Apostilas OBJETIVA - Concursos Públicos - Brasil

Concurso Público - 2018

Língua Portuguesa

CONTEÚDO
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Classes de palavras: emprego e
sentido que imprimem às relações que estabelecem: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome,
verbo, advérbio, preposição e conjunção. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal.
Colocação pronominal. Crase. Pontuação.
Análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos verbais, não verbais, literários e
não literários. Informações literais e inferências possíveis. Ponto de vista do autor. Estruturação do texto:
relações entre ideias; recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões.

Exercícios
Coletânea de Exercícios I – Interpretação de Textos
Coletânea de Exercícios II – Gerais
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Sinônimos e Antônimos
As palavras podem, quanto à forma e ao sentido, ser classificadas em sinônimos e antônimos.
Sinônimos: são palavras com grafia diferente e significado semelhante ou aproximado.
Exemplos:
lindo
belo
ver
enxergar
alvo
branco
assustado
apavorado
casa
morada
raiva
ódio
contente
alegra
desabou
caiu
vadio
preguiçoso
ruim
má
ordenado
pagamento
sinceridade
franqueza
enorme
grande
surgir
aparecer
brava
nervosa
inventor
descobridor
travesso
inquieto
ruído
barulho
divertido
engraçado
desajeitado
sem jeito
justo
apertado
adorar
amar
confusão
tumultuo
ajeitado
arrumado
ladrar
latir
volume
som
momento
instante
quieto
silencioso

•

Na coesão de um texto, por exemplo, a função do sinônimo é evitar a repetição. Observe:
Curitiba é uma cidade distante do Maranhão, mas mesmo longe, precisaremos ir até lá.
As palavras "longe" e "distante" são diferentes na escrita, mas apresentam sentidos parecidos. Podemos afirmar,
portanto, que são palavras sinônimas. Elas, ainda, estão a serviço da coesão do texto, evitando repetição.

•

Antônimos: palavras de grafia diferente e significação oposta.

Exemplos:
bom
feio
clara
alto
magro
perdi
longe
macio
morto
rico
esquerdo
possível
abriu
frio

mau
bonito
escura
baixo
gordo
achei
perto
duro
vivo
pobre
direito
impossível
fechou
quente

anão
perder
guerra
fraco
velho
feliz
nunca
mais
capaz
limpo
esquecer
justo
pouco
corajoso

gigante
achar
paz
forte
novo
infeliz
sempre
menos
incapaz
sujo
lembrar
injusto
muito
medroso

A luz reina sobre as trevas.
Ele é bom em História e ruim em Física.
Ou foi aprovado ou reprovado.
Não se esqueça de que falar em sinônimo é também falar em conhecimento vocabular. Esse é adquirido através
da leitura e da consulta ao dicionário.
As bancas de concurso sabem que muitos candidatos não dão atenção devida à leitura, então exploram questões
do tipo:
" A leitura propicia conhecimento, e, muitas vezes, um inefável prazer. É por isso que ela é um direito inalienável
do homem". Significam, respectivamente:
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a) raro, inelutável
b) estranho, inseparável
c) indizível, intransferível
d) infindável, insubstituível
e) sutil, fundamental
Para resolver essa questão bastava saber que:
I. Inefável é aquilo que não se pode exprimir por palavras (indizível)
II. Inalienável é algo intransferível
Logo, a resposta correta é a letra C

Exercícios pertinentes
01) Indique o sinônimo de roubar.
a) Devolver
b) Entregar
c) Furtar
02) Indique o sinônimo de ilícito.
a) ilegível
b) ilegal
c) ilustre
03) Indique o sinônimo de carecer.
a) comprar
b) precisar
c) faltar
04) Escolha o sinônimo de materializar.
a) visualizar
b) comprar
c) concretizar
05) Identifique o sinônimo de cárcere.
a) subterrâneo
b) castelo
c) prisão
06) Indique o sinônimo de inaugurar.
a) abrir
b) completar
c) encerrar
07) Indique o sinônimo de incluir.
a) diluir
b) acrescentar
c) excluir
08) Identifique o antônimo de reforçar.
a) enfraquecer
b) informar
c) desfrutar
09) Indique o antônimo de aprovar.
a) discordar
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b) concordar
c) passar
10) Escolha o antônimo de encher.
a) inchar
b) engordar
c) esvaziar
11) Identifique o antônimo de exigir.
a) conceder
b) pedir
c) contrariar
12) Indique o item em que o antônimo da palavra ou expressão em destaque está corretamente apontado.
a) duradouro sucesso - efêmero
b) fama em ascendência - excelsa
c) elegante região - carente
d) sala lotada - desabitada
13) O apaixonado rapaz ficou extático diante da beleza da noiva. A palavra destacada é sinônima de:
a) imóvel
b) admirado
c) firme
d) sem respirar
e) indiferente
14) os sinônimos de exilado, assustado, sustentar e expulsão são, respectivamente:
a) degredado, espavorido, suster e proscrição.
b) degradado, esbaforido, sustar e prescrição.
c) degredado, espavorido, sustar e proscrição.
d) degradado, esbaforido, sustar e proscrição.
e) degradado, espavorido, suster e prescrição.
15) Trate de arrumar o aparelho que você quebrou e costurar a roupa que você rasgou, do contrário não
saíra de casa nesse final de semana. As palavras destacadas podem ser substituídas por:
a) concertar, coser e se não.
b) consertar, coser e senão.
c) consertar, cozer e senão.
d) concertar, cozer e senão.
e) consertar, coser e se não.
16) Relacione os sinônimos nas duas colunas abaixo, e assinale a reposta correta:
1 - translúcido
( ) contraveneno.
2 - antídoto
( ) metamorfose.
3 - transforma
( ) diáfano.
4 - adversário
( ) antítese.
5 - oposição
( ) antagonista.
a) 1, 3, 4, 2, 5;
b) 2, 3, 4, 5, 1;
c) 2, 3, 1, 5, 4;
d) 1, 4, 5, 2, 3;
17) Assinale a única opção em que aparece uma palavra que não é sinônima das demais.
a) títere, fantoche, palhaço;
b) vendaval, temporal, ventania;
c) íntegro, intemerato, puro
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d) venenoso, venéfico, tóxico;
e) abatido, definhado, enfraquecido.
18) Assinale a única opção em que aparece uma palavra que não é antônima das demais, considerando-se
o termo grifado da série.
a) sossego: agitação, preocupação;
b) notório: desconhecido, ignoto;
c) negligente: aplicado, diligente;
d) livre: preso, medroso;
e) meritório: indigno, desprezível.

Gabarito
01 - C
11 -

02 - B
12 -

03 13 -

04 14 -

05 15 -

06 16 -

07 17 -

08 18 -

09 ****

10 *****

Sentido Próprio e Figurado das Palavras
Na linguagem coloquial, ou seja, na linguagem do dia-a-dia, usamos as palavras conforme as situações que nos
são apresentadas. As palavras podem ser usadas no sentido próprio ou figurado.
Exemplo:
Janine tem um coração de gelo. (sentido figurado)
Sempre tomo uísque com gelo. (sentido próprio)
Por exemplo, quando alguém diz a frase "Isso é um castelo de areia", pode atribuir a ela sentido
ou conotativo.

denotativo

Denotativamente, significa "construção feita na areia da praia em forma de castelo";
Conotativamente, "ocorrência incerta, sem solidez".

Sentido Próprio
Diz-se da palavra que é empregada na sua significação natural. É, em última análise, o sentido que a palavra tem
originalmente.

