: prazo de justificação ampliado para
•

•
•

sessenta dias; no caso de eleitor que esteja no exterior no dia da eleição, prazo de trinta dias contados de seu
retorno ao país.
CF/88, art. 7º, IV: vedação da vinculação do salário mínimo para qualquer fim. V. Res.-TSE nº 21.538/2003, art.
85: “A base de cálculo para aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral e leis conexas, bem como das
de que trata esta resolução, será o último valor fixado para a Ufir, multiplicado pelo fator 33,02, até que seja
aprovado novo índice, em conformidade com as regras de atualização dos débitos para com a União”. O § 4º do
art. 80 da Resolução citada estabelece o percentual mínimo de 3% e o máximo de 10% desse valor para
arbitramento da multa pelo não exercício do voto. A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), instituída pela Lei nº
8.383/91, foi extinta pela MP nº 1.973-67/2000, tendo sido sua última reedição (MP nº 2.176-79/2001) convertida
na Lei nº 10.522/2002, e seu último valor é R$1,0641.
V. art. 231 deste código.
Res.-TSE nº 21.920/2004, art. 1º, p. único: “Não estará sujeita a sanção a pessoa portadora de deficiência que
torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais, relativas ao alistamento
e ao exercício do voto”.

O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 30 dias após a realização da
eleição incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral.
Para eleitor que se encontrar no exterior na data do pleito, o prazo será de 60 dias, contados do seu retorno
ao país.
O pedido de justificação será sempre dirigido ao juiz eleitoral da zona de inscrição, podendo ser formulado na
zona eleitoral em que se encontrar o eleitor, a qual providenciará sua remessa ao juízo competente.
Indeferido o requerimento de justificação, deverá ser aplicada multa ao eleitor, podendo, após o pagamento,
ser-lhe fornecida certidão de quitação.
A fixação do valor da multa pelo não-exercício do voto observará a variação entre o mínimo de 3% e o máximo
de 10% do valor utilizado como base de cálculo. A base de cálculo para aplicação das multas previstas, será
o último valor fixado para a UFIR, multiplicado pelo fator 33,02, até que seja aprovado novo índice, em
conformidade com as regras de atualização dos débitos para com a União.
A justificação da falta ou o pagamento da multa serão anotados no cadastro.
§ 1º Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente,
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não poderá o eleitor:
I – inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles;
II – receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou
paraestatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza,
mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público delegado, correspondentes ao
segundo mês subsequente ao da eleição;
III – participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos Estados, dos Territórios, do Distrito
Federal ou dos Municípios, ou das respectivas autarquias;
IV – obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia mista, caixas econômicas federais ou
estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer estabelecimento de crédito
mantido pelo governo, ou de cuja administração este participe, e com essas entidades celebrar contratos;
V – obter passaporte ou carteira de identidade;
VI – renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo;
• Lei nº 6.236/75: matrícula de estudante.
VII – praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda.
§ 2º Os brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 18 anos, salvo os excetuados nos arts. 5º e 6º, nº I, sem
prova de estarem alistados não poderão praticar os atos relacionados no parágrafo anterior.
• CF/88, art. 12, I: brasileiros natos.
• V. quinta nota ao caput deste artigo.
• V. segunda nota ao art. 6º, caput, deste código.
§ 3º Realizado o alistamento eleitoral pelo processo eletrônico de dados, será cancelada a inscrição do eleitor
que não votar em 3 (três) eleições consecutivas, não pagar a multa ou não se justificar no prazo de 6 (seis)
meses, a contar da data da última eleição a que deveria ter comparecido.
Segundo os arts. 7° e 16 da Lei n° 6.091/1974 e o art. 80, § 1º, da Res.-TSE n° 21.538/2003 o prazo de
justificação eleitoral é ampliado para sessenta dias.
Caso o eleitor esteja no exterior no dia da eleição, o prazo será de trinta dias contados da data do seu retorno
ao país. É o que estipula o § 2º do art. 16 da Lei n° 6.091/1974.
Ante a impossibilidade uso do salário mínimo como indexador, é preciso considerar o que a respeito estabelece
o art. 85 da Res.- TSE n° 21.538/2003, segundo o qual “A base de cálculo para aplicação das multas previstas
pelo Código Eleitoral e leis conexas, bem como das de que trata esta resolução, será o último valor fixado para
a Ufir, multiplicado pelo fator 33,02, até que seja aprovado novo índice, em conformidade com as regras de
atualização dos débitos para com a União”. Convém registrar que a Unidade Fiscal de Referência (Ufir),
instituída pela Lei n° 8.383/1991, foi finalmente extinta pela Lei n° 10.522/2002.
Tais dispositivos instituem as sanções aplicáveis aos que, alistados eleitores, deixaram de votar e não se
justificaram ou pagaram a respectiva multa.
Estes são os meios pelos quais o sistema compele o eleitor a votar, sujeitando os faltantes que não possuam
justificativa idônea e tempestiva ao dever de pagar multa, sob pena de ser ver privado do acesso a diversos
serviços públicos ou postos no Estado.
Segundo o art. 80, § 6º, da Res.-TSE n° 21.538/2003, “Será cancelada a inscrição do eleitor que se abstiver
de votar em três eleições consecutivas, salvo se houver apresentado justificativa para a falta ou efetuado o
pagamento de multa, ficando excluídos do cancelamento os eleitores que, por prerrogativa constitucional, não
estejam obrigados ao exercício do voto” (Alterado pelo Acórdão TSE n° 649/2005).
§ 4o O disposto no inciso V do § 1o não se aplica ao eleitor no exterior que requeira novo passaporte para
identificação e retorno ao Brasil. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Art. 8º O brasileiro nato que não se alistar até os dezenove anos ou o naturalizado que não se alistar
até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira incorrerá na multa de três a dez por cento
sobre o valor do salário mínimo da região, imposta pelo Juiz e cobrada no ato da inscrição eleitoral
através de selo federal inutilizado no próprio requerimento.
Parágrafo único. Não se aplicará a pena ao não alistado que requerer sua inscrição eleitoral até o centésimo
primeiro dia anterior à eleição subsequente à data em que completar dezenove anos.
A Res.-TSE n° 21.538/2003, em seu art. 16, parágrafo único, declara que “Se o analfabeto deixar de sêlo, deverá requerer sua inscrição eleitoral, não ficando sujeito à multa (...)”.
O imposto do selo foi extinto pelo art. 15 da Lei n° 5.143/1966.
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A forma de recolhimento das multas eleitorais está disciplinada na Res.-TSE n° 21.975/2004. Também a
Portaria TSE n° 288/2005: “Estabelece normas e procedimentos visando à arrecadação, recolhimento e
cobrança das multas previstas no Código Eleitoral e leis conexas, e à utilização da Guia de Recolhimento da
União (GRU)”.
Art. 9º Os responsáveis pela inobservância do disposto nos arts. 7º e 8º incorrerão na multa de 1 (um)
a 3 (três) salários mínimos vigentes na Zona Eleitoral ou de suspensão disciplinar até 30 (trinta) dias.
O dispositivo em questão se dirige aos responsáveis pela administração dos serviços eleitorais - Juízes,
Chefes de Cartório e servidores da Justiça Eleitoral - que negarem cumprimento às regras relativas à
obrigatoriedade do alistamento e do voto. Nenhuma medida poderá ser aplicada, contudo, sem a observância
do devido processo administrativo, assegurados a ampla defesa e o contraditório.
Art. 10. O Juiz Eleitoral fornecerá aos que não votarem por motivo justificado e aos não alistados nos
termos dos artigos 5º e 6º, no I, documento que os isente das sanções legais.
O comprovante de justificação eleitoral, hoje obtidos por meio da internet ou de formulários impressos,
além do expedido pelos Cartórios Eleitorais, supre para todos os efeitos a prova do comparecimento às urnas.
O mesmo vale para o documento que demonstra o pagamento da multa. Em todos esses casos, o eleitor terá
direito a certidão de quitação com o dever de votar.
Art. 11. O eleitor que não votar e não pagar a multa, se se encontrar fora de sua Zona e necessitar de
documento de quitação com a Justiça Eleitoral, poderá efetuar o pagamento perante o Juízo da Zona
em que estiver.
• Res.-TSE nº 21.823/2004: admissibilidade, por aplicação analógica deste artigo, do “pagamento, perante qualquer
juízo eleitoral, dos débitos decorrentes de sanções pecuniárias de natureza administrativa impostas com base no
Código Eleitoral e na Lei nº 9.504/97, ao qual deve preceder consulta ao juízo de origem sobre o quantum a ser
exigido do devedor”.

§ 1º A multa será cobrada no máximo previsto, salvo se o eleitor quiser aguardar que o Juiz da Zona em que
se encontrar solicite informações sobre o arbitramento ao Juízo da inscrição.
§ 2º Em qualquer das hipóteses, efetuado o pagamento através de selos federais inutilizados no próprio
requerimento, o Juiz que recolheu a multa comunicará o fato ao da Zona de inscrição e fornecerá ao requerente
comprovante do pagamento.
O dispositivo estabelece o procedimento a ser observado pelo eleitor que, estando fora do seu domicílio
eleitoral, necessite obter noutra Zona o comprovante de quitação com as suas obrigações eleitorais.
O eleitor dispõe de duas alternativas: a) paga a multa no valor máximo; b) aguarda que se solicite ao Juízo
Eleitoral de origem o arbitramento do valor da multa.
De acordo com o § 2º do art. 82 da Res.-TSE n° 21.538/2003, “Efetuado o pagamento, o juiz que recolheu a
multa fornecerá certidão de quitação e determinará o registro da informação no cadastro”.
O § 3º do dispositivo acima citado, contém a ressalva de que “O alistando ou o eleitor que comprovar, na forma
da lei, seu estado de pobreza, perante qualquer juízo eleitoral, ficará isento do pagamento da multa”. (Código
Eleitoral, art. 367, § 3º)

Dos Órgãos da Justiça Eleitoral
Art. 12 - São órgãos da Justiça Eleitoral:

• CF/88, art. 118.
I – o Tribunal Superior Eleitoral, com sede na Capital da República e jurisdição em todo o País;
II – um Tribunal Regional, na capital de cada Estado, no Distrito Federal e, mediante proposta do Tribunal
Superior, na capital de Território;
• CF/88, art. 120, c.c. o art. 33, § 3º: instituição de órgãos judiciários nos territórios federais.
III – Juntas Eleitorais;
IV – Juízes Eleitorais.

O artigo 12 elenca os órgãos que compõem a Justiça Eleitoral, reproduzindo o que consagra a
Constituição Federal, em seu artigo 118.
Não será difícil perceber que a Justiça Eleitoral se organiza hierarquicamente, figurando no ápice da pirâmide
o Tribunal Superior Eleitoral, sendo a base constituída pelos juízes eleitorais.
O Tribunal Superior Eleitoral está sediado na Capital da República, tal como acontece com todos os demais
Tribunais Superiores, aos quais se equipara.
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Concurso Público 2017

Técnico Judiciário – Área Administrativa

Conteúdo
Arquivística: Conceitos e princípios. Organização de Arquivos; Teoria das Três idades;
Classificações em arquivos. Classificações dos arquivos. O gerenciamento da informação e a
gestão de documentos: diagnósticos; arquivos correntes, intermediários; protocolos; avaliação
de documentos; arquivos permanentes; Diplomática. Tipologias documentais e suportes físicos:
microfilmagem; automação; preservação, conservação e restauração de documentos.
Documentos eletrônicos (digitais): conceitos e definições.

Coletâneas de Exercícios 1, 2 e 3
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Conceitos e Princípios
Arquivologia é uma disciplina científica da Ciência da Informação.
Com suas bases modernas fundamentadas na Revolução Francesa, a Arquivologia cuida da informação
que tem por objetivo se tornar evidência, fator de prova de que algum evento ocorreu. Portanto, a
Arquivologia é a ciência que estuda teorias e métodos de organização e tratamento de documentos, e sua
conversão em potencial de informação.
No Brasil existem cursos superiores em Arquivologia que formam bacharéis, esses profissionais vêm
preencher uma lacuna que foi suprida por bibliotecários, historiadores e outros que, na maioria das vezes,
não observavam os princípios da Arquivologia no tratamento da informação arquivística.
Cabe ao profissional em Arquivologia o planejamento, implantação, organização e direção dos arquivos
de informação arquivísticas. O profissional deve conduzir a gestão da informação, o acompanhamento do
processo documental e informativo, a identificação das espécies e tipologias documentais, o planejamento
para o tratamento de novos documentos e o controle de meios de reprodução.
O tratamento técnico dos documentos arquivísticos fazem parte de etapas de trabalho, como o arranjo, a
descrição, avaliação, conservação e restauração de documentos. Inclui também como perfil a direção e
organização dos centros de informação constituídos de acervos arquivísticos, assim como serviços de
microfilmagem e de informatização aplicados aos arquivos. É ainda de sua competência elaborar projetos,
pareceres e demais trabalhos que tratem de assuntos arquivísticos, assim como o assessoramento aos
trabalhos de pesquisa científica, jurídica, administrativa e técnica. Trata-se do profissional gestor de
processos documentais e deverá estar apto a trabalhar as soluções de tratamento funcional da
documentação arquivística, atendendo às demandas administrativas e técnico-científicas de instituições
públicas, privadas e organizações não governamentais.

Princípios
Os princípios arquivísticos constituem o marco principal da diferença entre a arquivística e as outras
“ciências” documentárias. São eles:
Princípio da Proveniência: Fixa a identidade do documento, relativamente a seu produtor. Por este
princípio, os arquivos devem ser organizados em obediência à competência e às atividades da instituição
ou pessoa legitimamente responsável pela produção, acumulação ou guarda dos documentos. Arquivos
originários de uma instituição ou de uma pessoa devem manter a respectiva individualidade, dentro de seu
contexto orgânico de produção, não devendo ser mesclados a outros de origem distinta.
Princípio da Organicidade: As relações administrativas orgânicas se refletem nos conjuntos
documentais. A organicidade é a qualidade segundo a qual os arquivos espelham a estrutura, funções e
atividades da entidade produtora/acumuladora em suas relações internas e externas.
Princípio da Unicidade: Não obstante, forma, gênero, tipo ou suporte, os documentos de arquivo
conservam seu caráter único, em função do contexto em que foram produzidos.
Princípio da Indivisibilidade ou integridade: Os fundos de arquivo devem ser preservados sem
dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada ou adição indevida.
Princípio da Cumulatividade: O arquivo é uma formação progressiva, natural e orgânica.
Faz parte do perfil do profissional em Arquivologia o domínio e o acompanhamento da evolução das
tecnologias da informação, com vistas à implementação de informação.
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O gerenciamento da informação e a gestão de documentos
Informação e documento são termos polissêmicos tão amplamente usados pelos mais diferentes
segmentos sociais e profissionais que se torna quase uma obrigação indicar em que sentido esses termos
estão sendo empregados, ainda que pareça óbvio o seu uso na área de arquivos.

Informação é um termo de difícil definição porque permeia toda a estrutura social. tudo o que vemos,
fazemos, inventamos, construímos, vestimos, falamos, escrevemos, desenhamos é informação. Usaremos
aqui, portanto, uma definição abrangente, porém menos ampla quanto dizermos que informação é tudo,
ou seja, informação são todos os dados que são organizados e comunicados.
O Valor da Informação
Como é possível admitir que a informação possua valor, é preciso definir parâmetros capazes de
quantificá-lo, o que não é uma tarefa trivial. Uma das maneiras é realizada por meio dos juízos de valor,
que, apesar de serem indefinidos, consideram que o valor varia de acordo com o tempo e a perspectiva.
Podem, em certos casos, ser negativos, como acontece na sobrecarga de informação.
Sob esta perspectiva, o valor da informação pode ser classificado nos seguintes tipos:
•
valor de uso: baseia-se na utilização final que se fará com a informação;
•
valor de troca: é aquele que o usuário está preparado para pagar e variará de acordo com as
leis de oferta e demanda, podendo também ser denominado de valor de mercado;
•
valor de propriedade, que reflete o custo substitutivo de um bem;
•
valor de restrição, que surge no caso de informação secreta ou de interesse comercial, quando
o uso fica restrito apenas a algumas pessoas.
Muitas vezes não é possível quantificar o valor da informação estabelecendo uma equivalência a uma
quantia em dinheiro. Por ser um bem abstrato e intangível, o seu valor estará associado a um contexto.
Assim, os valores de uso e de troca poderão ser úteis na definição de uma provável equivalência
monetária.
Por exemplo, uma empresa que atua em bolsa de mercadorias, mais especificamente no mercado futuro,
terá grande interesse em informações relativas à produção agrícola de um determinado país ou região.
Esta empresa, provavelmente, irá alocar recursos na busca sistemática deste tipo de informação, que será
utilizada na determinação de indicadores de uma tendência e que fundamentará decisões sobre o tipo de
investimento a ser realizado, caracterizando a importância dos valores de uso e de troca. Considerando
que, a partir delas, poderá ser obtido algum tipo de vantagem competitiva ou de diferencial de mercado,
estas informações assumirão um valor de restrição, para que se possa preservar o sigilo da aplicação.
Por outro lado, uma organização governamental ou não que realize censos demográficos, de estilo de vida
ou algum outro tipo de pesquisa de acompanhamento, deverá manter, por razões legais, o armazenamento
de dados e séries históricas sem que haja explícita intenção de exploração ou de uso. Neste caso, a
informação terá um valor de propriedade.
O ponto principal é perceber a informação pertencendo a dois domínios. No primeiro deles, ela deve
atender às necessidades de uma pessoa ou de um grupo. Nesse caso, a disponibilização da informação
deve satisfazer os seguintes requisitos:
• ser enviada à pessoa ou ao grupo certos;
• na hora certa e no local exato;
• na forma correta.
O segundo domínio é o da organização, que introduz questões a respeito da determinação do valor da
informação. Neste contexto, o valor da informação está relacionado ao seu papel no processo decisório.
A determinação do valor somente do conteúdo parece um corolário natural do uso da informação como
um insumo da tomada de decisão. Entretanto, ainda que a informação adquira seu valor a partir de seu
papel na tomada de decisão, o produto informacional como um todo também agrega valor a outras
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atividades no processamento da informação.
Cabe então uma questão: a informação possui um valor econômico? Ela terá valor econômico quando
levar à satisfação dos desejos humanos. Uma pequena parcela da informação disponível constitui-se em
produtos finais, ou seja, aqueles que são consumidos diretamente pelas pessoas, cujo valor deriva-se da
oferta e da procura. A porção majoritária, porém, cabe aos bens intermediários, que são aqueles que
conduzem a outros bens e serviços. Neste caso, o valor estará diretamente relacionado ao dos bens e
serviços que deles se utilizam.
Da mesma forma, a informação terá valor econômico para uma organização, se ela gerar lucros ou for
alavancadora de vantagem competitiva. De modo geral, a percepção de valor pode ser influenciada pelos
seguintes fatores:
• identificação de custos;
• entendimento da cadeia de uso;
• incerteza associada ao retorno dos investimentos em informação;
• dificuldade de se estabelecerem relações causais entre os insumos de informação e produtos
específicos;
• tradição de se tratar a informação como uma despesa geral;
• diferentes expectativas e percepções dos usuários;
• fracasso em reconhecer o potencial comercial e o significado da informação.
Para concluir, é importante reconhecer que, de modo geral, poucas decisões são tomadas com informação
perfeita, devido a alguma insuficiência de informação e/ou uma sobrecarga de informação desnecessária.
O valor da informação é uma função do efeito que ela tem sobre o processo decisório. Se a informação
adicional resultar em uma decisão melhor, então ela terá valor. Caso contrário, ela terá pouco ou nenhum
valor.