Sentido Figurado
Ocorre quando a palavra está empregada em sentido translato, ou seja, quando, por um processo de analogia, é
empregada em sentido diverso do próprio:
Exemplos:
A dama trazia uma flor nos cabelos. (sentido próprio)
A dama pertence à flor da sociedade. (sentido figurado)
À noite, no campo, podemos admirar as estrelas. (sentido próprio)
"A lua (... ) salpicava de estrelas o nosso chão". (sentido figurado)

Linguagem Figurada
(figuras de linguagem)
A linguagem figurada dá-se a partir da metáfora ou da metonímia. A metáfora consiste na substituição de uma
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expressão por outra, cuja tonalidade afetiva se torna mais acentuada em virtude da sua transferência para um
âmbito de significação que não lhe é particular.
Exemplos:
Lá vem aquele mala sem alça.
A cada dia mais um edifício brota na cidade do Rio de Janeiro.
A metonímia se fundamenta numa relação totalmente subjetiva, que se dá a partir de uma apreensão, já que
consiste na ampliação do âmbito de significação de uma expressão, numa relação entre a significação denotativa
e a figurada.
Exemplos:
Preciso de um teto pra morar.
Roberto era um piano de qualidade incontestável!
As relações objetivas no emprego da metonímia podem ser de muitos outros tipos: entre a parte e o todo (também
denominada "sinédoque"); entre o produto e a matéria; entre o agente e o resultado; entre o autor e a obra; entre
o conteúdo e o continente; entre o abstrato e o concreto; etc. A metonímia, apesar de ter uma função importante
como recurso estilístico, "é intrinsecamente menos interessante que a metáfora, uma vez que não descobre
relações novas e surge apenas entre palavras já relacionadas entre si".
A metáfora é um elemento de grande qualidade estilística e tem a função expressiva por excelência de colocar em
destaque certos aspectos que o termo que seria próprio não seria capaz de expressar por si mesmo. Daí, ser a
metáfora utilizada na linguagem essencial e mormente na poesia.
Essa importância da metáfora como força criadora da linguagem humana tem sido reconhecida desde Aristóteles.
Encontramo-la como um artifício expressivo na poesia, como uma fonte de polissemia e sinonímia, como elemento
enriquecedor de vocabulário e em tantas outras situações, na linguagem em geral.
A metáfora é princípio básico de muitas outras figuras de linguagem, isto é, ela está sempre presente em todas as
figuras de linguagem.

Alguns exemplos de metáforas especializadas ou figuras de pensamento:
1. Antítese: É a figura que estabelece a oposição entre palavras ou ideias.
Exemplos:
"Deixa que hoje me chamem de eternidade."
"A vida é feita de momentos bons e ruins."
2. Gradação: É a figura na qual se estabelece um aumento (Clímax) ou uma diminuição (Anticlímax) gradual.
Exemplos:
"Anda, corre, voa." (clímax)
"Eu era pobre. Era subalterno. Era nada." (anticlímax)
3. Eufemismo: É a figura através da qual a realidade é suavizada com o uso de uma palavra ou expressão
agradável.
Exemplos:
Elis se foi. Era uma excelente interprete! (= morreu)
O menino faltou-me com a verdade. (= mentiu)
4. Ironia ou Antífrase: É a figura cujo modo de exprimir-se consiste em dizer o contrário daquilo que se pensa
ou sente ou vice-versa, com intenção depreciativa e sarcástica.
Exemplos:
Bonita resposta, seu insolente! (= desagradável)
"A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças." (= maldosa)
- Meus parabéns pelo seu serviço (considere-se que o vigia tenha dormido e a empresa tenha sido
completamente esvaziada durante um assalto).
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5. Paradoxo: É a figura em que se chocam ideias antagônicas.
Exemplos:
"É dor que desatina sem doer ..."
"Mas que seja infinito enquanto dure."
6. Hipérbole: É a figura que engrandece ou diminui de maneira exagerada a verdade das coisas; exagero de
linguagem.
Exemplos:
Chorei um rio de lágrimas."
"Eu te darei o céu, meu bem, e o meu..."
7. Hipálage: É a figura pela qual se atribuem a uma palavra o que é pertinente a uma outra palavra da mesma
frase, que pode estar subentendida.
Exemplos:
"... as lojas loquazes dos barbeiros." (os barbeiros e seus clientes são loquazes)
Não passe por aquelas ruas prostitutas do Centro! (as mulheres são prostitutas)
8. Prosopopeia ou Personificação ou Animismo: É a figura pela qual se dá vida ou características
humanas a coisas e animais.
Exemplos:
"... os rios vão carregando as queixas do caminho."
"... e o meu cavalo só falava inglês."

Alguns exemplos de metáforas especializadas ou figuras de palavras (tropos):
1. Metáfora: Quando a significação natural de uma palavra é substituída por outra, com que tem relação de
semelhança subentendida.
Exemplos:
"Você partiu meu coração, frágil cristal."
Hoje em dia os edifícios brotam do chão.
2. Símile ou Comparação: Quando há comparação de coisas semelhantes. Há sempre o conectivo do tipo
"como".
Exemplos:
"O amor é como nuvens carregadas sobre terras do sertão."
Juliana tem os cabelos mais negros que as asas da graúna.
3. Símbolo: Quando um ser concreto assume, por convenção, o valor de um ser abstrato.
Exemplos:
"... vejo você, vestida de branco, dizendo: - Sim!" (= virgindade)
"Senhores! Não lhes peço nada além de sangue, suor e lágrimas." (= empenho total)
4. Sinestesia: É a relação subjetiva entre percepções de sentidos diferentes.
Exemplos:
É bom sentir o verde frescor e aroma da manhã de primavera.
"Avista-se o grito das araras."
5. Metonímia: É a figura que consiste em designar um ser por outro com o qual tem a relação de: causa/efeito,
continente/conteúdo, lugar/produto, matéria/objeto, abstrato/concreto, autor/obra, etc.
Exemplos:
Ele ganha a vida, vendendo livros.
João bebeu apenas um copo de cerveja.
A virtude vence o crime.
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Gosto de ler Camões.
6. Perífrase: Quando é utilizado um grupo de palavras em substituição a uma única palavra.
Exemplos:
"Se lá no assento etéreo onde subiste ..." (= céu)
Procure ter amor por quem o mantém vivo. (= pai)
5. Catacrese: É a figura na qual se verifica o uso de um determinado termo por falta de termo próprio; é uma
metáfora desgastada que, por ser trivial, deixa de ser metáfora.
Exemplos:
A pé da mesa está quebrado.
Todos devem embarcar no trem agora!

Classes de Palavras
As palavras da língua portuguesa podem ser colocadas em dez classes diferentes, de acordo com sua
classificação gramatical. A isso damos o nome de Classes de Palavras.
Primeiramente podemos separá-las em dois grandes grupos:

Classes Variáveis
São variáveis as que se flexionam em gênero, número e grau, São elas: substantivo, artigo, adjetivo, numeral,
verbo e pronome.

Classes Invariáveis
São invariáveis as que não se flexionam. São elas: advérbios, preposição, conjunção e interjeição.
OBS: A mesma palavra pode ser colocada em mais de uma classe, de acordo com o modo como é usada.
Exemplos:
Eu quero jantar em sua casa hoje
(jantar – verbo)
O jantar que você fez estava delicioso
(jantar – substantivo)
Eu quero um vestido amarelo
(amarelo – adjetivo)
Eu gosto muito do amarelo
(amarelo – substantivo)

SUBSTANTIVO
Substantivo: Palavra com que designamos os seres em geral.
Substantivo Comum - é o que nomeia todos os seres de mesma espécie.
Exemplos: homem, árvore, animal, etc.
Substantivo Próprio - é o que nomeia um ser da mesma espécie.
Exemplos: Brasil, Rio de Janeiro, Maria, Campinas, etc.
Substantivo Simples - é aquele formado por um só radical.
Exemplos: sol, amor, mão, água, fogo etc.
Substantivo Composto - quando é formado por mais de um radical.