Documento é um termo também polissêmico, posto que se pode considerar documento qualquer suporte
que registre informações. São documentos as camadas da terra escavadas pelos geólogos, os vestígios
materiais de civilizações desaparecidas, investigados pelos arqueólogos, os registros orais de grupos
humanos estudados pelos antropólogos e sociólogos ou a correspondência, mapas, contratos privados ou
públicos que são pesquisadas pelos historiadores.
A partir do momento em que se fortalece a ideia de que tudo é história, todos os registros, vestígios, marcas
deixadas pela humanidade servem para orientar, provar, comprovar, informar, refletir sobre determinada
coisa ou fato.
Tal abrangência de características físicas e simbólicas dos documentos, alguns mantidos no seu próprio
local de produção (como as montanhas, solos e edificações), outros reunidos em ambientes diversos do
lugar onde foram produzidos como os museus, bibliotecas e arquivos, levou à construção de referenciais
teóricos e práticos de organização e preservação.
Os documentos considerados documentos de arquivo, embora possam variar na forma como se
apresentam, ou tecnicamente falando, no suporte em que a informação está registrada, apresentam
algumas características que os diferem de outros documentos que podem conter informações de valor
científico, histórico e cultural.
Em primeiro lugar são documentos produzidos e/ ou acumulados organicamente no decorrer das
atividades de uma pessoa, família, instituição pública ou privada. Ou seja, os documentos são criados uns
após os outros, em decorrência das necessidades sociais e legais da sociedade e do próprio
desenvolvimento da vida pessoal ou institucional. No caso da documentação privada, um cidadão não terá
uma carteira de identidade sem antes ter obtido uma certidão de nascimento ou, no caso de uma empresa
privada, realizar um contrato de prestação de serviços sem antes ter registrado sua firma num cartório.
É importante ressaltar a questão da organicidade dos documentos de arquivos porque isto significa que
um documento não tem importância em si mesmo (embora possa conter informações valiosas), mas no
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conjunto de documentos do qual faz parte e que ajuda a explicar, demonstrar, comprovar, enfim, dar a
conhecer a realidade que se busca compreender seja ela a vida de uma pessoa, as atividades de uma
empresa pública ou privada.
Em segundo lugar, os documentos de arquivo são produzidos com finalidades específicas para atender
várias demandas de informações. Embora alguns documentos possam no seu momento de criação, já ter
um valor histórico como, por exemplo, a carta deixada pelo presidente Getúlio Vargas em meados do
século 20, no momento do seu suicídio ou um tratado celebrado pelo Brasil, Argentina e Uruguai para
formar uma aliança contra o Paraguai no século 19, a produção da maioria dos documentos atende
primeiramente as necessidades burocráticas, administrativas ou legais.

Divisão de documentação por natureza:
Sabemos que as organizações desenvolvem diversas atividades de acordo com as suas atribuições e os
documentos refletem essas atividades, porque fazem parte do conjunto de seus produtos.
Portanto, são variados os tipos de documentos produzidos e acumulados, bem como são diferentes os
formatos, as espécies, e os gêneros em que se apresentam dentro de um Arquivo. Vamos conhecê-los:
NATUREZA COMERCIAL: quando a documentação é principalmente organizada e utilizada pelas
empresas e destina-se a fins extremamente comerciais.
NATUREZA CIENTIFICA: a documentação está presente quando seu objetivo principal é o de
proporcionar informações cientificas ou mesmo didáticas, sem visar diretamente o lucro.
NATUREZA OFICIAL: quando sua organização e utilização têm por finalidade auxiliar e assessorar a
administração pública atual e futura, pressupondo a coleta e a classificação de documentos oficiais, como
por exemplo: leis, decretos, portarias e demais atos normativos próprios da administração, Federal,
Estadual ou Municipal.

1. Formato: é a configuração física de um suporte de acordo com a sua natureza e o modo como foi
confeccionado:
Exemplos: formulários, ficha, livro, caderno, planta, folha, cartaz, microficha, rolo, tira de microfilme, mapa.
2. Espécie: é a configuração que assume um documento de acordo com a disposição e a natureza das
informações nesse contidas.
Exemplos: ata, relatório, carta, ofício, proposta, diploma, atestado, requerimento, organograma)
3. Gênero: configuração que assume um documento de acordo com o sistema de signos utilizado na
comunicação de seu conteúdo.
Exemplos: audiovisual (filmes); fonográfico (discos, fitas); iconográfico (obras de arte, fotografias,
negativos, slides, microformas; textual (documentos escritos de uma forma geral); tridimensionais
(esculturas, objetos, roupas); magnéticos/informáticos (disquetes, cd-rom,)
4.Tipo de documento: é a configuração que assume um documento de acordo com a atividade que a
gerou.
Exemplos: Ata de Posse; Boletim de Notas e Frequência de Alunos, Regimento de Departamento,
Processo de Vida Funcional, Boletim de Atendimento de Urgência, Prontuário Médico, Tabela Salarial.

Gestão de Documentos
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GESTÃO DE DOCUMENTOS: Administração da produção, tramitação, organização,
uso e avaliação de documentos, mediante técnicas e práticas arquivisticas, visando
a racionalização e eficiência dos arquivos.

A gestão de documentos arquivísticos é um procedimento fundamental na vida de uma empresa pública
ou privada. Para tomar decisões, recuperar a informação e preservar a memória institucional é preciso
estabelecer um conjunto de práticas que garanta a organização e preservação dos arquivos.
Administrar ou gerenciar documentos arquivísticos, a partir da aplicação de conceitos e teorias difundidas
pela Arquivologia, garante às empresas públicas ou privadas obter maior controle sobre as informações
que produzem e/ou recebem, racionalizar os espaços de guarda de documentos, desenvolver com mais
eficiência e rapidez suas atividades, atender adequadamente clientes e cidadãos. Conforme a Lei Federal
nº 8.159, que se refere aos arquivos públicos, mas também aos arquivos privados constituídos por pessoas
físicas ou jurídicas, gestão de documentos é "o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes
à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a
sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.
Tanto esta Lei quanto a NBR ISO 9001/2000, indicam a necessidade de alguns requisitos para o
gerenciamento de documentos nos arquivos públicos e privados. A gestão de documentos aplicada nas
empresas é uma atividade estratégica na constituição do acervo arquivístico, pois define o ciclo vital dos
documentos, estabelecendo aqueles que após o uso administrativo pelos setores das empresas podem
ser eliminados, os que serão transferidos ao arquivo, a temporalidade de guarda e sua destinação final:
eliminação ou guarda permanente.
Contudo, a operacionalização da gestão de documentos, isto é, a organização interna do trabalho, conta
muito nos resultados obtidos. Por trás das metodologias escolhidas e das normas implantadas deve existir
um conjunto de pessoas com competências e habilidades variadas, pensando e atuando juntas para que
o fluxo e a tramitação dos documentos, os assuntos selecionados, os prazos definidos, os cuidados de
conservação estabelecidos e o arquivamento final espelhem a realidade institucional ou contribuam para
a sua interpretação.

Níveis da documentação na Organização
É comum considerarmos três níveis de responsabilidade e autoridade, a saber: o estratégico, o tático e o
operacional.
Documentação de Nível Estratégico
É a documentação que retrata as preocupações de longo prazo, de mais alto nível e que deve conter as
informações mais gerais e abrangentes da organização, cujos efeitos são direcionados aos níveis
hierárquicos da alta gerência.
Documentação de Nível Tático
É a documentação de nível intermediário, tanto em termos hierárquicos, quanto em termos de gestão da
organização. Estes documentos determinam "como, quem, quando e onde" para cada grande atividade
determinante da organização (por exemplo: compras, treinamento etc.).
Como exemplos de documentos de nível tático, podemos citar: Procedimentos (ou Manuais de
Procedimentos), Plano de Metas, Plano de Cargos e Salários, entre outros.
Documentação de Nível Operacional
É a documentação de nível mais baixo, onde estão as preocupações imediatas, do curto prazo. Ela contém
todos os detalhes e informações técnicas, padrões, especificações, tabelas etc., para a operação segura
dos processos de trabalho.
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Como exemplo de documentos de nível operacional, podemos citar: Instruções de Trabalho,
Especificações, Guias de Trabalho, entre outros.

Valores dos Documentos
Os documentos apresentam duas espécies de valores inerentes:
Valor Primário - estabelecido em função do grau de importância que o documento possui para a entidade
que o acumulou e;
Valor Secundário - estabelecido em função do grau de importância que o documento possui para outras
entidades e pesquisadores.
O Valor Primário de um documento manifesta-se sob três diferentes tipos, ou seja:
1. Valor Administrativo - documentos que envolvem política e métodos e que são necessários para a
execução das atividades do órgão. Exemplos: Planos, Programas de Trabalho, Relatórios etc.;
2. Valor Jurídico Ou Legal - documentos que envolvem direitos a curto ou a longo prazo do Governo ou
dos cidadãos, e que produzem efeito perante os tribunais. Exemplos: Acordos, Contratos, Convênios etc.;
3. Valor Fiscal - documentos que se referem a operações financeiras e à comprovação de receitas e
despesa geradas para atender às exigências governamentais. Exemplos: Notas Fiscais, Receitas,
Faturas etc.
O Valor Secundário subdivide-se em:
1. Valor Histórico Probatório - documentos que retratam a origem, organização, reforma e história de
uma administração. Exemplos: Atos Normativos, Exposição de Motivos etc.;
2. Valor Histórico Informativo - documentos que, embora recebidos por uma determinada entidade em
função de suas atividades, são valiosos pelas informações que contém retratando pessoas, fatos ou
épocas. Exemplos: Tabelas de Recenseamento, Documentos sobre Serviço Militar, Índices de Preços,
Indicadores Econômicos etc.

Equipe de trabalho
A gestão de documentos deve ser realizada não apenas por um grupo de trabalho, mas por uma equipe
integrada nos seus objetivos com cada componente compreendendo claramente o seu papel e a
contribuição profissional que os outros esperam dele. Ou seja, uma equipe em que o todo é maior que a
soma das partes. Se não partirmos deste pressuposto qualquer resultado em gestão de documentos
estará, com certeza, aquém do desejável.
É importante observar que embora em cada momento prevaleçam aspectos técnicos relativos a uma ou
outra área do conhecimento, todos os profissionais envolvidos devem participar das discussões e
definições para todas as fases de vida do documento. Por exemplo, quando se trata da produção,
tramitação e uso corrente dos documentos, podemos supor que é maior a influência do administrador, que
identifica competências, subordinações e os fluxos de trabalho; e do técnico de informática, que propõe
alternativas eletrônicas para a produção de formulários e fluxogramas.
Mas, neste momento, é importante também a presença do documentalista, o qual detendo noções de
diplomática pode sugerir a forma e a estrutura dos documentos. Um advogado oferece significativa
contribuição para que as normativas legais e processuais sejam atendidas. O historiador, que também
integra a equipe de gestão de documentos, participa destas definições, pois orienta quanto ao valor
histórico das informações registradas, valor este nem sempre considerado na análise de profissionais de
outras áreas.
O conservador, cuja formação está voltada para a preservação física dos suportes da informação, propõe
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os cuidados necessários desde o momento da produção do documento, tendo em vista a necessidade da
sua preservação ao longo do tempo. E o arquivista já pode elaborar métodos de arquivamento que facilitem
a recuperação das informações contidas nos documentos sobre as quais se define a produção, o trâmite
e o uso.
A avaliação constitui uma etapa essencial da gestão de documentos. É a fase em que se define a
eliminação ou a guarda, temporária ou permanente, de um documento. É o momento em que também,
mais do que em qualquer outro, deve ser levada em conta a formação multidisciplinar da equipe. Toda e
qualquer observação de um componente da equipe merece respeito e atenção dos demais. Uma avaliação
documental inadequada, por menor que seja, pode causar prejuízos administrativos, financeiros e
histórico-culturais e, sob determinadas circunstâncias, irreparáveis. Desta forma, a equipe de gestão de
documentos pode e deve contar, na fase da avaliação documental, com outros profissionais especializados
nos assuntos pertinentes.
Outro aspecto fundamental para o adequado desenvolvimento da gestão de documentos é a noção, por
parte de todos os profissionais envolvidos na gestão, do ciclo vital dos documentos, ainda que cada um
deles atue somente numa fase do ciclo vital.
O arquivo intermediário da empresa, que guarda os documentos que já não são de uso corrente nos
setores, mas que por motivos de ordem legal ou administrativa ainda são preservados, recebe a
documentação conforme as normas estabelecidas pela gestão, dentro dos prazos previstos na tabela de
temporalidade de documentos e de acordo com os procedimentos de transferência: cronograma,
acondicionamento, descrição e relação dos documentos a serem transferidos. Este conjunto de
orientações só pode ser definido por uma consonância entre os setores produtores/acumuladores e a
administração do arquivo intermediário. A construção deste elo, na verdade um feixe de relações que
primordialmente devem ser institucionais e administrativas, mas que não perdem a sua dimensão humana
e pessoal, se faz por meio da equipe de gestão.
O acervo de valor histórico, a ser guardado no arquivo permanente, também é fruto das elaborações
técnicas da gestão de documentos. Como vimos acima, o historiador deve fazer parte de uma equipe de
gestão, sobretudo nas instituições públicas. Sua função é garantir que documentos de valor histórico,
alguns imbuídos deste valor já na sua produção, outros que o adquirem ao longo de sua existência, após
cumprirem os prazos de guarda no arquivo corrente e/ou intermediário, sejam recolhidos ao arquivo
permanente, permitindo ao arquivo o cumprimento de sua função de preservação da memória documental
da instituição à qual pertence. Nesta tarefa o relacionamento com o responsável pelo arquivo permanente
que, no Brasil, em geral é um historiador deve ser constante, pois este supostamente tem a experiência
das demandas atuais no campo da pesquisa histórico-social e, especificamente, dos documentos ou
assuntos pesquisados no acervo sob seus cuidados. Faz-se necessário também uma constante
atualização destes profissionais para que o avanço dos métodos e o surgimento de novos objetos do
conhecimento histórico sejam incorporados nos pressupostos de seu trabalho.
A gestão de documentos ainda se relaciona internamente com a área de conservação, pois muitas das
definições da gestão são o ponto de partida para o desenvolvimento do trabalho de conservação, que irá
hierarquizar suas prioridades de acordo com o suporte da informação, o seu volume físico e o tempo de
guarda dos documentos. Portanto, as estratégias da conservação se dão a partir e em conjunto com o
trabalho da gestão.
Além das unidades internas ao arquivo com as quais se relaciona, uma equipe de gestão de documentos
interage constantemente com os diversos setores produtores/acumuladores de documentos. A qualidade
desta relação com a estrutura da empresa é essencial para o bom desempenho da gestão. Ela inicia-se
com a sensibilização dos dirigentes para os benefícios da gestão - agilidade na recuperação das
informações, racionalização da massa documental, economia de espaços físicos destinados à guarda de
documentos e redução dos custos operacionais -, demonstrando os ganhos financeiros, funcionais,
ambientais e na melhoria da imagem institucional.
Uma vez implementada a gestão de documentos, a estratégia a ser seguida é a disseminação dos seus
objetivos para os diferentes níveis hierárquicos e das vantagens para todos da aplicação dos princípios
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arquivísticos no trato das informações registradas.
A maior dificuldade no decorrer do processo de implantação da gestão de documentos se encontra na
resistência às mudanças, nos hábitos arraigados, cuja justificativa se perdeu no tempo. Considere-se ainda
que, no campo específico da gestão, frequentemente o domínio físico de um conjunto de documentos ou
o domínio de informações que permitam a sua localização no caos dos "arquivos", geram ou são usados
nas disputas de poder interno na empresa. Neste momento, outras qualidades, além da formação técnica
dos profissionais da equipe de gestão, devem se fazer presente: a paciência e a percepção das relações
interpessoais e da assimilação ou não das políticas administrativas pelo conjunto dos funcionários.

Classificação de documentos de arquivo
Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo.
Arquivo
Documentos de qualquer instituição pública ou privada, considerados de valor, merecendo preservação
permanente para fins de referência e pesquisa, tendo sido depositado ou selecionado para depósito num
arquivo de custódia permanente. (Schellenberg,2004);
Conjunto de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter públicas e
entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física,
qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos (lei 8.159/91)
A não intencionalidade e as contingências na produção dos documentos, a ampla burocratização e o uso
massivo de tecnologias de reprodução, assim como o crescente interesse na preservação da memória,
levaram a uma definição arquivística dos ciclos de vida dos documentos e dos valores que lhe são
relacionados em cada ciclo. Esquematicamente se apresentam três fases da vida do documento:

Teoria das Três Idades
Teoria baseada no ciclo vital dos documentos, segundo a qual os arquivos podem ser correntes,
intermediários e permanentes.
•
•
•

o primeiro ciclo ou primeira idade, denominado corrente, corresponde ao valor administrativo;
o segundo ciclo ou segunda idade, denominado intermediário, corresponde ao valor probatório
e/ou legal do documento e,
o último ciclo ou terceira idade, denominado permanente, quando o valor histórico e científico se
sobrepõe ao demais valores. Caso não se reconheça esse valor permanente, o conjunto
documental será eliminado.

A função de um arquivo é guardar a documentação e principalmente fornecer aos interessados as
informações contidas em seu acervo de maneira rápida e segura. Neste sentido, a classificação dos
documentos de arquivos deve ser feita a partir de um método de arquivamento a ser definido, levando em
consideração a estrutura da empresa, suas funções e a natureza de seus documentos. Não há um único
método válido para arquivar documentos. Na prática, inclusive, faz-se uso da combinação de um ou mais
métodos. Os métodos mais comuns são os que classificam os documentos por assunto, seguidos de uma
classificação secundária por ordem alfabética, cronológica ou geográfica. O agrupamento dos documentos
por assunto, entretanto, deve atender às necessidades da empresa, suas características e prioridades.
O método de arquivamento adotado pela empresa pública ou privada, assim como os cuidados de
conservação e os procedimentos de eliminação, transferência e recolhimento, quando for o caso, devem
ser repassados para todas as unidades administrativas, para que estas fiquem cientes, possam se adequar
ao método e efetivamente implantá-lo pois a organização dos arquivos, como foi exposto aqui, inicia-se
com a produção dos documentos, assim como a responsabilidade pela organização das informações, em
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diferentes graus, diz respeito a todos os funcionários.

Significado e Importância
Arquivo é o instrumento principal para servir de controle à ação administrativa de qualquer instituição,
empresa, pública ou privada. É, por assim dizer, um "Centro Ativo de Informações". Abriga os
documentos resultantes de uma atividade, os quais são conservados como comprovantes.
O arquivo deve adaptar-se ao órgão público, empresa ou instituição obedecendo a um plano racional e
tecnicamente orientado. Arquivos organizados, sem orientação técnica se transformam em verdadeiros
depósitos de documentos.
O arquivo, quando bem organizado, transmite ordens, evita repetições desnecessárias de experiências,
diminui a duplicidade de trabalho, revela o que está para ser feito, o que já foi feito e o resultado obtido.
Constitui fonte de pesquisa para todos os ramos administrativos e auxilia o administrador na tomada de
decisões.

Classificação de Arquivos: Segundo o estágio de sua evolução em:
Arquivo Corrente - Conjunto de documentos estreitamente vinculados aos objetivos imediatos para os
quais foram produzidos ou recebidos no cumprimento de *atividades-meio e *atividades-fim e que se
conservam junto aos órgãos produtores em razão de sua vigência e da frequência com que são por eles
consultados. Portanto, os documentos estão na fase corrente quando a atividade que os originou está em
andamento. Nessa fase, os documentos são usados com maior frequência e normalmente ficam
localizados próximo aos locais de trabalho. Também conhecido como de Primeira Idade ou Ativo.

* ATIVIDADES-MEIO - conjunto de operações que uma instituição leva a efeito para auxiliar e viabilizar o desempenho de suas
atribuições específicas e que resulta na acumulação de documentos de caráter instrumental e acessório.
* ATIVIDADES-FIM - conjunto de operações que uma instituição leva a efeito para o desempenho de suas atribuições específicas e
que resulta na acumulação de documentos de caráter substantivo para o seu funcionamento.
Portanto, a administração dos arquivos correntes tem por objetivo fazer com que os documentos sirvam
às finalidades para as quais foram criados, da maneira mais eficiente e econômica possível, e concorrer
para a destinação adequada dos mesmos, depois que tenham servido a seus fins. Os documentos são
eficientemente administrados quando:
a) uma vez necessários podem ser localizados com rapidez e sem transtorno ou confusão;
b) quando conservados a um custo mínimo de espaço e manutenção enquanto indispensáveis às
atividades correntes;
c) e quando nenhum documento é reservado por tempo maior do que o necessário a tais
atividades, a menos que tenham valor contínuo para pesquisa e outros fins.
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Tribunal Regional Eleitoral do
EstadoRegional
do Rio de
Janeirodo
Tribunal
Eleitoral
Concurso Público 2017

Técnico Judiciário – Área Administrativa

Conteúdo
 Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990).
Exercícios pertinentes

 Processo Administrativo na Administração Pública Federal (Lei nº 9.784/1999).
Exercícios pertinentes

 Improbidade administrativa (Lei nº 8.429/1992).
Exercícios pertinentes
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(Lei nº 8.112/90)


Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União
Das Disposições Preliminares

Art. 1o Esta Lei institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as
em regime especial, e das fundações públicas federais.
Art. 2o Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público.
"Servidor público é todo aquele que, contratado, direta ou indiretamente pela Administração Pública, é a
ela vinculado por relações profissionais, em razão de investidura em cargos e funções, a título de emprego e
com redistribuição pecuniária" --- e nessa concepção são abrangidos os funcionários públicos, os temporários,
como os de regime especial e os celetistas.
Art. 3o Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional
que devem ser cometidas a um servidor.
Cargo Público é o lugar instituído na organização do funcionalismo com denominação própria, atribuições
específicas e estipêndio correspondente, para ser provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em
lei.
Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação
própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão.
Art. 4o É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei.
Fosse admitida a prestação de serviços gratuitos, poderia não apenas gerar confusões futuras, com
cobranças de indenizações por trabalhos prestados, como exploração de coitadinhos, sob pressão do Poder
Público --- tudo sem falar no grande e perigoso risco de troca de favores, a serem cobradas.
É moralizadora a lei --- evitando a exploração do serviço alheio, gratuitamente --- e é acauteladora, evitando
que se façam favorezinhos à Administração, que, sendo gratuitos, seriam inevitavelmente cobrados no futuro.
Mas a lei ressalva os casos previstos em lei: que serviços somos obrigados a fazer, gratuitamente, por força
de lei? Vários, como por ex., o serviço militar, o serviço eleitoral (perdemos um dia inteiro, como mesários, ou
secretários de mesa, nas eleições, quando não noites no escrutínio), o serviço de Jurado, etc. São serviços
que a lei nos obriga a prestar, e prestamo-las gratuitamente.

DO PROVIMENTO
Provimento é o ato pelo qual o servidor é designado para o cargo (Maria Sylvia se refere também aos
empregos ou funções públicas). Pode ser originário ou derivado.
Provimento originário é o que vincula inicialmente o servidor ao cargo, no caso a nomeação. Portanto, dizse que o concurso é o procedimento seletivo pelo qual se realiza o provimento de certos cargos públicos
efetivos.
O provimento de cargos públicos comissionados, independe de procedimento seletivo, vez que o cargo pode
ser preenchido por quem o administrador desejar, servidor público ou pessoa estranha ao funcionalismo.
O provimento derivado depende de um vínculo anterior com a Administração. É o preenchimento de cargo
público por quem já é membro do funcionalismo. Compreendia antigamente a ascensão, a transferência, a
promoção, a readaptação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução.
A ascensão era o ato pelo qual o servidor passava de um cargo para outro, de conteúdo diverso (normalmente
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de nível médio a superior) e a transferência, a passagem do servidor de um cargo para outro, integrante de
outro quadro. Não se confunde com a redistribuição, onde o servidor "leva seu cargo" para outro quadro.
São inconstitucionais, ao violarem a regra do concurso público.

Nomeação
O Provimento originário de um cargo público é feito pela nomeação de seu titular. Nomeação é o ato
administrativo mediante o qual se atribui determinado cargo a pessoa geralmente estranha aos quadros do
funcionalismo.

Estágio Experimental ou Probatório
É o período, de vinte e quatro meses, durante o qual o admitido nos quadros do funcionalismo mediante
concurso, ou seja em caráter efetivo, fica em observação a fim de que a Administração verifique se o servidor
preenche os requisitos necessários ao eficiente exercício do cargo público. Caso tal fato não ocorra, isto é,
caso o servidor seja considerado inapto para o cargo, ele será exonerado (exoneração não é punição), ou se
estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado.
Atenção! A Emenda Constitucional 19, alterou esse prazo para 3 anos. Portanto, considerar-se-á 3 anos e não
2 anos.

Estabilidade
O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade
no serviço público ao completar 2 (dois) anos de efetivo exercício. (prazo 3 anos - vide EMC nº 19)
O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo
administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.
Uma vez admitido, pelo Estado, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, após três anos de
exercício, adquire direito à estabilidade, segundo o artigo 41, caput, da Constituição da República, com a
redação dada pela Emenda nº 19/98. E o servidor estável só perderá o cargo, nos termos do § 1º, do mesmo
dispositivo, "em virtude de sentença judicial transitada em julgado", "mediante processo administrativo em que
lhe seja assegurada ampla defesa" ou "mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na
forma de lei complementar, assegurada a ampla defesa".
Portanto, o prazo para aquisição de estabilidade foi ampliado para três anos e duas novas hipóteses de
perda do cargo foram criadas: a insuficiência de desempenho, mediante processo administrativo de
avaliação, regulado por lei complementar e o descumprimento ao limite de despesa com pessoal,
estabelecido em lei complementar (atualmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal - 50% na União, 60% nos
demais entes, fixados subtetos para cada Poder).
A Constituição Federal veda a estabilidade de Funcionário que não tenha sido admitido em Concurso Público,
independentemente do tempo de exercício. Faz-se necessário lembrar que tal regra tem apenas uma exceção:
são estáveis independentemente de concurso público aqueles servidores que tivessem mais de 5 anos de
efetivo exercício na data da promulgação da CF/88.
O servidor estável, posto em disponibilidade, em face da E.C. nº 19/98, agora faz jus à remuneração
proporcional ao tempo de serviço, não tendo mais direito à remuneração integral.

Posse
Ato solene pelo qual a pessoa nomeada pela Administração Pública, para o provimento de determinado cargo
público, declara aceitar-lhe as atribuições. Tal solenidade pode inclusive dar-se por procuração, não
caracterizando início do exercício das atribuições do cargo, mas mero termo de declaração.
Tal instituto não se confunde, com a nomeação, que é um ato unilateral da Administração, enquanto que a
posse é ato unilateral do nomeado aceitando sua nova condição.
A nomeação para cargo público efetivo e, a seguir, a posse são requisitos necessários para a investidura no
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mesmo.

Exercício
É a prática pelo funcionário dos atos relativos ao cargo público para o qual foi nomeado. É o efetivo trabalho.
O exercício das funções inerentes ao cargo público completa a investidura do funcionário nesse cargo.
A promoção é o provimento derivado vertical, através do qual o servidor alcança um cargo de nível mais alto
na sua carreira.
A readaptação não implica ascensão ou rebaixamento do servidor, mas a designação do servidor para outro
cargo mais compatível com uma superveniente limitação de sua capacidade laborativa.
A reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público, quando cessada a incapacidade que
gerou aposentadoria por invalidez ou quando anulado o ato de aposentação.
O aproveitamento é o reingresso de servidor estável, que estava em disponibilidade, no mesmo cargo ou em
cargo equivalente.
A reintegração é o reingresso de servidor ilegalmente desligado de seu cargo.
A recondução é a volta do servidor estável ao seu cargo, em virtude de inabilitação no estágio probatório
para outro cargo ou em virtude da reintegração de servidor no cargo que, naquele momento, estava ocupando.

Texto expresso na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990
Título II
Do Provimento, Vacância, Remoção, Redistribuição e Substituição
Capítulo I
Do Provimento
Seção I
Disposições Gerais
Art. 5o São requisitos básicos para investidura em cargo público:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o gozo dos direitos políticos;
III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
V - a idade mínima de dezoito anos;
VI - aptidão física e mental.
§ 1º As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei.
§ 2º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para
provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais
pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso.
§ 3º As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos
com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta Lei.
Aos brasileiros naturalizados e aos portugueses equiparados somente não são acessíveis os cargos
previstos no art. 12, parág. 3° da Constituição Federal (Presidente e Vice-Presidente da República, Presidente
da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal, Ministro do STF, carreira diplomática e oficiais das
Forças Armadas e seus assentos no Conselho da República.
A Lei n° 9.515, de 20/11/97, possibilita o provimento de cargos das universidades e instituições de pesquisa
científica e tecnológica federais com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas
e os procedimentos do RJU.
Art. 6o O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada Poder.
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Art. 7o A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.
Art. 8o São formas de provimento de cargo público:
I - nomeação;
II - promoção;
III - (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
IV - (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
V - readaptação;
VI - reversão;
VII - aproveitamento;
VIII - reintegração;
IX - recondução.
Revogados os incisos III e IV, em face de terem sido declaradas inconstitucionais essas formas de
provimento pelo Supremo Tribunal Federal (Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIn no 837-4DF, DJ de
23/4/93 e Mandado de Segurança-MS no 22.148-8, DJ de 8/3/96).

Seção II
Da Nomeação
Art. 9o A nomeação far-se-á:
I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira;
II - em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos.
Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado
para ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente
ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade.
Incluída a possibilidade de nomeação em comissão, também em caráter de interinidade, exclusivamente
para cargos vagos.
O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial pode ser nomeado interinamente para
outro cargo vago, hipótese em que a portaria ou decreto de nomeação deverá prever expressamente que o
exercício dar-se-á sem prejuízo das atribuições do cargo que já ocupava e sem acumulação de remuneração.
Art. 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia
habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos a ordem de classificação e o
prazo de sua validade.
As formas ascensão e acesso, foram excluídas por terem sido consideradas inconstitucionais.

Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante
promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na Administração Pública
Federal e seus regulamentos.

Seção III
Do Concurso Público
Art. 11. O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em duas etapas, conforme
dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada a inscrição do candidato ao
pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de
isenção nele expressamente previstas.
Art. 12. O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por
igual período.
§ 1º O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será
publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação.
§ 2º Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de
validade não expirado.