8

Apostilas OBJETIVA - Concursos Públicos - Brasil

Exemplos: amor-perfeito, pé-de-moleque, guarda-chuva, passatempo.
Substantivo Primitivo - quando não se origina de outra palavra existente na língua portuguesa.
Exemplos: casa, pedra, jornal, relógio, motor, etc.
Substantivo Derivado - é aquele que se origina de outra palavra existente na língua portuguesa.
Exemplos: florista, jornaleiro, motorista, caseiro.
Substantivo Concreto - é aquele que designa os seres de existência real ou representados pela imaginação.
Exemplos: casa, mesa, faca, bruxa, lobisomem, etc.
Substantivo Abstrato - São aqueles que denomina seres que não existem por si, ou seja, só existem em nossa
consciência, como fruto de uma abstração, sendo, pois, impossível visualizá-los como seres. Os substantivos
abstratos são, portanto, aqueles que designam ações, estados ou qualidades, considerados como seres:
Exemplos: amor, tristeza, beleza, coragem, corrida, etc.
Geralmente os substantivos abstratos, são derivados de verbos ou adjetivos.
Exemplos: belo - beleza
trabalhar - trabalho.
Substantivo Coletivo - é aquele que designa um conjunto de seres da mesma espécie.
Exemplos:
acervo
Álbum
Alcateia
Armada
Arquipélago
Arsenal
Assembleia
Atlas
Baixela
Banca
bando
batalhão
biblioteca
bosque
buquê
cáfila
caravana
cardume
carrilhão
colégio
colmeia
colônia
concentração
concílio
conclave
constelação
cordilheira
correição
elenco
enxame

de obras de uma biblioteca, museu
de retratos, de selos
de lobos
de navios de guerra
de ilhas
de armas, de munições
de pessoas reunidas com um fim comum
de mapas
de utensílios de mesa
de examinadores, de advogados
de pessoas em geral, mas com sentido pejorativo
de soldados
de livros
de árvores
de flores
de camelos
de viajantes
de peixes
de sinos
de eleitores, de cardeais
de abelhas
de imigrantes, de formigas, de bactérias
de tropas, de atletas
de bispos
de cardeais para eleger o Papa
de astros ou estrelas
de montanhas
de formigas
de artistas, atores, palavras, medidas
de abelhas, de sonhos
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enxoval
esquadra
esquadrilha
exército
falange
farândola
fardo
fauna
feixe
flora
floresta
frota
junta
júri
legião
malta
manada
matilha
miríade
molho
multidão
nuvem
orquestra
pelotão
penca
pilha
pinacoteca
plêiade
prole
quadrilha
rebanho
repertório
resma
réstia
saraivada
seleta
súcia
trouxa
viveiro

de roupas e seus complementos
de navios de guerra
de aviões
de soldados
de soldados, anjos, ou pessoas com valor positivo
de mendigos
de coisas pesadas
de todos os animais de uma região
de lenha, de raios luminosos
de todas as plantas de uma região
de árvores
de navios, de veículos pertencentes a uma empresa
de dois bois, de médicos, examinadores, militares que governam.
de jurados
de anjos, de demônios, de soldados
de gente ordinária em geral
de gado ou animais grandes (bois, elefantes, etc.)
de cães de caça
de coisas com número superior a 10.000
de coisas agrupadas em feixes (chaves, cenouras, etc.)
de pessoas ou coisas aglomeradas (inimigos, fatos, etc.)
de fumaça, ou de coisas pequenas (insetos, pó, etc.)
de músicos
de soldados
de bananas, de chaves
de coisas dispostas umas sobre as outras
de quadros
de pessoas ilustres
de filhos
de ladrões
de gado, ou de quadrúpedes
de peças teatrais, musicais, ou de piadas
de papel
de cebolas, de alho
de protestos, de balas, de vaias, de perguntas
de textos escolhidos
de pessoas desonestas
de roupas
de aves ou peixes confinados

NUMERAL
Numeral - é a palavra que exprime número de ordem, múltiplo ou fração. Classificam-se em:
a) Cardinais: um, dois, três,...
b) Ordinais: primeiro, segundo, terceiro,...
c) Multiplicativos: dobro, triplo, sêxtuplo...
d) Fracionários: meio, terço, um quarto, um quinto...

FLEXÃO DO NUMERAL
O numeral é uma classe variável em gênero e número

GÊNERO DO NUMERAL
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Variam em gênero:

•

Os cardinais:
um, dois, e os de duzentos a novecentos:
um - uma

•

Todos os ordinais:
Primeiro - primeira
Segundo - segunda
Terceiro - terceira

•

Os multiplicativos e os fracionários, quando expressam uma ideia adjetiva em relação ao substantivo:

O atleta deu um salto duplo e um triplo, depois tomou uma dose quíntupla de vitaminas.
João comeu meio abacate e meia banana após o almoço.
Coube-lhe a quarta parte da torta.
Ele saiu ao meio dia e meia (hora).

NÚMERO DO NUMERAL
Variam em número:

•

Os cardinais terminados em ão:
Um milhão - dois milhões
Um bilhão - dois bilhões

•

Todos os ordinais:
Primeiro - primeiros
Centésimo - centésimos
Milésimo - milésimos

•

Os multiplicativos, quando têm função adjetiva:
Tomei dois copos duplos de água.
Foram triplas as doses de uísque servidas.

•

Os fracionários, dependendo do cardinal que os antecede:

Gastou um terço do salário em remédios.
Gastou dois terços do salário em remédios.

Nota: Os cardinais, quando substantivados, vão para o plural se terminarem em som vocálico.
Exemplo: Tirei dois oitos em Português. (= duas notas oito)
Os cardinais ficam invariáveis, se terminarem por som consonantal

Nota: Tirei dois seis em Matemática. (=duas notas seis)

Flexão de Número
Quanto ao número, os substantivos podem assumir a forma do singular (relativos a um só ser ou a um único
conjunto de seres) ou do plural (relativos a mais de um ser ou conjunto de seres).

11

Apostilas OBJETIVA - Concursos Públicos - Brasil

Formação do Plural
Substantivos terminados em vogal, ditongo oral e ditongo nasal - "ãe"
Singular
plural
Casa
. Casas
Pai
Pais
Mãe
Mães
Maioria dos substantivos terminados em - ão

Acréscimo de ¨S¨

Substitui-se ão por ões

Botão...................................Botões

Nota: Incluem-se aqui também os aumentativos
Vozeirão.............................Vozeirões

Substantivos paroxítonos terminados em - ão e alguns poucos oxítonos e monossílabos.
Acréscimo de S
Sótão...................................Sótãos
Cidadão...............................Cidadãos
Mão......................................Mãos

Alguns substantivos terminados em ão

Mudam ão para ães

Alemão...............................................Alemães
Cão....................................................Cães
Nota: Alguns substantivos admitem mais de uma forma para o plural:
Ancião
Guardião
Ermitão
Verão
Anão
Vilão

guardiões

anciões
guardiães
ermitões
verões
anões
vilões

anciães

anciãos

ermitães
verães

ermitãos
anãos
vilãos

Substantivos terminados em - r e- z

Acréscimo de - es

Açúcar.......................................Açúcares
Rapaz........................................Rapazes

Nota: Destaquem-se os plurais de:
Caráter....................................Caracteres
Júnior.....................................Juniores
Sênior.....................................Seniores
Substantivos terminados em - s

Acréscimo de - es

Gás.........................................Gases
substantivos paroxítonos ou proparoxítonos terminados em s
Invariáveis
O pires.....................................Os pires
O ônibus..................................Os ônibus

Substantivos terminados em - al - el - ol, ul

Retira-se o "l" e acrescenta-se "is"
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Canal....................................Canais
Carretel.............................. .Carretéis
Anzol....................................Anzóis

Nota: Destaquem-se os plurais de:
Mal.......................................Males
Cônsul..................................Cônsules
Gol.......................................Goles ou gois, mas a forma consagrada pelo uso é gols.
Substantivos oxítonos terminados em - "l"

Troca "l" por "is"

Barril..................................Barris

Substantivos paroxítonos terminados em - "l"

Trocam "l" por "eis"

Fóssil................................Fósseis
Réptil................................Répteis(ou reptis)
Projétil..............................Projéteis (projetis)

Substantivos terminados em - "n"

Acréscimo de s - es

Abdômen.........................Abdomens / abdômenes
Hífen................................Hífens / hífenes
Cânon..............................Cânones

Substantivos terminados em - "x"
o tórax.............................os tórax

Nota: Atente para o plural de:
Cálix ou cálice cálices
e
Balãozinho
balõezinhos
Anzolzinho
anzoizinhos
Pãozinho
pãezinhos
Colarzinho
colarezinhos
Papelzinho
papeizinhos

Plural com mudança de som (ou plural metafônico)
Singular (ô)
Aposto
Corno
Corvo
Imposto
Miolo
Osso
Poço
Porto
Povo
Socorro

Plural (ó)
Apostos
Cornos
Corvos
Impostos
Miolos
Ossos
Poços
Portos
Povos
Socorros

Singular (ô)Plural (ó)
Caroço
Corpo
Esforço
Jogo
Olho
Ovo
Porco
Posto
Reforço
Tijolo

Caroços
Corpos
Esforços
Jogos
Olhos
Ovos
Porcos
Postos
Reforços
Tijolos

Plural dos substantivos compostos
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Substantivos compostos não separados por hífen.