Seção IV
Da Posse e do Exercício
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Art. 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os
deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados
unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei.
§ 1º A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento.
§ 2º Em se tratando de servidor, que esteja na data de publicação do ato de provimento, em licença prevista
nos incisos I, III e V do art. 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos I, IV, VI, VIII, alíneas "a", "b", "d", "e" e
"f", IX e X do art. 102, o prazo será contado do término do impedimento.
§ 3º A posse poderá dar-se mediante procuração específica.
§ 4º Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação.
§ 5º No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e
declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.
§ 6º Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no § 1º deste artigo.
Foi eliminada a prorrogação, garantindo maior celeridade à Administração para a utilização da força de
trabalho dos recém-nomeados.
Passaram a ser consideradas para os efeitos da postergação do início da contagem do prazo, as licenças por
motivo de doença em pessoa da família, para o serviço militar e para capacitação, à gestante, à adotante e à
paternidade, para tratamento da própria saúde, por acidente em serviço, bem assim os afastamentos em
virtude de férias, programa de treinamento regularmente instituído, júri, deslocamento para nova sede e
participação em competição desportiva nacional ou nomeação para integrar representação desportiva nacional,
no País ou no exterior, conforme lei específica.
Excluídas as expressões "acesso e ascensão", tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade.
Art. 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial.
Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício
do cargo.
Art. 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.
§ 1º É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da
data da posse.
§ 2º O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para função de
confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo, observado o disposto no art. 18.
§ 3º À autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor compete
dar-lhe exercício.
§ 4º O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação,
salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá
no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a trinta dias da publicação.
Explicitado que o exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público (cargo de provimento
efetivo e em comissão) ou da função de confiança.
Foi reduzido para 15 dias, garantindo maior celeridade à Administração para a utilização da força de trabalho
dos recém-nomeados.
Foi explicitado que será tornado sem efeito o ato de designação para função de confiança de servidor que não
entrar em exercício nesse prazo.
O início do exercício de função passou a coincidir com a data de publicação do ato de designação, sendo que
continua não havendo posse em funções, somente em cargos. Se o servidor estiver afastado legalmente, o
exercício recairá no primeiro dia útil após o impedimento, que não poderá exceder a trinta dias da data de
designação.
Art. 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento
individual do servidor.
Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos
necessários ao seu assentamento individual.
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Art. 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira
a partir da data de publicação do ato que promover o servidor.
Art. 18. O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído,
requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, dez e, no máximo, trinta dias de prazo,
contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído
nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede.
§ 1º Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a que se refere este
artigo será contado a partir do término do impedimento.
§ 2º É facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput.
Posto os limites mínimo e máximo de dez e trinta dias, respectivamente, contados da publicação do ato,
para o servidor ter exercício em outro município, em razão de remoção, redistribuição, requisição ou exercício
provisório, ajustando-se o interesse da Administração e as necessidades do servidor, bem como excluída a
transferência, por ter sido declarada inconstitucional.
Se o servidor quiser antecipar sua apresentação, basta para tanto declinar dos prazos mínimo e máximo.
Art. 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos
respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e observados os
limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente.
§ 1º O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação
ao serviço, observado o disposto no art. 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da
Administração.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica a duração de trabalho estabelecida em leis especiais.
Estabelecida a duração máxima de trabalho de 40 horas semanais, observados os limites mínimo e
máximo de 6 e 8 horas diárias, respectivamente.
A ressalva passou a constar de parágrafo específico, de acordo com a duração de trabalho estabelecida em
leis especiais.
A redação foi adequada para, em conjunto com a alteração do art. 120, permitir o exercício concomitante de
cargo em comissão com um dos cargos efetivos que acumula licitamente.
Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio
probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto
de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: (período 36 meses- vide EMC nº 19)
Para os servidores que ingressarem no serviço público a partir de 5 de junho de 1998, o estágio probatório
é de 36 (trinta e seis) meses e não mais de 24 meses.
I - assiduidade;
II - disciplina;
III - capacidade de iniciativa;
IV - produtividade;
V- responsabilidade.
§ 1º 4 (quatro) meses antes de findo o período do estágio probatório, será submetida à homologação da
autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa
finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo
da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos I a V do caput deste artigo.
§ 2º O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo
anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do art. 29.
§ 3º O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções
de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro
órgão ou entidade para ocupar cargos de Natureza Especial, cargos de provimento em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores - DAS, de níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes.
§ 4º Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos
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previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação
decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.
§ 5º O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, §
1º, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término
do impedimento.

Seção V
Da Estabilidade
Art. 21. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá
estabilidade no serviço público ao completar 2 (dois) anos de efetivo exercício. (prazo 3 anos - vide EMC nº
19)
Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de
processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.
Como já vimos anteriormente, é a prerrogativa atribuída ao servidor que preencher os requisitos
estabelecidos na Constituição Federal, que lhe garante a permanência no serviço.
A garantia de permanência no cargo é denominada vitaliciedade.
P.: O servidor estabilizado, que tiver seu cargo extinto, estará fora da Administração Pública?
R.: Não, porque a Constituição Federal lhe garante estabilidade no serviço e não no cargo. O servidor é
colocado em disponibilidade remunerada, seguindo o disposto no art. 41, § 3º, da Constituição Federal, com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 19 – a remuneração é proporcional ao tempo de serviço. Antes
da emenda, a remuneração era integral.
Requisitos para a estabilidade
1) Nomeação em caráter efetivo, precedida de concurso público.
2) Término do estágio probatório (3 anos).
3) Aprovação em avaliação de desempenho (art. 41, § 4º, da Constituição Federal), decorrente do princípio da
eficiência.

Seção VI
Da Transferência
Art. 23. Transferência é a passagem do servidor estável de cargo efetivo para outro de igual denominação,
pertencente a quadro de pessoal diverso, de órgão ou instituição do mesmo Poder.
§ 1° A transferência ocorrerá de ofício ou a pedido do servidor, atendido o interesse do serviço, mediante o
preenchimento de vaga.
§ 2° Será admitida a transferência de servidor ocupante de cargo de quadro em extinção para igual situação
em quadro de outro órgão ou entidade. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Seção VII
Da Readaptação
Art. 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis
com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.
§ 1o Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado.
§ 2o A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de
escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá
suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.

Seção VIII
Da Reversão
Art. 25. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado:
I - por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria; ou
II - no interesse da administração, desde que:
a) tenha solicitado a reversão;
b) a aposentadoria tenha sido voluntária;
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c) estável quando na atividade;
d) a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação;
e) haja cargo vago.
§ 1o A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação.
§ 2o O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para concessão da aposentadoria.
§ 3o No caso do inciso I, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como
excedente, até a ocorrência de vaga.
§ 4o O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em substituição aos
proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de
natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria.
§ 5o O servidor de que trata o inciso II somente terá os proventos calculados com base nas regras atuais se
permanecer pelo menos cinco anos no cargo.
§ 6o O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 26. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação.
Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até
a ocorrência de vaga. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Art. 27. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 (setenta) anos de idade.

Seção IX
Da Reintegração
Art. 28. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo
resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com
ressarcimento de todas as vantagens.
§ 1o Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto nos
arts. 30 e 31.
§ 2o Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem
direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posto em disponibilidade.

Seção X
Da Recondução
Art. 29. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de:
I - inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;
II - reintegração do anterior ocupante.
Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado
o disposto no art. 30.

Seção XI
Da Disponibilidade e do Aproveitamento
Art. 30. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em
cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.
Art. 31. O órgão Central do Sistema de Pessoal Civil determinará o imediato aproveitamento de servidor em
disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no § 3o do art. 37, o servidor posto em disponibilidade poderá ser
mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC,
até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade.
Art. 32. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em
exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial.

VACÂNCIA
Vacância = abertura de um cargo antes preenchido.
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Vacância é o ato administrativo pelo qual o servidor é destituído do cargo. Decorre da exoneração (a
pedido ou de ofício, nos casos de cargo em comissão ou inabilitação em estágio probatório), demissão (sanção
administrativa), provimento derivado (promoção, readaptação etc.) ou posse em cargo inacumulável.
Portanto, é a condição do cargo público sem titular. A vacância pode ser originária, quando o cargo público
vago nunca foi provido ou derivada, quando a vaga surgiu por motivos acima expostos.

FORMA DE VACÂNCIA DOS CARGOS PÚBLICOS
Exoneração a pedido: Não assume caráter disciplinar; se o servidor estiver respondendo a processo
administrativo, não poderá ser exonerado a pedido.
Exoneração de Ofício:
•
•

Em relação aos ocupantes de cargos em comissão: Administração não precisa motivar o ato, pois
o mesmo é discricionário - Servidor demissível "ad nutum".
Se houver indicação dos motivos, a Administração ficará vinculada a esses motivos - é a aplicação da
TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - terá que comprová-los.

2) Não aprovação no estágio probatório: Característica de ato vinculado, pois necessita obedecer ao
procedimento estabelecido na lei e apontar os motivos em que se fundamenta.
3) Quando o servidor que já tomou posse no cargo público, não entra em exercício no prazo
estabelecido na lei.

Demissão: Não existe a pedido (exoneração), diferentemente do celetista.
• É sempre punição disciplinar. Pressupõe processo administrativo disciplinar no qual se
assegura a amplitude de defesa.
• Relativamente aos cargos em comissão e às funções comissionadas o equivalente à demissão é
a destituição de função ou de cargo, quando houver cometimento de falta pelo servidor, devendo
ser observado o devido processo legal (defesa).

Posse em outro cargo público inacumulável:
Se o funcionário prestar concurso e for nomeado para outro cargo que NÃO POSSA ACUMULAR tomando posse, a vacância do outro cargo é declarada.
Normalmente, o funcionário pede exoneração. Se voltar ao cargo anterior, por não ter sido aprovado no
estágio probatório, haverá RECONDUÇÃO, voltando o atual ocupante ao cargo anterior.

CAPÍTULO II
DA VACÂNCIA
Art. 33. A vacância do cargo público decorrerá de:
I - exoneração;
II - demissão;
III - promoção;
IV e V (Revogados)
VI - readaptação;
VII - aposentadoria;
VIII - posse em outro cargo inacumulável;
IX - falecimento.
Art. 34. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício.
Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á:
I - quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;
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Estatuto da Pessoa com Deficiência
Em 6 de julho de 2015 foi assinada a lei 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência, podendo ser também chamado de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Entrou em vigor em janeiro
deste ano. Devendo sempre preservar o princípio da dignidade humana.
O princípio da dignidade humana foi positivado, em várias Constituições do pós-guerra, assim como a
Declaração das Nações Unidas, que em seu artigo 1º garante a liberdade e igualdade com relação a dignidade
e os direitos. Constituição Federal Brasileira de 1988 garante que todos são iguais perante a lei, podendo
garantir uma verdadeira tutela da pessoa humana.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência (2015) foi divido em 2 (dois) livros, sendo eles I e II. O livro I (parte geral)
subdivide-se em 4 (quatro) títulos, já o livro II (parte especial) subdivide-se em 3 (três) títulos.
O título I traz os 9 (nove) primeiros artigos, divididos em 2 (dois) capítulos, incluindo ainda uma seção única. O
capítulo I apresenta as disposições gerais distribuídos nos 3 (três) primeiros artigos. O artigo 1º do Estatuto
garante que a lei foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com o intuito de assegurar e promover os
direitos já em vigência no país, reconhecendo a igualdade entre as pessoas, proporcionando o exercício dos
direitos e das liberdades fundamentais pelas pessoas com deficiência, buscando a inclusão social e cidadania.
Os artigos 2º e 3º traz a definição de Pessoa com Deficiência, acessibilidade, desenho universal, barreiras,
dentre outros conceitos que estão presentes no dia a dia do indivíduo com deficiência.
O capítulo II (artigos 4º a 8º), trata da questão da igualdade e da não discriminação, são propósitos já
defendidos pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo facultativo, devendo
os Estados Partes criarem normas internas para diminuir ou mesmo eliminar a discriminação entre as pessoas,
além de proporcionar a plena igualdade de condições perante a sociedade, possibilitando a essas pessoas
uma convivência social digna.
Devendo a sociedade denunciar a autoridade qualquer forma de ameaça ou mesmo de violação de direitos da
pessoa com deficiência. A seção única (artigo 9º) garante ao deficiente o atendimento prioritário em todos os
campos da sua vida.
O título II (artigos 10 a 52) dispõe sobre os direitos fundamentais como direito à vida, à saúde, à educação, à
moradia, declarados pela Constituição Federal de 1988, que garante a todas as pessoas não só aos
deficientes. Dispõe ainda sobre direitos fundamentais de extrema importância para que o deficiente esteja em
igualdade com os demais como à habilitação e a reabilitação, capacitando-o para uma disputa inclusive para
o mercado de trabalho.
O título III (artigos 53 a 76) traz um dos temas mais importantes e discutidos da atualidade, a questão da
acessibilidade. Visto que garante a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver da forma mais
independente possível para exercer seus direitos de cidadania, podendo ter participação ativa na sociedade.
O título IV (artigos 77 e 78) aborda as questões da ciência e tecnologia, deve o poder público investir no
desenvolvimento científico e tecnológico com o intuito de melhorar a qualidade de
vida das pessoas com deficiência tanto profissional, quanto pessoal.
O título I (artigos 79 a 87) da segunda parte dispõe sobre o acesso à justiça, deve o poder público garantir a
pessoa com deficiência o seu pleno acesso à justiça, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas
da sociedade, além de garantir a pessoa deficiente o exercício de sua capacidade legal.
O título II (artigos 88 a 90) trata dos crimes e das infrações administrativas, punindo quem por algum motivo
praticar, induzir ou mesmo incitar discriminação de pessoa com deficiência, aquele que desviar bens,
proventos, benefícios, abandonar pessoa com deficiência, ou mesmo utilizar cartão magnético ou outros
mecanismos para tentar prejudicar e obter vantagem indevida para si ou para outrem.
O título III (artigos 92 a 125) trata das disposições finais e transitórias, é criado pelo estado um cadastro
nacional de inclusão da pessoa com deficiência (cadastro-inclusão), para que haja por
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parte do Estado um maior controle sobre a real situação do deficiente seja ele físico, mental ou intelectual no
Brasil.
Dentro do título III existe um “Título IV em que trata da alteração na redação do Código Civil de 2002, com
relação a capacidade civil das pessoas com deficiência, após a vigência do Estatuto
da Pessoa com deficiência, o indivíduo não será mais caracterizado como pessoa absolutamente incapaz e
sim plenamente capaz.
O Estatuto foi criado sob forte influência da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu
Protocolo Facultativo, seguido pelo Brasil desde 2009. Sendo sua criação necessária para que o protocolo seja
de fato regularizado internamente, já que o Estado Parte deve criar normas internas que possibilitem colocar
em prática aquilo estabelecido no tratado.

Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

LIVRO I
PARTE GERAL
TÍTULO I
Disposições Preliminares
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1o É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das
liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.
Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu
Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo no 186, de 9 de
julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no § 3o do art. 5o da Constituição da República
Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e
promulgados pelo Decreto no 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno.

Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional
e interdisciplinar e considerará: (Vigência)
I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;
II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
III - a limitação no desempenho de atividades; e
IV - a restrição de participação.
§ 2o O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência.

Art. 3o Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de
espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive
seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou
privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida;
II - desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as
pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia
assistiva;
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III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias,
estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à
participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência,
qualidade de vida e inclusão social;
IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social
da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de
movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com
segurança, entre outros, classificadas em:
a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de
uso coletivo;
b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;
c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes;
d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que
dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de
sistemas de comunicação e de tecnologia da informação;
e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da
pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas;
f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias;
V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a
Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de
comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples,
escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos
e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações;
VI - adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem
ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com
deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos
os direitos e liberdades fundamentais;
VII - elemento de urbanização: quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes a
pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação
pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as
indicações do planejamento urbanístico;
VIII - mobiliário urbano: conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou
adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado
não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e
similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos,
marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga;
IX - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação,
permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora
ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso;
X - residências inclusivas: unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência
Social (Suas) localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, que possam
contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens
e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de
autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos;
XI - moradia para a vida independente da pessoa com deficiência: moradia com estruturas adequadas capazes
de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia
de jovens e adultos com deficiência;
XII - atendente pessoal: pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, assiste ou presta
cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as
técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas;
XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do
estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os
níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos
identificados com profissões legalmente estabelecidas;
XIV - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as
funções de atendente pessoal.
Os dispositivos são dotados de caráter conceitual e são bastante relevantes, podendo ser um dos mais
cobrados na prova. Entre os conceitos destaca-se o de “pessoa com deficiência” como aquela que apenas está
impedida de ser incluída em igualdade na vida social devido a “barreiras”, que devem ser eliminadas por
técnicas de “acessibilidade” e “desenho universal”.
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CAPÍTULO II
Da Igualdade e da Não Discriminação
Art. 4o Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não
sofrerá nenhuma espécie de discriminação.
§ 1o Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por
ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o
exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de
adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.
§ 2o A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa.
As ações afirmativas são políticas públicas ou programas privados criados temporariamente e
desenvolvidos com a finalidade de reduzir as desigualdades decorrentes de discriminações ou de uma
hipossuficiência econômica ou física, por meio da concessão de algum tipo de vantagem compensatória de
tais condições.
Quem é contra as ações afirmativas argumenta que, em uma sociedade pluralista, a condição de membro de
um grupo específico não pode ser usada como critério de inclusão ou exclusão de benefícios. Ademais, afirmase que elas desprivilegiam o critério republicano do mérito (segundo o qual o indivíduo deve alcançar
determinado cargo público pela sua capacidade e esforço, e não por pertencer a determinada categoria); são
medida inapropriada, imediatista, e podem ser utilizadas como meio de “politicagem barata” (ou seja, por tal
argumento, há outros meios mais adequados para obter esse resultado); fomentariam o racismo e o ódio;
favoreceriam negros de classe média alta; bem como ferem o princípio da isonomia por causar uma
discriminação reversa.
Por outro lado, quem é favorável às ações afirmativas defende que elas representam o ideal de justiça
compensatória (o objetivo é compensar injustiças passadas, dívidas históricas, como uma compensação aos
negros por tê-los feito escravos, p. ex.); representam o ideal de justiça distributiva (a preocupação, aqui, é com
o presente. Busca-se uma concretização do princípio da igualdade material); bem como promovem a
diversidade.

Art. 5o A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante.
Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados
especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência.

Art. 6o A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para:
I - casar-se e constituir união estável;
II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;
III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre
reprodução e planejamento familiar;
IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;
V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e
VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas.

Art. 7o É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos
direitos da pessoa com deficiência.
Parágrafo único. Se, no exercício de suas funções, os juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos
que caracterizem as violações previstas nesta Lei, devem remeter peças ao Ministério Público para as
providências cabíveis.

Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação,
à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação,
ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos
avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária,
entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
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Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal,
social e econômico.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência deixa claro que a deficiência não pode gerar limitações existenciais
da pessoa. É possível restringir alguns aspectos de tomada de decisões, especialmente em matéria
patrimonial. Entretanto, questões existenciais como casamento, família e fertilidade não podem ser afetadas
pelo fato da pessoa possuir alguma deficiência. Caberá à sociedade, à família e ao Estado resguardar estes
direitos.