Acrescenta-se "s" (como um substantivo

simples).
Pernalonga................................pernalongas
Pontapé......................................pontapés

Substantivos compostos separados por hífen.
cirurgião - dentista: ..............cirurgiões-dentistas
boa-vida:..................................boas-vidas
cartão-postal:.........................cartões-postais

Os dois elementos vão para o plural

substantivo + substantivo
adjetivo + substantivo
substantivos + adjetivo

Se o segundo elemento limitar a ideia do primeiro:

Apenas um elemento vai para o plural

banana-maçã...........................bananas-maçã
pombo-correio.........................pombos-correio

Se os elementos forem ligados por preposição
pé-de-moleque........................pés-de-moleque
pão-de-ló..................................pães-de-ló

Se o primeiro elemento for verbo ou palavra invariável:

Apenas o segundo elemento vai para

o plural:
Guarda-roupa.............................guarda-roupas (verbo + substantivo)
Alto-falante..................................alto-falantes (advérbio + substantivo)
Contra-ataque............................contra-ataques (preposição + substantivo)

Se os elementos forem palavras repetidas ou onomatopaicas:
Tico-tico.......................................tico-ticos
Reco-reco...................................reco-recos
Tique-taque................................tique-taques

Nota: Se os dois elementos forem verbos, admite-se a flexão dos dois:
Corre-corre................................corres-corres
Se o primeiro elemento for constituído de formas reduzidas, como grão, grã e bel:
Grão-duque...............................grão-duques
Grã-cruz.....................................grã-cruzes
Bel-prazer..................................bel-prazeres

Nenhum dos elementos vai para o plural:
Se for formado de verbo mais palavra invariável:
Os ganha-pouco
Os bota-fora
Os pisa-mansinho

Se for formado de verbos com sentidos opostos:
Os leva-e-traz
Os ganha-perde
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Nota: Atente para o plural de:
Guarda-chuva (verbo+substantivo)........................guarda-chuvas
Guarda-noturno (substantivo+adjetivo)..................guardas-noturnos

Substantivos de um só número
Há substantivos que são empregados apenas no plural
Os mais comuns são:
Os afazeres
As belas-artes
As condolências
Os óculos
Os picles

As algemas
As bodas
As fezes
As olheiras
Os víveres

Os anais
As férias (descanso)
Os idos
Os parabéns

Os arredores
As cócegas
As núpcias
Os pêsames

Há substantivos que, habitualmente, são usados só no singular:
A bondade
O ouro
O oxigênio
A gente
O cristianismo
A lealdade

A caridade
A prata
A fome
O pó
O nazismo

A fé
O cobre
A sede
A neve
A fumaça

A falsidade
A brisa
A plebe
A lenha
A sinceridade

Mudança de número com mudança de sentido.
Há substantivos que mudam de sentido quando mudam de número:
Bem (felicidade, virtude, benefício)......................Bens (propriedades, valores)
Costa (litoral)......................................................Costas (dorso)
Féria (renda diária)..............................................Férias (descanso)
Letra (símbolo gráfico)........................................Letras (literatura)
Vencimento (fim, prazo final)...............................Vencimentos (salário)

FLEXÃO DE GÊNERO
Flexão de Gênero
Os substantivos, em português, podem pertencer ao:
a) gênero masculino: quando se antepõe ao substantivo o artigo "o".
b) gênero feminino: quando se antepõe ao substantivo o artigo "a".

formação do feminino
Substantivos biformes: são os que possuem uma forma para o masculino e outra para o feminino.
Maioria dos substantivos terminados em - o átono.
Exemplo: Gato
substitui-se o "o" por "a" = Gata
Maioria dos substantivos terminados em consoante.
Exemplo: freguês, juiz
acréscimo da desinência - a.
Exemplo: freguesa, juíza.
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Concurso Púbico - 2018

Conteúdo
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e
proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada.
Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas:
tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume,
ângulo, teorema de Pitágoras.
Coletânea de Exercícios Gerais
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OPERAÇÃO COM NÚMEROS REAIS (IR)
O conjunto dos números reais (IR) é uma expansão do conjunto dos números naturais (N), racionais (Q)
que engloba não só os inteiros (Z) e os fracionários, positivos e negativos, mas também todos os números
irracionais (I). Os números reais podem ser dispostos ordenadamente em uma reta que é chamada reta real.
Portanto, é a união de todos os conjuntos que observaremos a seguir, representado pela letra IR.
Observe o diagrama:

REAIS: Operações
Números Reais
Os números reais podem ser representados numa reta de tal modo que a todo número real corresponde um ponto
na reta e a todo ponto da reta corresponde um número real.

Números Irracionais
Facilmente podemos construir números decimais não exatos e não periódicos. Veja, por exemplo:
0,101001000100001... em que o número de "zeros" aumenta 1 unidade após cada algarismo 1. Números como
esse, cuja representação contém infinitas casas decimais após a vírgula e em que não ocorre repetição de período
como as dízimas, são chamados de irracionais.
Veja mais alguns exemplos de números Irracionais:

π = 3,14159265 ...; 2 = 1,4142135 ... ; 3 = 1,7320508 ...
Representaremos o conjunto dos números Irracionais por I.
Assim, temos que R = { x | x é racional ou x é irracional}.

Intervalos numéricos
Dados dois números reais p e q, chama-se intervalo a todo conjunto de todos os números reais compreendidos
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entre p e q, podendo inclusive incluir p e q. Os números p e q são os limites do intervalo sendo a diferença p – q,
chamada amplitude do intervalo. Se o intervalo incluir p e q, o intervalo é fechado; caso contrário, o intervalo é
dito aberto. A tabela abaixo define os diversos tipos de intervalos.
TIPOS
Intervalo Fechado
Intervalo Aberto
Intervalo Fechado à esquerda
Intervalo Fechado à direita
Intervalo semifechado
Intervalo semifechado
Intervalo semiaberto
Intervalo semiaberto

REPRESENTAÇÃO
[p;q] = {x∈ R; p ≤ x ≤ q }
(p;q) = {x∈ R; p < x < q }
[p;q) = {x∈ R; p ≤ x < q }
(p;q] = {x∈ R; p < x ≤ q }
[p; 00) = {x∈ R; x ≥ p }
(- 00;; q) = {x∈ R; x ≤ p }
(- 00;; q) = {x∈ R; x < p }
(p; 00) = { x > p }

OBSERVAÇÃO
Inclui os limites p e q
exclui os limites p e q
inclui p e exclui q
exclui p e inclui q
Valores maiores ou iguais a p
Valores menores ou iguais a q
Valores menores do que q
Valores maiores do que p

Nota: é fácil observar que o conjunto dos números reais (o conjunto R) pode ser representado na forma de
intervalo como:
R = (- 00; + 00).