Seção Única
Do Atendimento Prioritário
Art. 9o A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de:
I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
II - atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público;
III - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade
de condições com as demais pessoas;
IV - disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de
passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque;
V - acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis;
VI - recebimento de restituição de imposto de renda;
VII - tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada, em
todos os atos e diligências.
§ 1o Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu
atendente pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos VI e VII deste artigo.
§ 2o Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por esta Lei é condicionada aos
protocolos de atendimento médico.

TÍTULO II
Dos Direitos Fundamentais
CAPÍTULO I
Do Direito à Vida
Art. 10. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida.
Parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com
deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e
segurança.
Art. 11. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter a intervenção clínica ou cirúrgica,
a tratamento ou a institucionalização forçada.
Parágrafo único. O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido,
na forma da lei.

Art. 12. O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a
realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica.
§ 1o Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada sua participação, no
maior grau possível, para a obtenção de consentimento.
§ 2o A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou de curatela deve ser
realizada, em caráter excepcional, apenas quando houver indícios de benefício direto para sua saúde ou para
a saúde de outras pessoas com deficiência e desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia
comparável com participantes não tutelados ou curatelados.
Art. 13. A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido
em casos de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado seu superior interesse e adotadas as
salvaguardas legais cabíveis.
CAPÍTULO II
Do Direito à Habilitação e à Reabilitação
Art. 14. O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com deficiência.
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Parágrafo único. O processo de habilitação e de reabilitação tem por objetivo o desenvolvimento de
potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais,
profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua
participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas.

Art. 15. O processo mencionado no art. 14 desta Lei baseia-se em avaliação multidisciplinar das
necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, observadas as seguintes diretrizes:
I - diagnóstico e intervenção precoces;
II - adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, buscando o desenvolvimento de aptidões;
III - atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação
social da pessoa com deficiência;
IV - oferta de rede de serviços articulados, com atuação intersetorial, nos diferentes níveis de complexidade,
para atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência;
V - prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, inclusive na zona rural, respeitadas
a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) nos territórios locais e as normas do Sistema Único de
Saúde (SUS).
Art. 16. Nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação para a pessoa com deficiência, são
garantidos:
I - organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender às características de cada pessoa com
deficiência;
II - acessibilidade em todos os ambientes e serviços;
III - tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos adequados e apoio técnico
profissional, de acordo com as especificidades de cada pessoa com deficiência;
IV - capacitação continuada de todos os profissionais que participem dos programas e serviços.
Art. 17. Os serviços do SUS e do Suas deverão promover ações articuladas para garantir à pessoa com
deficiência e sua família a aquisição de informações, orientações e formas de acesso às políticas públicas
disponíveis, com a finalidade de propiciar sua plena participação social.
Parágrafo único. Os serviços de que trata o caput deste artigo podem fornecer informações e orientações
nas áreas de saúde, de educação, de cultura, de esporte, de lazer, de transporte, de previdência social, de
assistência social, de habitação, de trabalho, de empreendedorismo, de acesso ao crédito, de promoção,
proteção e defesa de direitos e nas demais áreas que possibilitem à pessoa com deficiência exercer sua
cidadania.

CAPÍTULO III
Do Direito à Saúde
Art. 18. É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de
complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário.
§ 1o É assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela
destinadas.
§ 2o É assegurado atendimento segundo normas éticas e técnicas, que regulamentarão a atuação dos
profissionais de saúde e contemplarão aspectos relacionados aos direitos e às especificidades da pessoa com
deficiência, incluindo temas como sua dignidade e autonomia.
§ 3o Aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente em serviços de
habilitação e de reabilitação, deve ser garantida capacitação inicial e continuada.
§ 4o As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar:
I - diagnóstico e intervenção precoces, realizados por equipe multidisciplinar;
II - serviços de habilitação e de reabilitação sempre que necessários, para qualquer tipo de deficiência, inclusive
para a manutenção da melhor condição de saúde e qualidade de vida;
III - atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação;
IV - campanhas de vacinação;
V - atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais;
VI - respeito à especificidade, à identidade de gênero e à orientação sexual da pessoa com deficiência;
VII - atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida;
VIII - informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus familiares sobre sua condição de
saúde;
IX - serviços projetados para prevenir a ocorrência e o desenvolvimento de deficiências e agravos adicionais;
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X - promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes que atuam no SUS, em todos os níveis
de atenção, no atendimento à pessoa com deficiência, bem como orientação a seus atendentes pessoais;
XI - oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e fórmulas
nutricionais, conforme as normas vigentes do Ministério da Saúde.
§ 5o As diretrizes deste artigo aplicam-se também às instituições privadas que participem de forma
complementar do SUS ou que recebam recursos públicos para sua manutenção.

Art. 19. Compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências por causas evitáveis,
inclusive por meio de:
I - acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, com garantia de parto humanizado e seguro;
II - promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e
cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição da mulher e da criança;
III - aprimoramento e expansão dos programas de imunização e de triagem neonatal;
IV - identificação e controle da gestante de alto risco.
Art. 20. As operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com
deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes.
Art. 21. Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de residência,
será prestado atendimento fora de domicílio, para fins de diagnóstico e de tratamento, garantidos o transporte
e a acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante.
Art. 22. À pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante ou a
atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua
permanência em tempo integral.
§ 1o Na impossibilidade de permanência do acompanhante ou do atendente pessoal junto à pessoa com
deficiência, cabe ao profissional de saúde responsável pelo tratamento justificá-la por escrito.
§ 2o Na ocorrência da impossibilidade prevista no § 1o deste artigo, o órgão ou a instituição de saúde deve
adotar as providências cabíveis para suprir a ausência do acompanhante ou do atendente pessoal.
Art. 23. São vedadas todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, inclusive por meio
de cobrança de valores diferenciados por planos e seguros privados de saúde, em razão de sua condição.
Art. 24. É assegurado à pessoa com deficiência o acesso aos serviços de saúde, tanto públicos como
privados, e às informações prestadas e recebidas, por meio de recursos de tecnologia assistiva e de todas as
formas de comunicação previstas no inciso V do art. 3o desta Lei.
Art. 25. Os espaços dos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, devem assegurar o acesso da
pessoa com deficiência, em conformidade com a legislação em vigor, mediante a remoção de barreiras, por
meio de projetos arquitetônico, de ambientação de interior e de comunicação que atendam às especificidades
das pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual e mental.
Art. 26. Os casos de suspeita ou de confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência serão
objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade policial e ao
Ministério Público, além dos Conselhos dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, considera-se violência contra a pessoa com deficiência qualquer
ação ou omissão, praticada em local público ou privado, que lhe cause morte ou dano ou sofrimento físico ou
psicológico.
O estabelecimento de garantias da pessoa com deficiência no âmbito do atendimento médico-hospitalar
é posto em prol da preservação da igualdade de acesso. Com efeito, planos privados não podem opor-se.

CAPÍTULO IV
Do Direito à Educação
Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados, sistema educacional inclusivo
em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento
possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características,
interesses e necessidades de aprendizagem.
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Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação
de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e
discriminação.

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e
avaliar:
I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda
a vida;
II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência,
participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as
barreiras e promovam a inclusão plena;
III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais
serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o
seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua
autonomia;
IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa
como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas;
V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento
acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a
aprendizagem em instituições de ensino;
VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais
didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva;
VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de
organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de
recursos de tecnologia assistiva;
VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da
comunidade escolar;
IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais,
vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do
estudante com deficiência;
X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de
professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado;
XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores
e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio;
XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a
ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação;
XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e
condições com as demais pessoas;
XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e
tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento;
XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a atividades recreativas,
esportivas e de lazer, no sistema escolar;
XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade
escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis
de ensino;
XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;
XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas públicas.
§ 1o Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente o disposto
nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo, sendo vedada
a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no
cumprimento dessas determinações.
§ 2o Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras a que se refere o inciso XI do caput deste artigo,
deve-se observar o seguinte:
I - os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir ensino médio
completo e certificado de proficiência na Libras; (Vigência)
II - os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos
cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior, com habilitação, prioritariamente, em
Tradução e Interpretação em Libras. (Vigência)
Art. 29. (VETADO).
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Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de
ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as
seguintes medidas:
I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das Instituições de Ensino Superior
(IES) e nos serviços;
II - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o candidato com
deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua participação;
III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do
candidato com deficiência;
IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, previamente
solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência;
V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização de
exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da
necessidade;
VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a
singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa;
VII - tradução completa do edital e de suas retificações em Libras.
A com deficiência deve ser educada por métodos que respeitem as suas necessidades especiais, não
devendo ter um acesso inferior à educação em razão de limitações motoras, sensoriais ou afins.