REPRESENTAÇÃO DECIMAL DOS NÚMEROS REAIS
Os números reais positivos podem ser representados no sistema decimal por uma sequência de algarismos elementos do conjunto {0, 1, 2, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9} -, separados por uma vírgula.
Assim, se aN, aN-1, ..., a0, a-1, a-2.a-3 , ..."são algarismos quaisquer um número real positivo representado no
sistema decimal tem a forma:
aN, aN-1 aN-2 ...a1a0,a-1a-2 a-3 , ... onde aN>0. Nessa representação, à esquerda da vírgula temos sempre um
número finito de algarismos, porém à direita podemos ter uma infinidade de algarismos, por exemplo, 783.5231
representa o número obtido como resultado da expressão:

7 x 102 + 8 x 101 + 3 x 10() + 5 x 10-1 + 2 x 10-2 + 3 x 10-3+ x 1 x 10-4
Por outro lado, a fração 154/999 tem representação decimal 0,1545454 ... com uma infinidade de algarismos à
direita. Essa representação se traduz como resultado de uma expressão com infinitas parcelas.

1x 10-1 + 5 x 10-2 + 4 x 10-3 + 5 x 10-4 + 4 x 10-5 + 5 x 10-6 +5 x 10-7 +5 x 10-8
Essa expressão significa exatamente que se quisermos aproximar
no sistema decimal com "precisão de 8
casas decimais, por exemplo, devemos tomar como aproximação o número 0,15454545, que é resultado da
expressão:

1 x 10-1 + 5 x 10-2 + 4 x 10-3 + 5 x 10-4 + 4x 10-5 + 5 x 10-6+ x 4 x 10-7 + 5 x 10-8
Claro, o número 0,1545454 ... é o que chamamos de uma dízima periódica e por isso pode ser obtido como uma
154
fração
999
O que acontece no caso de uma dízima não-periódica? Neste caso, assim como na periódica, temos uma infinidade
de algarismos à direita da vírgula e assim só nos é possível escrever a representação decimal até uma certa casa
decimal. Porém, diferentemente do que acontece no caso periódico, não há repetição indefinidamente de um
determinado grupo de algarismos e, assim, o número em questão não pode ser obtido como uma fração

p
com
q

p e q diferentes de 0. Os números que podem ser obtidos como frações são chamados racionais; os que não
podem ser obtidos como frações são chamados irracionais.
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Exercícios para resolver
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios
1) Resolver as expressões:

2) Calcular os
produtos, sem
efetuar os
cálculos:
a) 4,932 . 100
b) 2,37. 10
c) 0,032 . 1000
d) 1,483 . 103
e) 12,96 . 104
f) 0,34 .105
g) 5,935 . 10-2
h) 0,002 . 10-3
i) 254,1 . 10-1

a) 1 + 3,75 : 0,5
b) 10,2 - 2, 4 : 12
c) 0,16: (0, 2)3 + 1, 4. 2
d) 6 . 3, 14 – 1, 2 . (0,3)2

f) (0,003)2
g) -32
h) [(- 4)2]3
i) 03
j) 231()

1
k)  
2

3) Calcular as divisões, sem fazer
os cálculos:
a) 3,4 : 10
b) 298 : 1000
c) 0,38 : 10
d) 0,7 :102
e) 2875 : 103
f) 4 : 104
g) 5,2 : 10-3
h)32,4 :10-2
i) 0,002 : 10-3

−1

l) 311
m) (-0,2)2
n) (-0,02)3

Gabarito
1.

2.

a) 9,5
b)
c)
............
............
............, etc

3.
a) 0,34
b)
c)
..................
.................
.................etc

a) 493,2
b)
c)
...............
...............
...............etc

Sendo os números reais (IR), uma expansão do conjunto dos números naturais (N), racionais (Q)
que engloba não só os inteiros (Z) e os fracionários, positivos e negativos, mas também todos os
números irracionais (I), é importante fazer, aqui, uma breve revisão desses citados conjuntos.
Vejamos!
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NÚMEROS NATURAIS
Começando pelo zero e acrescentando uma unidade, vamos escrevendo o conjunto dos números naturais,
representados pela letra IN:

IN = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...}
As reticências, significam que o conjunto não tem fim, pois um número natural sempre possui um sucessor e a
partir do zero um sucessor.

Exemplos:
 o sucessor de 10 é 11 e o antecessor de 10 é 9.
 o ano que sucede 2003 é 2004 e 2002 antecede 2003.
 Generalizando: o sucessor de n é n + 1 e o antecessor de n é n - 1.

Exercícios Resolvidos
1) Um número natural e seu sucessor chamam-se consecutivos. Escreva todos os pares de números consecutivos
entre esses números: 2 - 10 - 9 - 101 - 0 - 1 - 256 - 702 - 500 - 255

Resolução:
0 e 1; 1 e 2; 9 e 10; 255 e 256

2) Hudson disse: "Reinivaldo tem 45 anos. Thaís é mais velha que Reinivaldo. As idades de Reinivaldo e Thaís
são números consecutivos. A minha idade é um número que é o sucessor do sucessor da idade de Thaís ". Quantos
anos Hudson tem?
Resolução:
Como Thaís é mais velha que Reinivaldo e as suas idades são números consecutivos, então se Reinivaldo
tem 45 anos, Thaís tem 46 anos. Como a idade de Hudson é o sucessor do sucessor de 46, então esta idade
será 48 anos.

3) Escreva todos os números naturais que são maiores que 3 e menores que 7.
Resolução:
Seja o conjunto: A = {x ∈ IN / 3 < x < 7}, por uma propriedade específica o enunciado do exercício ficará
escrito desta forma, ilustrando todos os elementos fica assim:

A = {4, 5, 6}

ADIÇÃO
Um automóvel segue de João Pessoa com destino a Maceió. Seu condutor deseja passar por Recife, sabendo-se
que a distância de João Pessoa até Recife é de 120 km e que Recife está a 285 km de Maceió, quantos quilômetros
o automóvel irá percorrer até chegar em Maceió? Esta é uma pergunta relativamente fácil de responder, basta
somar as distâncias: 285 + 120 = 405 km.

Adição é uma operação que tem por fim reunir em um só número, todas as unidades de dois, ou mais, números
dados.
O resultado da operação chama-se soma ou total, e os números que se somam, parcelas ou termos.
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Propriedades

Fechamento - A soma de dois números naturais é sempre um número natural. Exemplo: 8 + 6 = 14
Elemento Neutro - Adicionando-se o número 0 (zero) a um número natural, o resultado é o próprio número natural,
isto é, o 0 (zero) não influi na adição. Exemplo: 3 + 0 = 3
Comutativa - A ordem das parcelas não altera a soma. Exemplo: 3 + 5 + 8 = 16 ou 5 + 8 + 3 = 16
Associativa - A soma de vários números não se altera se substituirmos algumas de suas parcelas pela soma
efetuada. Os sinais empregados para associações são denominados:

( ) parênteses [ ] colchetes

{ } chaves

Exemplos:

8 + 3 + 5 = (8 + 3) + 5 = 11 + 5 = 16
13 + 5 + 2 + 7 = (13 + 5) + (2 + 7) = 18 + 9 = 27
De um modo geral
a + (b + c) = (a + b) + c
Nota:
Estudando-se as línguas, verificamos a importância da colocação das vírgulas para entendermos o significado das
sentenças.
Exemplo:
1) "Tio Sérgio, André vai ao teatro."
2)"Tio, Sérgio André vai ao teatro."
Podemos verificar que essas duas sentenças apresentam significados diferentes, pelo fato da vírgula ter sido
deslocada.
Nas expressões e sentenças matemáticas, os sinais de associação (parênteses, colchetes e chaves) podem
funcionar como verdadeiras vírgulas. Resolvem-se os sinais na sequência:

( ) parênteses [ ] colchetes{ } chaves
Exemplo:
A expressão (10 - 5) + 2 = 5 + 2 = 7 e 10 - (5 + 2) = 10 - 7 = 3, são diferentes, daí a importância da associação.