CAPÍTULO V
Do Direito à Moradia
Art. 31. A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, com
seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com
deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva.
§ 1o O poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia
para a vida independente da pessoa com deficiência.
§ 2o A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do Suas à pessoa com
deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, com
vínculos familiares fragilizados ou rompidos.
Art. 32. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com
deficiência ou o seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado
o seguinte:
I - reserva de, no mínimo, 3% (três por cento) das unidades habitacionais para pessoa com deficiência;
II - (VETADO);
III - em caso de edificação multifamiliar, garantia de acessibilidade nas áreas de uso comum e nas unidades
habitacionais no piso térreo e de acessibilidade ou de adaptação razoável nos demais pisos;
IV - disponibilização de equipamentos urbanos comunitários acessíveis;
V - elaboração de especificações técnicas no projeto que permitam a instalação de elevadores.
§ 1o O direito à prioridade, previsto no caput deste artigo, será reconhecido à pessoa com deficiência
beneficiária apenas uma vez.
§ 2o Nos programas habitacionais públicos, os critérios de financiamento devem ser compatíveis com os
rendimentos da pessoa com deficiência ou de sua família.
§ 3o Caso não haja pessoa com deficiência interessada nas unidades habitacionais reservadas por força do
disposto no inciso I do caput deste artigo, as unidades não utilizadas serão disponibilizadas às demais
pessoas.
Art. 33. Ao poder público compete:
I - adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto nos arts. 31 e 32 desta Lei; e
II - divulgar, para os agentes interessados e beneficiários, a política habitacional prevista nas legislações
federal, estaduais, distrital e municipais, com ênfase nos dispositivos sobre acessibilidade.
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REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO RIO DE JANEIRO
RESOLUÇÃO Nº 561, de 28 de abril de 2003
(Atualizada até a Resolução TRE/RJ nº 862/14)
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art.
96, I, a, da Constituição da República de 1988 e do art. 30, I, do Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho
de 1965),
RESOLVE
Aprovar o seguinte Regimento Interno:
TÍTULO I
DO TRIBUNAL
Capítulo I
DA ORGANIZAÇÃO DO TRIBUNAL
Art. 1º. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, sediado na capital do Estado e com jurisdição em todo
o Estado, é composto de sete juízes efetivos e de juízes substitutos em igual número, nomeados de acordo
com o disposto na Constituição da República.
Parágrafo único. O advogado nomeado juiz substituto na Justiça Eleitoral fica impedido para o exercício
profissional no âmbito dessa Justiça.
Art. 2º. Não podem fazer parte do Tribunal pessoas que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade,
até o 4º grau, seja o vínculo decorrente do casamento ou não, excluindo-se, se ocorrer a hipótese, a que tiver
sido nomeada por último.
Art. 3º. O Tribunal elegerá para a sua Presidência um dos dois desembargadores estaduais, para o mandato
de 2 (dois) anos ou até o término do biênio. Caberá ao outro a Vice-Presidência. (Redação dada pelo art. 1º
da Resolução nº 831/2012 – TRE/RJ, de 20/09/2012)
§ 1º É obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa manifestada e aceita antes da eleição.
§ 2º Vagando, no curso do mandato, o cargo de Presidente, proceder-se-á à eleição para a vaga ocorrida.
Art. 4º. Os membros do Tribunal e seus substitutos, salvo por justa causa, exercerão os mandatos
obrigatoriamente por 2 (dois) anos, a contar da data da posse, e, facultativamente, por mais um biênio, desde
que reconduzidos pelo mesmo processo da investidura inicial.
§ 1º Compete ao Tribunal a apreciação da justa causa para dispensa da função eleitoral antes do transcurso
do primeiro biênio.
§ 2º O biênio será contado ininterruptamente, sem o desconto de afastamento decorrente de férias, licença
especial ou licença, ressalvada a hipótese de afastamento prevista no § 3º deste artigo, que acarretará a
prorrogação do exercício pelo tempo que tiver durado o afastamento.
§ 3º Não poderá servir como juiz no Tribunal, devendo dele se afastar, o cônjuge, o convivente, o parente
consanguíneo ou afim, até o 2º grau, de candidato a cargo eletivo registrado no Estado, no período
compreendido entre a homologação da respectiva convenção partidária e a apuração final da eleição.
§ 4º Se o membro do Tribunal afastado em decorrência da hipótese prevista no § 3º deste artigo ocupar a
Presidência, a Vice-Presidência do Tribunal ou a Corregedoria, o mandato será prorrogado pelo tempo que
durar o afastamento.
Art. 5º. Nenhum membro efetivo poderá voltar a integrar o Tribunal, na mesma classe ou em classe diversa,
após servir por 2 (dois) biênios consecutivos, salvo se transcorridos 2 (dois) anos do término do segundo biênio.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, consideram-se também consecutivos 2 (dois) biênios quando
entre eles houver interrupção inferior a 2 (dois) anos.
Art. 6º. As regras do artigo 5º aplicam-se ao membro substituto enquanto nessa categoria, podendo vir ele,
contudo, a integrar o Tribunal como efetivo, sem limitar-se essa investidura pela condição anterior de juiz
substituto.
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Art. 7º. Até 20 (vinte) dias antes do término do biênio de membro da classe de magistrado, ou imediatamente
depois da vacância do cargo por motivo diverso, o Presidente do Tribunal oficiará aos Presidentes do Tribunal
Justiça ou do Tribunal Regional Federal para a escolha do novo membro.
Parágrafo único. Nos anos eleitorais, caso a vacância do cargo ocorra nos três meses anteriores à eleição, a
comunicação de que trata o caput será realizada somente após a realização do primeiro turno, ou do segundo,
se houver. (Parágrafo único incluído pelo art. 1º da Resolução nº 703/08-TRE/RJ de 02/09/2008).
Art. 8º. Até 90 (noventa) dias antes do término do biênio de membro da classe dos advogados, ou
imediatamente depois da vacância do cargo por motivo diverso, o Presidente do Tribunal oficiará ao Presidente
do Tribunal de Justiça para a indicação da lista tríplice que será encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 8º-A – (Artigo incluído pelo art. 1º da Resolução nº 709/09 – TRE/RJ, de 19/03/09 e revogado pelo art. 1º
da Resolução nº 729/2010 – TRE/RJ, de 25/03/2010).
Art. 9º. Os membros efetivos tomarão posse perante o Tribunal e os substitutos perante o Presidente,
obrigando-se uns e outros por compromisso formal.
§ 1º Em ambos os casos, o prazo para a posse é de até 30 (trinta) dias a partir da vacância do cargo.
§ 2º Quando a recondução operar-se antes do término do biênio, não haverá necessidade de nova posse, que
será exigida, apenas, se houver interrupção do exercício. Naquela hipótese, será suficiente a anotação no
termo da investidura inicial.
Art. 10. Os membros afastados por motivo de licença, férias ou licença especial de suas funções na Justiça
Comum ou no Tribunal Regional Federal ficarão, automaticamente, afastados da Justiça Eleitoral pelo tempo
correspondente, exceto quando o período de férias coletivas coincidir com a realização de eleição, totalização
da votação ou encerramento de alistamento.
Parágrafo único. O membro afastado pelos motivos constantes deste artigo comunicará ao Presidente do
Tribunal Eleitoral o seu afastamento da Justiça Comum ou do Tribunal Regional Federal a fim de que o
Presidente convoque o substituto para integrar o Tribunal.
Art. 11. Nos casos de vacância do cargo e em todos os casos de afastamento de membro efetivo, o Presidente
convocará obrigatoriamente o substituto da mesma classe.
Parágrafo único. Se o membro substituto convocado precisar se afastar, o Presidente convocará o outro
substituto da mesma classe para compor o Tribunal.
Art. 12. O Tribunal delibera por maioria de votos, em sessão pública, com a presença mínima de quatro dos
seus membros, além do Presidente.
Parágrafo único. Nas ausências ou impedimentos eventuais de membro efetivo e não havendo quórum, será
convocado o respectivo substituto.
Art. 13. Os juízes do Tribunal serão licenciados pela seguinte forma:
I – os magistrados, automaticamente, pelo prazo da licença obtida na Justiça Comum ou no Tribunal Regional
Federal;
II – pelo próprio Tribunal, os da classe de advogado e os magistrados afastados da Justiça Comum para servir
exclusivamente à Justiça Eleitoral.
Art. 14. Perderá automaticamente a jurisdição eleitoral o magistrado que se aposentar ou terminar o biênio.
Art. 15. Funcionará, junto ao Tribunal, um Procurador Regional Eleitoral, com as atribuições definidas em lei e
neste Regimento. O Procurador Regional Eleitoral, juntamente com o seu substituto, será designado pelo
Procurador-Geral Eleitoral, dentre os Procuradores Regionais da República no Estado, para o mandato de 2
(dois) anos.
§ 1º Nas faltas ou impedimentos do Procurador Regional, funcionará o seu substituto.
§ 2º Mediante prévia autorização do Procurador-Geral Eleitoral, poderá o Procurador Regional requisitar, para
auxiliá-lo nas suas funções, membros do Ministério Público local, não tendo estes, porém, assento nas sessões
do Tribunal.
Art. 16. O Tribunal terá o tratamento de “egrégio” e os seus membros e o Procurador Regional o de
“excelência”.
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Art. 17. Os membros do Tribunal, os das juntas eleitorais e os juízes eleitorais, no exercício de suas funções,
gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis.
Art. 18. O juiz de direito, membro do Tribunal, que for convocado para exercer a função de substituto de
desembargador no Tribunal de Justiça, fica impedido de exercer a função na Justiça Eleitoral, devendo pedir
licença.
Art. 19. Não podem participar do Tribunal os Presidentes e os Vice-Presidentes de Tribunais, assim como os
Corregedores.
Capítulo II
DAS ATRIBUIÇÕES DO TRIBUNAL
Art. 20. Compete ao Tribunal:
I - processar e julgar originariamente:
a) o registro de candidatos a Governador, Vice-Governador e membros do Congresso Nacional e da
Assembleia Legislativa, conhecendo e decidindo das arguições de inelegibilidade para esses cargos;
b) os conflitos de competência entre juízes eleitorais do Estado;
c) a suspeição ou o impedimento dos seus membros, do Procurador Regional e dos servidores da sua
secretaria, assim como dos juízes e escrivães eleitorais;
d) os crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais;
e) os habeas corpus ou mandados de segurança em matéria eleitoral contra ato de autoridades que respondam
perante o Tribunal de Justiça por crime de responsabilidade, ou, ainda, o habeas corpus, quando houver perigo
de se consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração;
f) as denúncias, reclamações e representações relativas a obrigações impostas, por lei ou estatuto, aos
partidos políticos, quanto a sua contabilidade e apuração da origem dos seus recursos;
g) os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos pelos juízes eleitorais em 30 (trinta) dias da sua
conclusão para julgamento, formulados por partido, candidato, Ministério Público ou parte legitimamente
interessada, sem prejuízo das sanções decorrentes de excesso de prazo;
h) os mandados de segurança contra ato ou omissão do Presidente do Tribunal;
i) os processos que importem em perda de diplomas e de mandatos eletivos, qualquer que seja a sua natureza,
respeitada a competência prevista na lei;
j) os processos que importem em declaração de inelegibilidade.
II - julgar os recursos interpostos:
a) dos atos e das decisões proferidas pelos juízes e juntas eleitorais;
b) das decisões dos juízes eleitorais que concederem ou denegarem habeas corpus ou mandado de
segurança;
c) dos atos e despachos do Presidente ou do juiz relator;
d) das decisões dos juízes eleitorais proferidas em processos judiciais referentes à cobrança de multa
administrativa eleitoral.
III - elaborar e alterar o seu Regimento Interno;
IV - organizar a sua secretaria e a da Corregedoria Regional, provendo-lhes os cargos na forma da lei, e propor
ao Congresso Nacional, por intermédio do Tribunal Superior Eleitoral, a criação ou supressão de cargos e a
fixação dos respectivos vencimentos;
V - conceder aos seus membros efetivos e substitutos e aos juízes eleitorais licença e férias, assim como
afastamento das funções que exercem na Justiça Comum e na Justiça Federal, durante o período eleitoral,
submetendo, quanto àqueles, a decisão à aprovação do Tribunal Superior Eleitoral;
VI - fixar a data das eleições do Governador, Vice-Governador, deputados estaduais, prefeitos, Vice-prefeitos
e vereadores, quando não determinada por disposição constitucional ou legal;
VII - constituir as juntas eleitorais e designar as respectivas sedes e jurisdições;
VIII - dar posse aos seus membros efetivos;
IX - eleger o seu Presidente;
X - dividir a circunscrição em zonas eleitorais, submetendo esta divisão, assim como a criação de novas zonas,
à aprovação do Tribunal Superior Eleitoral;
XI - constituir a comissão apuradora das eleições;
XII - proceder à apuração final das eleições, na forma em que a lei dispuser, e expedir os respectivos diplomas,
remetendo cópia das atas dos seus trabalhos ao Tribunal Superior Eleitoral.
XIII - cumprir e fazer cumprir as decisões, mandados, instruções, resoluções e outros atos emanados do
Tribunal Superior Eleitoral;
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XIV - requisitar força policial e solicitar ao Tribunal Superior Eleitoral a requisição de força federal para garantir
a normalidade do pleito eleitoral;
XV - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que forem feitas, em tese, por autoridade pública ou
partido político;
XVI - constituir as comissões organizadoras de concursos para provimento de cargos e baixar as respectivas
instruções;
XVII - homologar os resultados dos concursos e decidir sobre os prazos de validade;
XVIII - aplicar as penas disciplinares de advertência e de suspensão aos juízes eleitorais.
Art. 21. Os membros do Tribunal e o Procurador Regional gozarão férias coletivas nos meses de janeiro e
julho.
Art. 22. O Presidente deverá permanecer em exercício durante o período de férias coletivas e convocará os
membros do Tribunal para o julgamento de matérias urgentes em sessões extraordinárias.
Art. 23. O Presidente gozará férias fora do período de férias coletivas, parceladamente ou não.
Art. 24. O Corregedor, caso o serviço eleitoral necessite, permanecerá em exercício no período de férias
coletivas e gozará férias na forma indicada no art. 23.
Capítulo III
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE
Art. 25. Compete ao Presidente do Tribunal:
I - representar o Tribunal nas solenidades e atos oficiais;
II - delegar a representação do Tribunal ao Vice-Presidente ou a qualquer de seus membros;
III - presidir as sessões, dirigir os trabalhos e proclamar os resultados dos julgamentos;
IV - convocar sessões extraordinárias;
V - organizar o plantão dos membros do Tribunal para deliberar sobre matérias urgentes durante o recesso
forense e durante os fins de semana no período eleitoral;
VI - tomar parte na discussão e votar nas arguições de inconstitucionalidade (§ 2º do art. 78) e nas questões
interna corporis levadas a julgamento pelo plenário, inclusive nas resoluções, e proferir voto de desempate nas
demais questões;
VII - (Inciso revogado pelo art. 3º da Resolução nº 736/2010 – TRE/RJ, de 14/06/2010)
VIII - expedir e assinar as resoluções e demais atos normativos, após aprovação pelo plenário do Tribunal,
mencionando, em seu texto, a data da sessão e determinando, de imediato, a publicação na imprensa oficial;
IX - expedir portarias e atos de nomeação, promoção, exoneração, demissão e aposentadoria dos servidores
da secretaria do Tribunal, ouvidos o Vice-Presidente e o Corregedor Regional Eleitoral quanto às indicações
para a ocupação dos cargos e funções comissionadas que integram a estrutura do gabinete da VicePresidência e da Corregedoria Regional;
X - empossar os servidores nomeados para o exercício de cargo comissionado;
XI - cumprir e fazer cumprir as decisões do plenário do Tribunal, além de poder delegar, através de ato
executivo, atribuições ao Vice-Presidente, com a concordância deste.
XII - delegar atribuições administrativas ao diretor-geral;
XIII - dar posse aos membros substitutos do Tribunal;
XIV - convocar juiz substituto nas hipóteses do parágrafo único do art. 10, do art. 11, caput e seu parágrafo
único, e do parágrafo único do art. 12;
XV - encaminhar ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal, depois de admitidos, os
recursos interpostos das decisões do Tribunal;
XVI - marcar a data das eleições suplementares;
XVII - dirigir os trabalhos das eleições;
XVIII - nomear os membros das juntas eleitorais, depois de aprovação do Tribunal, designando-lhes a sede;
XIX - mandar publicar, no prazo legal, os nomes dos candidatos a cargos eletivos registrados pelo Tribunal;
XX - assinar os diplomas dos candidatos eleitos para os cargos de deputados federais, senadores, deputados
estaduais e seus suplentes, Governador e Vice-Governador;
XXI - comunicar ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal Regional Federal, conforme o caso, o afastamento que o
Tribunal conceder aos seus membros na forma do inc. V do art. 20;
XXII - superintender os serviços da secretaria e os serviços administrativos das zonas eleitorais do Estado,
ministrando aos juízes e aos servidores as devidas instruções;
XXIII - aplicar sanções disciplinares, na forma do artigo 141 da Lei Federal nº 8.112/90;
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(Redação dada pelo art. 21 da Resolução nº 779/11 – TRE/RJ, de 09/06/2011).
XXIV - nomear e empossar o diretor-geral;
XXV - nomear, para a investidura do biênio, com a aprovação do Tribunal, os juízes eleitorais; designar os
eventuais substitutos dos juízes eleitorais; nomear ou designar, de acordo com a necessidade do serviço, os
chefes de cartório, os escrivães eleitorais, e os seus eventuais substitutos;
XXVI – remover e transferir os servidores do Tribunal, movimentando-os de acordo com a necessidade e
conveniência do serviço;
XXVII - requisitar servidores públicos por necessidade de serviço;
XXVIII - conceder, aos servidores do Tribunal, gratificações e adicionais previstos em lei;
XXIX - decidir as arguições de suspeição e impedimento dos servidores da secretaria do Tribunal;
XXX - fixar o horário do expediente da secretaria e das zonas eleitorais;
XXXI - autorizar serviços extraordinários e o pagamento das horas extras trabalhadas;
XXXII - conceder licenças e outros afastamentos previstos em lei aos servidores da secretaria e dos cartórios
eleitorais;
XXXIII - conceder auxílios, ajudas de custo, diárias e demais benefícios previstos em lei;
XXXIV - aprovar e encaminhar ao Tribunal Superior Eleitoral a proposta orçamentária e plurianual;
XXXV - solicitar ao Tribunal Superior Eleitoral a abertura de créditos adicionais, oferecendo, quando possível,
a compensação necessária;
XXXVI - aprovar o registro cadastral de habilitação de sociedades e cooperativas, aplicando aos fornecedores
ou executores de obras e serviços, quando inadimplentes, as penalidades previstas em lei;
XXXVII - autorizar a realização de licitações para compras, obras e serviços, aprová-las ou anulá-las, podendo,
ainda, dispensá-las nos casos previstos em lei e preferir a modalidade mais conveniente quando a lei
expressamente o permitir;
XXXVIII - autorizar o empenho de despesas e ordenar pagamentos;
XXXIX - conceder suprimentos;
XL - abrir, rubricar e encerrar os livros de atas de escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre
as coligações;
XLI - (Inciso revogado pelo art. 1º da Resolução Nº 673/07 – TRE/RJ, de 17/09/07).
XLII - expedir normas regulamentares relativas ao procedimento da dívida ativa da União e pertinentes às
multas administrativas eleitorais;
XLIII - deferir, de acordo com o seu juízo de conveniência e observando as cautelas da resolução do Tribunal
Superior Eleitoral, o empréstimo de urnas eletrônicas para uso em eleições estranhas à Justiça Eleitoral, ad
referendum do Tribunal, na primeira sessão a que se seguir o deferimento;
XLIV – determinar à secretaria que proceda à anotação dos órgãos de direção partidária;
XLV – designar, dentre os servidores do quadro do Tribunal, assessor para os 4 (quatro) membros efetivos
que não possuem gabinete com estrutura administrativa.
XLVI – Designar três Juízes, eleitorais ou não, para funcionarem como Juízes Auxiliares da Presidência. (Inciso
incluído pelo art. 1º da Resolução Nº 771/11 – TRE/RJ, de 30/03/11).
§ 1º. Compete, ainda, ao Presidente, solicitar ao Tribunal de Justiça do Estado a designação de três Juízes
Auxiliares, que oficiarão perante a Presidência deste Tribunal, sem prejuízo de suas atribuições na Justiça
Comum Estadual. (Parágrafo incluído pelo art. 1º da Resolução nº 770/11 – TRE/RJ, de 28/03/11 e alterado
pelo art. 1º da Resolução nº 771/11 – TRE/RJ, de 30/03/11;
Parágrafo renumerado pelo art. 2º da Resolução nº 862/14 - TRE/RJ, de 20/02/14).
§ 2º. As atribuições administrativas previstas neste artigo, ressalvadas as de competência exclusiva, serão
distribuídas à diretoria-geral e às secretarias deste Tribunal no Regulamento da Secretaria, podendo a qualquer
tempo serem avocadas pelo Presidente. (Parágrafo incluído pelo art. 1º da Resolução nº 862/14 – TRE/RJ, de
20/02/14).
Capítulo IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO VICE-PRESIDENTE
Art. 26. Compete ao Vice-Presidente do Tribunal:
I - substituir o Presidente nas suas faltas e impedimentos;
II - distribuir os processos entre os membros do Tribunal, em sessão pública e pelo sistema informatizado
implantado pelo Tribunal Superior Eleitoral;
III - praticar os atos que lhe forem delegados pelo Presidente do Tribunal.
Art. 27. O Vice-Presidente, quando no exercício da Presidência, não será substituído nos feitos em que for
relator e, quando presidir ao julgamento dos de outro relator, terá apenas o voto de desempate;
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Art. 28. O Vice-Presidente será substituído, nas suas férias, licenças, faltas ou impedimentos ocasionais, pelo
suplente da mesma origem, observada a antiguidade. (Redação dada pelo art. 3º da Resolução nº 754/10 –
TRE/RJ, de 04/11/2010)
Capítulo V
DAS ATRIBUIÇÕES DO CORREGEDOR
Art. 29. Ao Corregedor, que exerce as suas funções cumulativamente com as de membro do Tribunal, com
jurisdição em todo o Estado, compete:
I - inspeção e a correição dos serviços eleitorais do Estado;
II - reprimir os crimes eleitorais;
III - conhecer das reclamações contra juízes eleitorais, encaminhando-as, com o resultado das sindicâncias,
ao Tribunal, que decidirá sobre a aplicação da pena;
IV - cumprir e fazer cumprir as determinações do Tribunal;
V - orientar os juízes eleitorais no interesse dos serviços dos respectivos juízos e cartórios;
VI - convocar à sua presença o juiz da zona eleitoral que deva, pessoalmente, prestar informações de interesse
da Justiça Eleitoral;
VII - determinar e fiscalizar os serviços a serem executados pelos servidores do gabinete, podendo incumbilos de quaisquer verificações nos cartórios das zonas eleitorais, respeitada a competência dos respectivos
juízes;
VIII - fiscalizar o cruzamento entre dados do cadastro eleitoral e registros de óbitos fornecidos pelo Instituto
Nacional de Seguridade Social – INSS;
IX - levar ao conhecimento do Tribunal ou do Presidente os assuntos eleitorais pertinentes a fatos ou
providências que escapem à sua competência, bem como a ocorrência de falta grave ou procedimento que
não lhe couber corrigir dentro das suas atribuições;
X - processar e proferir decisão, no âmbito de sua competência, nos procedimentos disciplinares relacionados
aos servidores da Justiça Eleitoral no Rio de Janeiro; (Redação dada pelo art. 21 da Resolução nº 779/11 –
TRE/RJ, de 09/06/2011).
Art. 29 - A. O Corregedor Regional Eleitoral será substituído nas suas férias, licenças, faltas ou impedimentos
ocasionais pelo membro mais antigo do Tribunal que o suceder na ordem de antiguidade, seguindo-se ao mais
novo o mais antigo. (Artigo incluído pelo art. 2º da Resolução nº 754/10 – TRE/RJ, de 04/11/2010)
Art. 30. Nos inquéritos contra juízes eleitorais, será obrigatório o acompanhamento do Procurador Regional ou
do seu substituto, observando-se o que dispõe a Resolução TSE nº 7.651/65.
Parágrafo único. Os inquéritos referidos neste artigo serão processados na sede do Tribunal e, no interesse
da instrução, poderão correr em segredo de justiça.
Art. 31. A sindicância e o processo administrativo disciplinar serão processados nos termos das Leis Federais
nos 8.112/90 e 9.784/99, podendo o Corregedor Regional Eleitoral editar atos complementares. (Redação dada
pelo art. 21 da Resolução nº 779/11 – TRE/RJ, de 09/06/2011).
Parágrafo único. Encerrada a apuração, concluindo se tratar de ilícito funcional punível com suspensão
superior a 30 (trinta) dias, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em
comissão ou de função comissionada, o Corregedor Regional Eleitoral remeterá os autos ao Presidente para
julgamento. (Redação dada pelo art. 21 da Resolução nº 779/11 – TRE/RJ, de 09/06/2011).
Art. 32. Na correição a que proceder, promoverá o Corregedor, além de outras providências que julgar
necessárias, a verificação da correta aplicação das multas aos eleitores faltosos e aos que não se alistaram
nos prazos determinados por lei.
Art. 33. No desempenho de suas atribuições, o Corregedor comparecerá às zonas eleitorais nos seguintes
casos:
I - por determinação do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional;
II - a pedido dos juízes eleitorais;
III - a requerimento de partido, deferido pelo Tribunal;
IV - sempre que entender necessário.
Art. 34. Nas diligências que realizar, o Corregedor poderá solicitar a presença do Procurador Regional.
Art. 35. Os provimentos da Corregedoria obrigam os juízes e os servidores das zonas eleitorais.
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Art. 36. No mês de fevereiro de cada ano, o Corregedor apresentará ao Tribunal relatório de suas atividades
durante o ano anterior, acompanhado de elementos elucidativos e sugestões no interesse da Justiça Eleitoral.
Capítulo VI
DO PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
Art. 37. Compete ao Procurador Regional Eleitoral:
I - participar das sessões do Tribunal, tomando ciência das resoluções e acórdãos, dos quais poderá recorrer
nos casos previstos em lei;
II - exercer a ação pública e promovê-la, até final, em todos os feitos da competência originária do Tribunal;
III - oficiar em todos os recursos e conflitos de jurisdição encaminhados ao Tribunal, bem como nos processos
de registro de candidaturas a cargos eletivos e de diretórios de partidos políticos;
IV - manifestar-se, por escrito ou oralmente, após as partes, quando intervier como fiscal da lei, dispondo das
mesmas faculdades das partes, quando em tal situação processual estiver agindo;
V - defender a jurisdição do Tribunal;
VI - representar ao Tribunal no interesse da fiel observância das leis eleitorais;
VII - requisitar diligências, certidões e esclarecimentos necessários ao desempenho de suas atribuições;
VIII - designar os promotores que devam oficiar junto aos juízes e juntas eleitorais, mediante relação
encaminhada pelo Procurador-Geral da Justiça do Estado, bem como expedir instruções ao fiel cumprimento
de suas atribuições;
IX - acompanhar, obrigatoriamente, por si ou por seu substituto, os inquéritos contra juízes eleitorais e, quando
solicitado, as diligências realizadas pelo Corregedor;
X - representar ao Tribunal para o exame da escrituração dos partidos e a apuração de qualquer ato que viole
as prescrições legais ou escriturárias a que, em matéria financeira, estejam sujeitos eles e seus filiados;
XI - funcionar junto à Comissão Apuradora do Tribunal;
XII - exercer outras funções e atribuições que lhe forem conferidas por lei.
Capítulo VII
DO DEFENSOR PÚBLICO
Art. 38. Compete ao defensor público, com atuação junto ao Tribunal:
I - exercer a defesa dos interesses dos juridicamente necessitados, em todos os feitos da competência do
Tribunal;
II - manifestar-se, por escrito ou oralmente, em qualquer feito em que funcionar, sendo-lhe assegurada a
intervenção no feito, após manifestação do Ministério Público, quando este atuar na qualidade de parte;
III - requisitar diligências, certidões e esclarecimentos necessários ao desempenho de suas atribuições;
IV - exercer outras funções e atribuições que lhe forem conferidas por lei.
TÍTULO II
DA ORDEM DO SERVIÇO NO TRIBUNAL
Capítulo I
DA DISTRIBUIÇÃO
Art. 39. Os processos serão distribuídos pelo Vice-Presidente, por classes, cada qual com numeração distinta,
mediante sorteio, pelo sistema informatizado que assegura o caráter aleatório e a equivalência na divisão de
trabalho entre os membros do Tribunal.
Parágrafo único. Na eventualidade de falha no funcionamento do sistema eletrônico, os feitos serão
distribuídos manualmente, através de sorteio, obedecido ao disposto no caput deste artigo.
Art. 40. Os processos serão distribuídos nos próprios autos, por classes, a cada uma das quais corresponderá
uma sigla e um código distintos. (Redação dada pelo art. 1º da Resolução nº 693/08-TRE/RJ, de 28/04/2008).
§ 1º Os processos obedecerão à classificação seguinte:
 Res. TSE no. 22.676, de 13/12/2007, art. 3º, § 1º e anexo.
Código 1 – Ação Cautelar - Sigla (AC);
Código 2 – Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - Sigla (AIME);
Código 3 - Ação de Investigação Judicial Eleitoral - Sigla (AIJE);
Código 4 - Ação Penal - Sigla (AP);
Código 5 - Ação Rescisória - Sigla (AR);
Código 7 - Apuração de Eleição - Sigla (AE);
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Exercícios pertinentes
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios
01) Considere a seguinte afirmação:
O TRE/Rio de Janeiro tem dois desembargadores do Tribunal de Justiça (TJ) em sua composição,
escolhidos mediante eleição secreta, um exercerá a presidência do tribunal, e ao outro caberá a vicepresidência.
A) correta.
B) errada, pois há três desembargadores na composição do TRE/RJ, cabendo a eles o exercício da
presidência, o da vice-presidência e o da corregedoria.
02) O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, com sede na Capital e jurisdição em todo o território
estadual, é composto:
I – de dois desembargadores do Tribunal de Justiça.
II de dois juízes de direito, da entrância mais elevada, escolhidos pelo Tribunal de Justiça.
III – de um juiz federal do Tribunal Region al Federal, por este escolhido.
IV – de dois juízes, escolhidos dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados,
pelo Tribunal de Justiça e nomeados pelo presidente da república.
Responda:
A) Somente a I, III e IV estão corretas
–

03) A respeito das atribuições legais do corregedor-regional eleitoral, assinale a opção correta, de
acordo com o disposto no regimento interno do TRE/RJ.
A) conhecer das reclamações contra juízes eleitorais, encaminhando-as, com o resultado das sindicâncias, ao
Tribunal, que decidirá sobre a aplicação da pena.
B) Determinar inclusão em pauta para julgamento dos feitos nos quais estiver habilitado a proferir voto, ou
remetê-los ao revisor, com o relatório, se for o caso.
04) Compete ao TRE/RJ, processar e julgar originariamente:
I) o registro de candidatos a Governador, Vice-Governador e membros do Congresso Nacional e da Assembleia
Legislativa, conhecendo e decidindo das arguições de inelegibilidade para esses cargos.
II) determinar a abertura de sindicância ou a instauração de inquérito administrativo, aplicar pena de demissão,
Está correto o que se afirma APENAS em:
A) I e II
B) I, II e IV
C) I, III, IV e V
D) II e III.
E) V.
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05) Compete ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do RJ:
A) Presidir a comissão do regimento interno.
B) assinar os diplomas dos candidatos eleitos para os cargos de deputados federais, senadores, deputados
06) Assinale a alternativa CORRETA.
A) Funcionará, junto ao Tribunal, um Procurador Regional Eleitoral, com as atribuições definidas em lei e no
Regimento. O Procurador Regional Eleitoral, juntamente com o seu substituto, será designado pelo ProcuradorGeral Eleitoral, dentre os Procuradores Regionais da República no Estado, para o mandato de 2 (dois) anos.
B) Cabe ao Vice-Presidente do TRE/RJ assumir a jurisdição, comunicará, por escrito, à presidência o termo
inicial, para os devidos registro e comunicação ao Tribunal Superior Eleitoral.
C) Compete ao Vice-Presidente do TRE/RJ determinar a juntada de petição, enquanto os autos lhe estiverem
conclusos, submetendo a matéria, desde logo, à consideração do relator, conforme o caso.
D) Ao Corregedor Regional Eleitoral cabe autorizar a realização de licitações para compras, obras e serviços,
aprová-las, revogá-las, desaprová-las ou anulá-las, podendo dispensá-las nos casos previstos em lei.
07) De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do RJ, compete ao Corregedor
Regional Eleitoral:
A) assinar os acórdãos, juntamente com o Relator.
B) proferir voto de desempate e votar em declarações de inconstitucionalidade.
C) determinar e fiscalizar os serviços a serem executados pelos servidores do gabinete, podendo incumbi-los
08) De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do RJ, compete ao Corregedor
Regional Eleitoral:
A) assinar os acórdãos, juntamente com o Relator.
B) proferir voto de desempate e votar em declarações de inconstitucionalidade.
09) Os membros do Tribunal e o Procurador Regional gozarão férias coletivas nos meses de:
A) janeiro e julho.
B) dezembro e julho.
C) janeiro e junho.
D) dezembro e junho.
10) Não poderá servir como juiz no Tribunal, devendo dele se afastar, o cônjuge, o convivente, o parente
consanguíneo ou afim, até o_______, de candidato a cargo eletivo registrado no Estado, no período
compreendido entre a homologação da respectiva convenção partidária e a apuração final da eleição.
A) 1º grau
B) 2º grau
C) 3º grau
D) 4º grau
11) De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio e Janeiro, compete ao
Procurador Regional Eleitoral.
A) designar os promotores que devam oficiar junto aos juízes e juntas eleitorais, mediante relação encaminhada
pelo Procurador-Geral da Justiça do Estado, bem como expedir instruções ao fiel cumprimento de suas
atribuições.
B) orientar os Juízes Eleitorais com relação à regularidade dos serviços nas respectivas Zonas e Cartórios.
12) De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, compete ao
Corregedor Regional Eleitoral:
A) assinar os acórdãos, juntamente com o Relator e com o Procurador Regional Eleitoral.
B) proferir voto de desempate e votar em declarações de inconstitucionalidade.
C) convocar à sua presença o juiz da zona eleitoral que deva, pessoalmente, prestar informações de interesse
da Justiça Eleitoral
D) distribuir os processos aos membros do Tribunal.
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13) De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, incumbe ao
Relator:
I - dirigir o processo até o julgamento, decidindo os incidentes que não dependerem de pronunciamento do
Plenário e determinando as providências relativas ao seu andamento e instrução.
II - determinar aos juízes eleitorais, quando for o caso, as diligências indispensáveis à instrução;
III - presidir às audiências de instrução.
IV - nomear defensor e curador ao réu, quando necessário.
V - expedir ordens de prisão e soltura.
Está correto o que se afirma APENAS em:
A) I e V
B) I, II e IV
C) I, II, III, IV e V
D) I, II, III e IV.
14) De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, compete ao
Procurador Regional Eleitoral:
I – oficiar em todos os recursos e conflitos de jurisdição encaminhados ao Tribunal, bem como nos processos
de registro de candidaturas a cargos eletivos e de diretórios de partidos políticos.
II – manifestar-se, por escrito ou oralmente, após as partes, quando intervier como fiscal da lei, dispondo das
mesmas faculdades das partes, quando em tal situação processual estiver agindo;
III – opinar, quando consultada pelo presidente, pelo corregedor regional eleitoral ou pela Secretaria Judiciária,
sobre a interpretação ou integração das instruções e normas regimentais em face de caso concreto em matéria
administrativa;
IV - defender a jurisdição do Tribunal
Está correto o que se afirma APENAS em:
A) I e IV
B) I e II
C) I, III e IV
D) I, II e III.
15) De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, compete ao
Presidente do Tribunal.
I – requisitar servidores públicos por necessidade de serviço
II – opinar, quando consultada pelo presidente, pelo corregedor regional eleitoral ou pela Secretaria Judiciária,
sobre a interpretação ou integração das instruções e normas regimentais em face de caso concreto em matéria
administrativa;
III – requisitar ao presidente do Tribunal os servidores ou as providências administrativas necessárias ao
desempenho de suas funções.
Está correto o que se afirma APENAS em:
A) I.
B) I, II
C) I, III
D) I, II e III.
16) De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, compete ao
presidente do Tribunal.
I – autorizar a realização de concursos públicos para provimento dos cargos da Secretaria, homologando os
respectivos resultados.
II – dar posse aos juízes substitutos do Tribunal e convocá-los quando necessário.
III – requisitar ao presidente do Tribunal de Justiça os servidores ou as providências administrativas
necessárias ao desempenho de suas funções.
Está correto o que se afirma APENAS em:
A) I.
B) I, II
C) I, III
D) I, II e III.
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17) Com relação às sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, considere as
seguintes assertivas:
I. O Tribunal reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes por semana, em dias e horários definidos pela
Presidência, na primeira quinzena do mês anterior, e, extraordinariamente, tantas vezes quantas necessárias,
mediante convocação do Presidente ou do próprio Tribunal.
II. Havendo convocação de sessões extraordinárias, será dada publicidade à sua realização pela imprensa
oficial, Internet ou outros meios de comunicação, com antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas.
III. Durante as férias, o Tribunal reunir-se- á ordinariamente pelo menos uma vez e deliberará com a presença
mínima de três de seus membros.
Está correto o que se afirma APENAS em:
A) I.
B) I e II.
C) I e III.
D) II e III.
E) III.
18) De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, compete ao
presidente do Tribunal.
I – representar o Tribunal nas solenidades e atos oficiais, bem como junto às autoridades constituídas ou
órgãos federais, estaduais e municipais, podendo delegar essas atribuições a qualquer dos seus membros.
II – requisitar ao Relator os servidores ou as providências administrativas necessárias ao desempenho de suas
funções.
III – aprovar e encaminhar ao Tribunal Superior a proposta orçamentária e plurianual, solicitando, quando
necessária, a abertura de créditos suplementares.
Está correto o que se afirma APENAS em:
A) I.
B) I, II
C) I, III
D) I, II e III.
19) Ainda com base no Regimento Interno do TRE/Rio de Janeiro, as competências desse tribunal não
incluem processar e julgar:
A) homicídios praticados durante campanha eleitoral.
B) os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos, cometidos por autoridades que respondam
perante o Tribunal de Justiça por crime de responsabilidade.
C) conflitos de competência entre juízes eleitorais do estado.

Gabarito
01 11 21 31 41 -

02 12 22 32 42 -

03 13 23 - C
33 - B
43 -

04
14
24
34
44

-D
-B
-

05 15 25 - C
35 - B
******

06 16 26 - C
36 - A
******
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07 17 27 - B
37 - B
******

08 18 28 - C
38 - A
******

09 19 29 - B
39 - A
******

10 20 30 - D
40 - D
******
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Concurso Público 2017

Conteúdo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Características Básicas das Organizações Formais Modernas: tipos de estrutura organizacional, natureza,
finalidades e critérios de departamentalização.
Processo Organizacional: planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação.
Gestão de Processos.
Gestão da Qualidade.
Gestão de Projetos.
Planejamento Estratégico.
Gestão de Riscos.
Auditoria Interna.
Excelência nos Serviços Públicos.
Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público.
Gestão de resultados na produção de serviços públicos.
Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada.
O paradigma do cliente na gestão pública.
Estrutura Administrativa: entidades políticas e administrativas; órgãos e agentes públicos.
Atividade Administrativa: conceito; natureza e fins; princípios básicos; poderes e deveres do administrador
público.
Poderes Administrativos: vinculado; discricionário; hierárquico; disciplinar; regulamentar; e de polícia. Uso
e abuso do poder.
Administração de Recursos Materiais

Coletâneas de Exercícios pertinentes
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Características básicas das Organizações formais modernas
Organização
Organização da Empresa é definida como a ordenação e agrupamento de atividades e recursos, visando ao
alcance dos objetivos e resultados estabelecidos.
O termo “Organização” frequentemente tem sido empregado como sinônimo de arrumação, ordenação,
eficiência, porém, em nosso objetivo ORGANIZAÇÃO deve ser entendida não apenas como o quadro estrutural
de cargos definidos por:
• respectivos títulos;
• atribuições básicas;
• responsabilidades;
• relações formais;
• nível de autoridade; e
• aspectos culturais
Nestes termos, podemos definir como função básica de ORGANIZAÇÃO, o estudo cuidadoso da estrutura
organizacional da empresa para que esta seja bem definida e possa atender as necessidades reais e os
objetivos estabelecidos de forma integrada com a organização informal e as estratégias estabelecidas na
empresa.

Estrutura Formal
É aquele oficialmente definida na empresa com todas as formalidades e padrões vigentes quanto á forma de
preparação e divulgação de normas a respeito.
Será encontrada:
• em simples comunicados;
• instruções;
• Manuais de Procedimentos ou Organização
• Forma Gráfica: ORGANOGRAMA
• Forma Descritiva: DESCRIÇÃO DE CARGOS
Embora necessária e tantas vezes desejada, a estrutura formal poderá não ser adequada em determinadas
empresas, e mesmo sendo adequada terá que conviver com a Estrutura Informal.

Estrutura Informal
Os funcionários das empresas pertencem automaticamente e inevitavelmente à vida informal das mesmas.
Deste relacionamento do cotidiano, surgem:
•
entendimentos extraestruturais
•
conceitos alheios às normas;
•
desentendimentos;
•
eventuais conflitos;
•
lideranças naturais; e
•
amizades e ações benéficas ou prejudiciais à empresa
Na maioria dos casos, é dada liberdade total para a organização informal, mas isto é perigoso e não tem razão
de ser, porque é administrável e direcionável positivamente.
Exemplo de Sucesso: “Empresas que estão praticando com critérios claros e de comum acordo, a
participação de funcionários na gestão e nos lucros”
Nestes casos ocorre:
• transparência;
• lealdade;
• sentido colaboracionista
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Estrutura Organizacional
A estrutura organizacional define a autoridade e as responsabilidades das pessoas, como indivíduos e como
integrantes de grupos, sendo representada por um gráfico denominado organograma. Observa-se em qualquer
organograma os seguintes aspectos:
• Divisão do trabalho: os retângulos representam unidades de trabalho (departamentos) e indicam como
as responsabilidades estão divididas dentro da organização.

•
•

Autoridade e Hierarquia: a quantidade de níveis verticais em que os retângulos estão agrupados mostra
como a autoridade está distribuída, do gerente que tem mais autoridade, no topo da estrutura, até o que
tem menos autoridade, na base da estrutura.
Comunicação: as linhas que ligam os retângulos mostram a interdependência das unidades de trabalho.
As linhas de comunicação nascem das decisões sobre divisão do trabalho e autoridade e hierarquia.

Vejamos com mais detalhes estes elementos da estrutura organizacional.