Dissociativa - Em toda soma pode-se substituir uma parcela por outra cuja soma seja igual a ela. Esta
propriedade é de sentido contrário da anterior.
Exemplo:
9 + 3 + 8 = (5 + 4) + 3 + 8 (Neste caso o número 9 foi dissociado em dois outros 5 e 4).
De uma maneira geral (a + b) + c = a + b + c.
Observe que o zero como parcela não altera a soma e pode ser retirado.
Exemplo:

20 + 7 + 0 + 3 = 20 + 7 + 3

SUBTRAÇÃO
Fabiano fez um depósito de R$ 1 200,00 na sua conta bancária. Quando retirou um extrato, observou que seu
novo saldo era de R$ 2 137,00. Quanto Fabiano tinha em sua conta antes do depósito?
Para saber, efetuamos uma subtração:

2 137
1 200
R$ 937,00

minuendo
subtraendo
resto ou
diferença
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Denomina-se subtração a diferença entre dois números, dados numa certa ordem, um terceiro número que,
somado ao segundo, reproduz o primeiro. A subtração é uma operação inversa da adição.
O primeiro número recebe o nome de minuendo e o segundo de subtraendo, e são chamados termos da subtração.
A diferença é chamada de resto.

Propriedades
Fechamento: - Não é válida para a subtração, pois no campo dos números naturais, não existe a diferença entre
dois números quando o primeiro é menor que o segundo. Exemplo: 3 - 5
Comutativa: Não é válida para a subtração, pois

9-0≠0-9

Associativa: Não é válida para a subtração, pois

(15 - 8) - 3 = 7 - 3 = 4 e 15 - (8 - 3) = 15 - 5 = 10

Somando-se ou subtraindo-se um mesmo número aos termos de uma subtração, a diferença não se altera.
Exemplo: seja a diferença 15 - 8 = 7, somando-se 4 aos seus dois termos, teremos:

(15 + 4) - (8 + 4) = 19 - 12 = 7

MULTIPLICAÇÃO
Multiplicar é somar parcelas iguais.
Exemplo: 5 + 5 + 5 = 15
Nesta adição a parcela que se repete (5) é denominada multiplicando e o número de vezes que o multiplicamos
(3) é chamado multiplicador e o resultado é chamado de produto.

Então:

5
×3
15

multiplicando
multiplicador

produto

Multiplicação é a operação que tem por fim dados dois números, um denominado multiplicando e outro
multiplicador, formar um terceiro somando o primeiro tantas vezes quando forem as unidades do segundo. O
multiplicando e o multiplicador são chamados de fatores.

Propriedades
1) Fechamento - O produto de dois números naturais é sempre um número natural.
Exemplo: 5 x 2 = 10
2) Elemento Neutro - O número 1 (um) é denominado de elemento neutro da multiplicação porque não afeta o
produto.
Exemplo: 10 x 1 = 10

3) Comutativa - A ordem dos fatores não altera o produto.
Exemplo: 5 x 4 = 20 ou 4 x 5 = 20
4) Distributiva em relação à soma e a diferença - Para se multiplicar uma soma ou uma diferença indicada
por um número, multiplica-se cada uma das suas parcelas ou termos por esse número, e em seguida somam-se
ou subtraem-se os resultados.
Exemplos:

1º) (4 + 5) x 3 = 4 x 3 + 5 x 3 = 27
2º) (7 - 4) x 5 = 7 x 5 - 5 x 4 = 15
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Essa propriedade é chamada distributiva porque o multiplicador se distribui por todos os termos.
Para multiplicar uma soma por outra, pode-se multiplicar cada parcela da primeira pelas parcelas da segunda e
somar os produtos obtidos.
Exemplo: (6+ 3) x (2 + 5) = 6 x 2 + 6 x 5 + 3 x 2 + 3 x 5 = 63

DIVISÃO
Divisão Exata
Divisão exata é a operação que tem por fim, dados dois números, numa certa ordem, determinar um terceiro que,
multiplicado pelo segundo, reproduza o primeiro. A indicação dessa operação é feita com os sinais: ou ÷ que se
lê: dividido por. O primeiro número chama-se dividendo, o segundo divisor e o resultado da operação,
quociente.
Exemplo: 15 : 3 = 5, pois 5 x 3 = 15
Onde 15 é o dividendo, 3 é o divisor e 5 é o quociente.

Divisão Aproximada
No caso de se querer dividir, por exemplo, 53 por 6, observa-se que não se encontra um número inteiro que,
multiplicado por 6, reproduza 53, pois 8 × 6 = 48 é menor que 53 e 9 × 6 = 54 é maior que 53.
O número 8, que é o maior número que multiplicado por 6 não ultrapassa o dividendo 53, é denominado quociente
aproximado a menos de uma unidade por falta, porque o erro que se comete, quando se toma o número 8 para o
quociente, é menor que uma unidade. Temos, assim, a seguinte definição: chama-se resto de uma divisão
aproximada a diferença entre o dividendo e o produto do quociente aproximado pelo divisor. A indicação dessa
divisão é feita assim:

DIVIDENDO = DIVISOR × QUOCIENTE + RESTO
Exemplo:

⇒ 53 = 6 × 8 + 5

Expressões Numéricas
Luiz foi na feira, e comprou 3 dúzias de bananas, 3 dúzias de laranjas, 2 abacaxis e 2 melancias.
Observando o preço das coisas abaixo, diga quanto Luiz gastou.
1 dúzia de banana: R$ 1,70
1 dúzia de laranja: R$ 2,30
Abacaxi (unidade): R$ 1,50
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melancia (unidade): R$ 5,00
Podemos calcular quanto Luiz gastou assim:
3 . 1,70 + 3 . 2,30 + 2 . 1,50 + 2 . 5 =
= 5,10 + 6,90 + 3,00 + 10,00 =
= 25,00
Conclusão: Luiz gastou R$ 25,00.
A expressão que nos leva a esse resultado é esta: 3 x 1,70 + 3 x 2,30 + 2 x 1,50 + 2 x 5. Se não começássemos
pelas multiplicações, o resultado estaria errado. Isso por que uma multiplicação nada mais é do que uma adição
abreviada. Então, deve-se sempre seguir a regra: em primeiro lugar efetuamos as potenciações e radiciações,
depois as multiplicações e divisões, e por fim as adições e subtrações.
Por que essa ordem? Primeiro, devemos perceber que as potências não são nada mais do que abreviações de
multiplicações. Desse modo, devemos calculá-las primeiro para decompô-las. As multiplicações, por sua vez, são
abreviações de adições. E as raízes, divisões e subtrações? Essas são feitas junto com suas inversas, já que
sempre é possível transformá-la numa inversa. Por exemplo, subtrair 5 é o mesmo que somar -5; dividir por 3 é o
mesmo que multiplicar por um terço; e extrair a raiz quadrada, é o mesmo que elevar à potência de expoente um
meio.
Portanto, é um conjunto de números reunidos entre si por sinais de operações.
Como já foi visto, o cálculo dessas expressões é feito na ordem em que é indicada, devendo observar-se que são
feitas inicialmente as operações indicadas entre parênteses, em seguida as indicadas entre colchetes e finalmente
as indicadas entre chaves.
Exemplos:
1) Calcular o valor da expressão 35 - [4 + (5 - 3)]
efetuando-se as operações indicadas dentro dos parênteses obtemos 35 - [4 + 2]
efetuando-se as operações indicadas dentro dos colchetes temos 35 - 6 = 29
2) Calcular o valor da expressão 86 - {26 - [8 - (2 + 5)]}
efetuando-se as operações indicadas nos parênteses obtemos 86 - {26 - [8 - 7]}
efetuando-se as operações indicadas nos colchetes temos 86 - {26 - 1}
efetuando as operações indicadas entre as chaves vem que 86 - 25 = 61
3) Calcular o valor da expressão 53 - {[48 + (7 - 3)] - [(27 - 2) - (7 + 8 + 10)]}
53 - {[ 48 + 4 ] - [ 25 - 25]}
53 - {52 - 0}
53 - 52 = 1
O cálculo das expressões numéricas que contém as 4 operações (adição, subtração, multiplicação e divisão) deve
obedecer a seguinte ordem:
Inicialmente as multiplicações e divisões e em seguida, as adições e subtrações, respeitando-se a ordem de se
iniciar com os parênteses mais internos, a seguir os colchetes e finalmente as chaves.
54 - 3 x [ (7 + 6 : 2) - (4 x 3 - 5) ]
efetuando-se inicialmente as multiplicações e divisões que estão indicadas nos parênteses temos:
54 - 3 x [10 - 7]
efetuando-se os colchetes vem que
54 - 3 x [3]
54 - 9 = 45
Outros exemplos:

9

Apostilas OBJETIVA - Concursos Públicos - Brasil
1- Numa expressão numérica a multiplicação resolve-se em 1º lugar.
15x4+6-8=
=60+6-8=
=66-8=
=58
2- Numa expressão numérica resolve-se em 1º lugar os parênteses.
180-(23x2-10)x5=
=180-(46-10)x5=
=180-36x5=
=180-180=
=0
3- Numa expressão numérica só com adição e subtração, resolve-se as operações segundo a ordem indicada.
140+40+35-10=
180+35-10=
215-10=
205

Exercício Resolvido
1) Resolva a seguinte expressão aritmética {[(8 x 4 + 3) : 7 + (3 + 15 : 5) x 3] x 2 - (19 - 7) : 6} x 2 + 12
Resolução:

{[(32 + 3) : 7 + (3 + 3) x 3] x 2 - 12 : 6} x 2 + 12
{[35 : 7 + 6 x 3] x 2 - 2} x 2 + 12
{[5 + 18] x 2 - 2} x 2 + 12
{23 x 2 - 2} x 2 + 12
{46 - 2} x 2 + 12
44 x 2 + 12
88 + 12
100

Exercícios para resolver
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios
1) Coloque parênteses em cada uma das expressões numéricas seguintes de modo que resultem
igualdades verdadeiras:
a) 5 + 3 x 4 + 2 = 23
b) 5 + 3 x 4 + 2 = 48
c) 5 + 3 x 4 + 2 = 34
2) Calcular:
a) 13,5x5-18x2
b) 160-(24+50x2)
c) (12,5x4-15x2)x3
d) (15,8-23x0)+(80-4,5x10)
e) 190 +(16x5-0,08x100)x0,1
f) (24x10-70)x0,1+(45-5x0,1)x0,1

Gabarito
1)
a) 5 + 3 x (4 + 2) = 23

2)
a) 31,5
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b) ..................
c) .................

b) ...................
c) ...................

DIVISIBILIDADE
Existem algumas regras que podem nos auxiliar a identificar se um número é ou não divisível por outro.
Por exemplo, sabemos que 16 é divisível por 2, ou que 27 é divisível por 3, e, no entanto, será que 762 é divisível
por 2? E por 3?

DIVISIBILIDADE POR 2
Todo número que é par é divisível por 2.
Exemplos: 762, 1 572, 3 366 etc.

DIVISIBILIDADE POR 3
Somam-se os algarismos do número em questão, se o resultado for um número divisível por 3, então o número
inicial o será também.
Exemplos:
 762, pois 7 + 6 + 2 = 15
 3 573, pois 3 + 5 + 7 + 3 = 18
 53 628, pois 5 + 3 + 6 + 2 + 8 = 24

DIVISIBILIDADE POR 4
Observe os dois últimos algarismos se for dois zeros ou se terminar numa dezena divisível por 4 o número será
divisível por 4.
Exemplos:
 764, pois 64 é divisível por 4.
 1 572, pois 72 é divisível por 4.
 3 300, pois o número termina em dois zeros.

DIVISIBILIDADE POR 5
Observe o último algarismo se for zero ou cinco o número será divisível por 5.
Exemplos:
760, 1 575, 3 320.

DIVISIBILIDADE POR 6
Todo número que é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, será também, divisível por 6.
Exemplos:
762, 1 572, 33 291.

DIVISIBILIDADE POR 7
Seguindo um algoritmo apresentado por um professor, vamos seguir 3 passos:
1o. Separe a casa das unidades do número;
2o. Multiplique esse algarismo separado (da direita) por 2;
3o. Subtraia esse resultado do número à esquerda se esse resultado for divisível por 7, então o número original
também o será.
Exemplos:
 378 é divisível por 7, pois
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Passo1: 37 ........ 8
Passo 2: 8 x 2 = 16
Passo 3: 37 - 16 = 21
Como 21 é divisível por 7, então 378 também o é.


4 809 é divisível por 7, pois

Passo1: 480 ........ 9
Passo 2: 9 x 2 = 18
Passo 3: 480 - 18 = 462
Repetindo os passos para o número encontrado:
Passo1: 46 ........ 2
Passo 2:
2x2=4
Passo 3: 46 - 4 = 42
Como 42 é divisível por 7, então 4 809 também o é.

DIVISIBILIDADE POR 8
Observe os três últimos algarismos, se for três zeros ou uma centena divisível por 8 então o número original
também será.
Exemplos:
1 416, 33 296, 57 800, 43 000.

DIVISIBILIDADE POR 9
Somam-se os algarismos do número em questão, se o resultado for um número divisível por 9, então o número
inicial o será também.
Exemplos:
 3 573, pois 3 + 5 + 7 + 3 = 18
 53 928, pois 5 + 3 + 9 + 2 + 8 = 27
 945 675, pois 9 + 4 + 5 + 6 + 7 + 5 = 36

DIVISIBILIDADE POR 10
Observe o último algarismo se for zero o número será divisível por 10.
Exemplos:
760, 3 320, 13 240.

DIVISIBILIDADE POR 11
Um número será divisível por 11, quando a diferença entre a soma dos algarismos de ordem par e a soma dos
algarismos de ordem ímpar tiver como resultado um número divisível por 11.
Exemplos:
 2 937, pois:
soma dos algarismos de ordem par: 9 + 7 = 16
soma dos algarismos de ordem ímpar: 2 + 3 = 5
fazendo a diferença: 16 - 5 = 11
 28 017, pois:
soma dos algarismos de ordem par: 8 + 1 = 9
soma dos algarismos de ordem ímpar: 2 + 0 + 7 = 9
fazendo a diferença: 9 - 9 = 0

Múltiplos e Divisores de um número
Um número é múltiplo de outro quando, ao dividirmos o primeiro pelo segundo, o resto é zero.
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Exemplo:

Observe as seguintes divisões entre números Naturais:
As três primeiras divisões têm resto zero. Chamam-se divisões exatas. As duas últimas têm resto diferente de
zero. Chamamos de divisão inteira. Um número é divisor do outro se o segundo é múltiplo do primeiro.
O número 10 é múltiplo de 2; 12 é múltiplo de 3; 15 também é múltiplo de 3; mas 9 não é múltiplo de 2; e 15 não
é múltiplo de 4.
Vamos agora escrever o conjunto dos múltiplos de 2, indicado por M(2), e dos múltiplos de 5, isto é, M(5):
M(2) = {0,2,4,6,8,...}.
M(5) = {0,5,10,15,20,...}
Para lembrar:
O conjunto dos múltiplos de um número Natural
não-nulo é infinito e podemos consegui-lo
multiplicando-se o número dado por todos os
números Naturais.
Observe:
M(3) = {3 x 0, 3 x 1, 3 x 2, 3 x 3, 3 x 4, 3 x 5, 3 x 6,...} = {0,3,6,9,12,15,18,...}
Observe também que o menor múltiplo de todos os números é sempre o zero. Diremos que um número é divisor
de outro se o segundo for múltiplo do primeiro.
No exemplo anterior, observamos que o número 10 é múltiplo de 2, consequentemente 2 é divisor de 10.
Os números 12 e 15 são múltiplos de 3, portanto, 3 e 5 são divisores de 12 e 15, respectivamente.
Vamos agora escrever o conjunto dos divisores de 15, indicado por D(15), e dos divisores de 20, isto é, D(20):
D(15) = {1,3,5,15}
D(20) = {1,2,4,5,10,20}
Observe que o conjunto dos divisores de um número Natural não-nulo é sempre um conjunto finito, em que o
menor elemento é o 1 e o maior é o próprio número.