Divisão do Trabalho
É o processo por meio do qual uma determinada atividade é dividida em tarefas menores, cada uma das quais
atribuída a uma pessoa ou a uma equipe.
A divisão do trabalho permite às organizações realizar tarefas complexas, como a montagem de veículos, a
construção de prédios, navios, etc. A divisão do trabalho permite ganhos de produtividade que viabiliza a
produção em massa de determinados bens, pois conduz à especialização dentro da empresa.
A responsabilidade pela execução de cada tarefa pode ser atribuída a indivíduos ou a grupos (equipes de
trabalho). O conjunto de tarefas atribuídas a uma pessoa chama-se cargo.
Um cargo é a menor unidade de trabalho da estrutura organizacional. Um cargo consiste de um conjunto de
tarefas ou responsabilidades específicas que uma pessoa (ocupante do cargo) deve desempenhar. Uma das
providências que devem ser tomadas no processo de definição da estrutura organizacional é justamente
descrever os cargos que existirão nessa estrutura e as correspondentes atribuições.
Desse modo, o ocupante do cargo deverá responder perante seus superiores pela execução das atividades
inerentes ao mesmo.
Um departamento, por sua vez, é um agregado de cargos, e tem também responsabilidade em relação a uma
determinada função da organização (produção, marketing, finanças, etc.). Geralmente os departamentos são
identificados pelo título da função sob sua responsabilidade (Exemplo: Diretoria de Produção, Gerência de
Marketing, Superintendência de Finanças, etc.).

Especialização
A especialização do trabalho proposta pela Administração Científica constitui uma maneira de aumentar a
eficiência e de diminuir os custos de produção. Simplificando as tarefas, atribuindo a cada posto de trabalho
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tarefas simples e repetitivas que requeiram pouca experiência do executor e escassos conhecimentos prévios,
reduzem-se os períodos de aprendizagem, facilitando substituições de uns indivíduos por outros, permitindo
melhorias de métodos de incentivos no trabalho e, consequentemente, aumentando o rendimento de produção.

Hierarquia
Uma das consequências do princípio da divisão do trabalho é a diversificação funcional dentro da organização.
Porém, uma pluralidade de funções desarticuladas entre si não forma uma organização eficiente. Como
decorrência das funções especializadas, surge inevitavelmente a de comando, para dirigir e controlar todas as
atividades para que sejam cumpridas harmoniosamente. Portanto, a organização precisa, além de uma
estrutura de funções, de uma estrutura hierárquica, cuja missão é dirigir as operações dos níveis que lhes
estão subordinados. Em toda organização formal existe uma hierarquia. Esta divide a organização em camadas
ou escalas ou níveis de autoridade, tendo os superiores, autoridade sobre os inferiores. À medida que se sobe
na escala hierárquica, aumenta a autoridade do ocupante do cargo.

Distribuição da Autoridade e da Responsabilidade
A hierarquia na organização formal representa a autoridade e a responsabilidade em cada nível da estrutura.
Por toda a organização, existem pessoas cumprindo ordens de outras situadas em níveis mais elevados, o que
denota suas posições relativas, bem como o grau de autoridade em relação às demais. A autoridade é, pois,
o fundamento da responsabilidade, dentro da organização formal, ela deve ser delimitada explicitamente. De
um modo geral, a generalidade do direito de comandar diminui à medida que se vai do alto para baixo na
estrutura hierárquica.
Fayol dizia que a "autoridade" é o direito de dar ordens e o poder de exigir obediência, conceituando-a, ao
mesmo tempo, como poder formal e poder legitimado.
Assim, como a condição básica para a tarefa administrativa, a autoridade investe o administrador do direito
reconhecido de dirigir subordinados, para que desempenhem atividades dirigidas pra a obtenção dos objetivos
da empresa. A autoridade formal é sempre um poder, uma faculdade, concedidos pela organização ao
indivíduo que nela ocupe uma posição determinada em relação aos outros.

Autoridade
Estamos aqui tratando da autoridade formal, ou seja, do direito legal que os chefes ou gerentes têm de
influenciar o comportamento de seus subordinados, bem como de utilizar ou comprometer os recursos
organizacionais.
Em outras palavras, a autoridade envolve o direito formalmente constituído (com base em lei, regulamentos,
regimentos ou outro instrumento de caráter normativo) que tem o chefe de exigir o cumprimento de
determinadas tarefas por parte do subordinando, sendo facultado ao superior a possibilidade de algum tipo de
sanção caso a ordem não seja cumprida.
Autoridade envolve também o poder de decisão sobre a utilização dos recursos disponíveis pela organização
no cumprimento de certas atividades.
A autoridade é o mecanismo que garante a coordenação e a execução das tarefas especializadas, pois envolve
poder. Assim, no desenho da estrutura organizacional, é necessário saber como distribuir de forma adequada
este poder dentro da empresa. Além disso, há tipos diferentes de autoridade formal, que podem ser vistos a
seguir:
•
•

•

Autoridade de linha: é inerente à cadeia de comando e define as relações entre chefes e subordinados.
O mecanismo da autoridade formal de linha estipula que os chefes têm o direito de emitir ordens e de
esperar a obediência ou adesão daquelas pessoas que trabalham para eles, ou em suas equipes.
Autoridade de assessoria (ou de Staff): baseia-se no desempenho de atividades de aconselhamento. É
característica das funções de apoio para orientar os gerentes de linha. Exemplos: assessoria jurídica,
assessoria econômica, etc. Algumas funções de linha podem também ter autoridade de assessoria, como,
por exemplo, a administração de recursos humanos e administração da qualidade.
Autoridade funcional: sua característica principal é o poder para determinar o que os outros devem fazer,
independente das relações entre chefes e subordinados. As mesmas funções, em certo assuntos, exercem
autoridade de linha e autoridade funcional. Por exemplo, a gerência de qualidade pode determinar quais
critérios devem ser obedecidos na contratação de fornecedores; a gerência de recursos humanos pode
determinar que todos os candidatos a emprego passem por certo processo de seleção.
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Observe que estamos falando da autoridade formal, que surge em função das normas internas da empresa.
No entanto, existe o conceito de Liderança, que envolvem aspectos informais existentes na organização.
Liderança pode ser definida como a capacidade de influenciar o comportamento de outra pessoa através da
adesão da mesma a um princípio, a uma meta ou a uma determinada missão.
Portanto, a Liderança não parte do uso da sanção como mecanismo de convencimento. Ela envolve
habilidades e capacidades interpessoais, inerentes às relações humanas.
Esta distinção entre autoridade formal e liderança é importante, pois, em qualquer empresa coexistem,
simultaneamente, duas organizações:
•
•

A organização formal, baseada na estrutura desenhada pela empresa de forma planejada e racional,
descrita em normas e regulamentos internos;
A organização informal, que surge espontaneamente da interação diária entre os indivíduos, de forma
não-planejada, a partir das relações humanas.

Assim, nem sempre o gerente que tem autoridade formal conseguirá atuar como líder, e muitas vezes surgem
espontaneamente líderes que não exercem formalmente nenhum cargo de chefia. Esse é um fenômeno que
as organizações devem levar em conta, no que diz respeito à influência das relações humanas sobre o
desempenho global da organização.
Voltemos à questão da autoridade formal. A disposição da autoridade em níveis chama-se hierarquia ou cadeia
de comando. A quantidade de níveis chama-se número de escalões hierárquicos. Em qualquer nível, cada
gerente tem determinado número de pessoas que se reportam a ele, pessoas que podem estar agrupadas em
conjuntos de cargos ou outros departamentos.
A quantidade de pessoas subordinada a um gerente define a amplitude de controle, ou amplitude de comando,
desse gerente. A amplitude de controle, normalmente, não é padronizada. Essa quantidade varia entre as
organizações.
Definir a amplitude de controle é outra decisão importante no processo de organizar a estrutura, porque envolve
a quantidade de pessoas que um gerente consegue administrar de forma eficaz.
As decisões sobre a amplitude de controle, de forma geral, apresentam duas alternativas principais; estrutura
achatada, com grande número de subordinados por chefe e um pequeno número de chefes, ou estrutura
aguda, com grande número de chefes e um pequeno número de subordinados por chefe.
A amplitude de controle apropriada para uma organização depende de alguns fatores principais, por exemplo:
•
•
•

Similaridade das funções a serem supervisionadas pelos chefes: quanto mais parecidas forem as
tarefas de cada integrante da equipe, maior pode ser a amplitude de controle, ou seja, mais pessoas podem
ser chefiadas ao mesmo tempo.
Complexidade das funções: quanto mais complexas forem as tarefas executadas pelos funcionários,
menor deve ser a amplitude de controle, para permitir o gerenciamento eficaz.
Direção e controle requeridos pelos funcionários: depende do grau de independência, autonomia e
motivação das equipes. Equipes de funcionários “novatos”, por exemplo, exigem menor amplitude de
controle.

Sistema
Sistema é um conjunto de partes interagentes e interdependentes que, conjuntamente, formam um todo
unitário com determinado objetivo e efetuam determinada função.
Na discussão de problemas empresariais de nossa época a palavra SISTEMA, vem sendo usada com muita
frequência, de tal forma que pesquisadores estão estudando sistemas, analistas veem as organizações como
sistemas, e aumenta gradativamente a instituição de Órgãos e CIAS sob enfoque sistêmico. Uma definição
de Sistema em termos de Administração de empresas poderia ser:
“Sistema é um conjunto de atividades interligadas de forma que todas estejam em uma relação direta, de
maneira a possibilitar que determinados objetivos sejam alcançados”
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Objetivos do estudo de Sistemas na Empresa
•

Identificar todos os sistemas que ocorrem na empresa, definindo de forma objetiva as entradas, as
operações e as saídas, que devem estar sempre em sintonia com os objetivos preestabelecidos;

•

Canalizar todas as forças e energias que ocorrem no sistema para os objetivos preestabelecidos;

•

Estabelecer sistemas de controle e avaliação, permanentes em todas as fases do sistema (entradas,
processos, saídas e retroalimentação), visando acompanhar e desempenho em relação aos objetivos;
e

•

Criar sistemas de retroalimentação, que sejam verdadeiras reintroduções no processo, para que este
não perca o seu movimento dinâmico, não haja “estrangulamentos” no sistema de comunicações da
empresa, autorregulando os sistemas

SISTEMAS - Atividades
•
•
•
•
•
•
•

Análise de viabilidade econômica no desenvolvimento de sistemas;
Elaboração de cronogramas físico/financeiro/pessoal para desenvolvimento;
Avaliação de equipamentos, instrumentos e ferramentas à disposição;
Análise e definição da amplitude dos níveis organizacionais contemplados;
Definição e estruturação dos dados a nível operacional das informações transacionais;
Definição e estruturação das atividades dos sistemas de informação para integração e planejamento
das informações gerenciais;
Definição e estruturação das informações visando proporcionar flexibilidade, adaptabilidade e
respostas rápidas à tomada e ao apoio às decisões.

Método
“Método é o caminho ordenado e sistemático para se chegar a um fim”
Este caminho pode ser estudado como um sistema ou processo, tanto em nível operacional, tático, estratégico
como o filosófico, nos três últimos ocorrem os processos intelectuais.
Como processo intelectual, entendemos a abordagem de qualquer problema mediante análise prévia e
sistemática de todas as vias possíveis de acesso à solução.
O processo operacional, é a maneira lógica de organizar a sequência das diversas atividades para chegar
ao fim almejado. É a própria ordenação da ação.
Metodologia
Do Grego:
META - ao largo
ODOS - caminho
LOGOS - discurso, estudo
“Na prática, consiste em avaliar, analisar e estudar os vários métodos disponíveis, identificando, explicando e
justificando as limitações, principalmente as implicações e possíveis resultados de suas utilizações”.
É a aplicação do método através de processos e técnicas, sendo que não procura soluções, mas estuda a
melhor maneira de abordar determinados problemas empresariais, no estado atual dos conhecimentos.
“Ciência é um conhecimento racional, metódico e sistemático, capaz de ser submetido à verificação”
Ao desenvolver as estruturas de recursos e de operações na empresa, ao definir procedimentos, rotinas,
métodos, os profissionais estabeleceram a PADRONIZAÇÃO na análise administrativa, envolvendo os
aspectos Organizacionais e de Planejamento.
“A padronização procura a unificação e a simplificação das atividades administrativas, segundo padrões,
parâmetros e modelos preestabelecidos, aceitos pela empresa ou impostos pela criação de novos hábitos ou
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mudanças organizacionais. “
Os objetivos são:
• o aumento da produtividade;
• a redução de custos;
Os esquemas padronizados e sistemáticos, possibilitam:
• facilidade de consultas, leitura, atualizações e guarda;
• formação de conjuntos compactos ou sistemas integrados de informações e dados
Exemplo de Padronização de Procedimentos
“Análise Administrativa ou de Sistemas
• Planejamento
• Levantamento de Dados e Informações
• Análise & Seleção de Alternativas
• Proposta & Implementação de Alternativas
• Avaliação & Ampliação/Melhorias

Objetividade dos Métodos
•

Integração de todas as atividades da empresa, por suas unidades organizadas dinamicamente, através
um inter-relacionamento constante e padronizado;

•

Procurar a melhor qualidade na solução dos problemas, evitando a aplicação pura e simples de
modelos externos nacionais ou estrangeiros aclimatizando-os quando possível, considerando as
peculiaridades de cada cultura, linguagem e produto; e

•

Harmonizar recursos empresariais.

MÉTODOS - Atividades
Racionalização do trabalho, ou seja:
•
•
•
•
•

Definir a movimentação de documentos;
Definir o Fluxo de decisões dos sistemas;
Modificação dos métodos de trabalho;
Municiamento da empresa com Ferramentas de análise e gestão de Processos; e
Atualização de Técnicas de Administrativas e dos sistemas de trabalho;

Elaboração da Estrutura Organizacional
Delineamento da estrutura é a atividade que tem por objetivo criar uma estrutura para uma empresa ou então
aprimorar a existente. Naturalmente, a estrutura organizacional não é estática, o que poderia ser deduzido a
partir de um estudo simples de sua representação gráfica: o organograma. A estrutura organizacional é
bastante dinâmica, principalmente quando são considerados os seus aspectos informais provenientes da
caracterização das pessoas que fazem parte de seu esquema.
A estrutura organizacional deve ser delineada, considerando as funções de administração como um
instrumento para facilitar o alcance dos objetivos estabelecidos.
De acordo com o autor Ackoff, o planejamento organizacional deveria estar voltado para os seguintes objetivos:
•
•
•
•
•
•

identificar as tarefas físicas e mentais que precisam ser desempenhadas;
agrupar as tarefas em funções que possam ser bem desempenhadas e atribuir sua responsabilidade
a pessoas ou grupos, isto é, organizar funções e responsabilidades; e
proporcionar aos empregados de todos os níveis:
informação e outros recursos necessários para trabalhar de maneira tão eficaz quanto possível,
incluindo feedback sobre o seu desempenho real;
medidas de desempenho que sejam compatíveis com os objetivos e metas empresariais; e
motivação para desempenhar tão bem quanto possível.
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LEIA COM ATENÇÃO!
(Leitura Obrigatória)

Regras válidas para todas as apostilas disponibilizadas em
http://www.apostilasobjetiva.com.br/
1) Número de Instalações permitidas: Permite-se que o comprador da apostila faça 2
instalações. Por exemplo, uma em casa e outra no local de trabalho.
Havendo necessidade de nova instalação, devido a problemas como formatação do HD, e
outros, entre em contato com nosso suporte justificando o pedido de liberação para nova
instalação.
2) Disponibilidade da apostila no site (TEMPO): Essa apostila ficará disponível no site
http://www.apostilasobjetiva.com.br/ por, exatos, 3 anos para a instalação ou
reinstalação do produto. Após esse tempo a apostila é retirada definitivamente.
3) Advertência 1
Os textos desta apostila estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral. É
terminantemente proibido ceder a terceiros ou reproduzir o conteúdo desta apostila em
qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso. As regras têm como objetivo
proteger o investimento que a Apostilas Objetiva faz objetivando manter a qualidade de seu
produto. A não observância dessa advertência implicará em severas sanções ao infrator (a)
nos termos da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
4) Advertência 2
Para disponibilizarmos a apostila nesse formato (PDF), nosso departamento de informática
desenvolveu (ao longo de 5 anos), um sistema de rastreio através de personalização única,
grafada com elementos ocultos, em cada link de matéria. Esses elementos estão vinculados
a dados constantes de seu cadastro de compras.

Para nossa segurança e sua também, não ceda os links para terceiros. Se o fizer, nosso
sistema vai detectar essa personalização oculta, saber quem detém a apostila originalmente
(comprador (a)) e responsabilizar o infrator (a) pelo ato ilegal, amparados, que estamos, na
lei de direitos autorais.
Reforçando o alerta acima, nosso sistema está habilitado para rastrear qualquer evento fora
das normas estabelecidas. A quebra dessas regras nos dá o direito de,
imediatamente, sujeitar o infrator (a) à reparação indenizatória legal, junto às instâncias
judiciais do país, bem como impedir que faça futuras compras de produtos das Apostilas
Objetiva.
Atributos da Apostila
1) Visualização: Permite visualizar algumas páginas da apostila afim de se ter uma ideia de
sua composição/estruturação.
2) Imprimir: Permite a impressão de todo o conteúdo.
3) Importante! Não é permitido copiar os textos dessa apostila para quaisquer dispositivos
tais como, word, bloco de notas, etc.). Tal prática facilita a proliferação de cópias ilegais o
que é terminantemente proibido.
Muito cuidado! Não revele seus dados documentais à pessoa alguma. Principalmente
número de CPF. Se o fizer, corre sérios riscos de ver seu nome e dados documentais sendo
circulados pela internet e usados para os mais diversos tipos de crimes.

Obrigado
Bons estudos e Sucesso!