Quantidade de Divisores de um Número
Podemos determinar o total de divisores de um número, mesmo não se conhecendo todos os divisores.

⇒ Regra: O número total de divisores de um número é igual ao produto dos expoentes dos seus fatores primos
aumentados (cada expoente) de uma unidade.
Exemplo:
Vamos determinar o total de divisores de 80.
Fatorando-se o número 80 encontraremos:

80 = 24 × 51
13
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Aumentando-se os expoentes em 1 unidade:




4+1=5
1+1=2

Efetuando-se o produto dos expoentes aumentados

5 × 2 = 10
Portanto, o número de divisores de 80 é 10.

Nota:
Ao determinarmos a quantidade de divisores estamos encontrando apenas os divisores positivos desse número.

Números Pares e Números Ímpares
Chamamos de números pares o conjunto de números inteiros formados pelos múltiplos inteiros de 2:
Exemplo: 0, 2, -2, 4, -4, 6, -6, 8, -8 ......
Chamamos de números ímpares todos os números que não são múltiplos de 2:

Exemplo: -1, 3, -3, 5, -5, 7, -7, 9, -9 .......

Números Primos
Todo número que apresenta dois divisores naturais, sendo eles: o próprio número e a unidade; ele será
considerado um número primo, são eles:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ...
RECONHECENDO UM NÚMERO PRIMO:

Dividimos o número, de maneira sucessiva, pelos números que formam a série dos números primos, até
encontramos um coeficiente igual ou menor ao divisor. Caso nenhuma dessas divisões seja exata, então o número
é primo.
Nota: utilizando-se os critérios de divisibilidade, poderemos evitar algumas dessas divisões.
Exemplo:
Vamos verificar se o número 193 é primo. Utilizando os critérios da divisibilidade, podemos verificar que 193 não
é divisível por 2, 3, 5, 7.
Então, dividindo:

193 11

193 13

193 17

83 17
6

63 14
11

23 11
6

Quociente menor que o divisor ⇒ 11 < 17, e não houve divisão exata, então o número 193 é primo.

DECOMPOSIÇÃO EM FATORES PRIMOS
Quando um número não é primo, pode ser decomposto num produto de fatores primos.
A fatoração consiste, portanto, em encontrar todos os fatores primos divisores de um número natural.

⇒ Regra: dividimos o número pelo seu menor divisor primo, excetuando-se a unidade, a seguir, dividimos o
quociente pelo menor divisor comum e assim sucessivamente até encontrarmos o quociente 1. O número dado
será igual ao produto de todos os divisores encontrados que serão números primos.
Exemplo:
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Número composto (ou múltiplos)
São números que possuem outros divisores além da unidade e deles mesmos.
Exemplos:
a) 4, pois D (4) = {1, 2, 4}
b) 6, pois D (6) = {1, 2, 3, 6}, etc...

Obs: Por convenção, o número 1 não é nem primo, nem composto.

MÁXIMO DIVISOR COMUM (M.D.C.)
Denomina-se máximo divisor comum entre dois ou mais números naturais não nulos, ao maior número natural que
divide a todos simultaneamente.
Exemplo: O máximo divisor comum entre 6, 18 e 30 é o número 6, pois este divide ao mesmo tempo o 6, o 18 e
o 30 e, além disso, é o maior dos divisores simultâneos dos números dados.

MÉTODO DA COMPOSIÇÃO EM FATORES PRIMOS
Decompõe-se os números em fatores primo e em seguida escolhe-se os fatores primos comuns com os menores
expoentes e em seguida efetua-se o produto destes expoentes.
Exemplo:
1) Encontrar o MDC entre os números 60 e 280

Escolhemos agora os fatores primos comuns aos dois números que decompomos, com os menores expoentes.
Os fatores comuns aos dois números são 2 e 5, e estes fatores com seus menores expoentes são:

22 × 5 = 4 × 5 = 20
Logo o MDC entre 60 e 280 é 20 e se escreve da seguinte forma:

MDC (60, 280) = 20
2) Determinar o MDC entre 480 e 188
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Concurso Público 2018

Conteúdo
Lei nº 10.261/1968: Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Est. S Paulo.
Direito de Petição. Dos Deveres. Das Proibições. Das Responsabilidades. Das Penalidades. Das Providências
Preliminares. Das Disposições Gerais. Da Sindicância. Do Processo Administrativo. Dos Atos e Termos
Processuais. Do Processo por Abandono do Cargo ou Função e por Inassiduidade. Dos Recursos. Da Revisão.
Das Disposições Finais. Disposições Transitórias.
Coletânea de Exercícios pertinentes
Lei nº 8.429/1992: Atos de Improbidade Administrativa.
Moralidade e Probidade. Sujeitos da Improbidade Administrativa. Classificação dos Atos de Improbidade
Administrativa. Penalidades. Declaração de Bens. Do Procedimento Administrativo e Judicial. Texto da lei
8.429/1992 – Na íntegra.
Coletânea de Exercícios pertinentes
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Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968
(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado)
Artigos 239 a 323

DIREITO DE PETIÇÃO
Direito de Petição - É o direito de pedir, de dirigir petições aos órgãos públicos, solicitando ou exigindo dos
mesmos, determinadas providências em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.
Referido direito encontra-se previsto no art. 5o, inc. XXXIV da Constituição Federal do Brasil, afirmando que "são
a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas o direito de petição aos Poderes
Públicos em defesa de direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder."
Dessa forma, o direito de petição previsto na Constituição, aplica-se também aos Funcionários Públicos, na forma
e nos termos declinados no estatuto que estamos estudando.
Art. 239 - É assegurado a qualquer pessoa, física ou jurídica, independentemente de pagamento, o direito de
petição contra ilegalidade ou abuso de poder e para defesa de direitos.
§ 1º - Qualquer pessoa poderá reclamar sobre abuso, erro, omissão ou conduta incompatível no serviço público.
§ 2º - Em nenhuma hipótese, a Administração poderá recusar-se a protocolar, encaminhar ou apreciar a petição,
sob pena de responsabilidade do agente.
O direito de petição se manifesta de quatro formas distintas:
• requerimento,
• representação,
• reconsideração e
• recurso.
O Funcionário Público pode se valer do direito de petição fazendo um requerimento, elaborando uma
representação, pedindo a reconsideração de um determinado ato, ou dele interpor um recurso. Há, portanto, quatro
formas distintas de peticionar.
Requerimento é um pedido ou solicitação, objetivando a feitura ou a execução de alguma coisa, ou a satisfação
de alguma pretensão. Exemplos: requerimento de férias, licença-prêmio, certidão, etc.
Representação é uma denúncia formal informando qualquer irregularidade interna. No sentido popular, seria
"dedar", "entregar" alguém. Se o Funcionário Público tiver conhecimento de que um determinado colega de
trabalho está tendo uma conduta desonesta ou ilegal, deverá representá-lo ("dedá-lo", "entregá-lo") ao seu superior
hierárquico.
Reconsideração é a forma que o Funcionário Público tem para dirigir-se à autoridade que praticou um
determinado ato e com o qual não concorda, para que ela o reveja, alterando-o.
Tendo em vista que os pedidos de reconsideração e os recursos não dispõem de efeito suspensivo, vale dizer que
os efeitos do ato impugnado surtirão seus efeitos até a revisão pela autoridade competente.
Exemplificando: Se o Funcionário Público foi injustamente demitido, e, não se conformando, protocolou o pedido
de reconsideração do ato administrativo visando a sua reintegração ao cargo, ficará afastado de suas funções
até que o ato seja reconsiderado, ou, se houve recurso, até que este seja aceito. Até a reconsideração do ato ou
do provimento do recurso, o Funcionário Público não receberá nenhuma verba salarial.
Porém, quando revisto o ato que determinou a sua demissão (seja pela reconsideração ou pelo recurso), o
Funcionário Público receberá todos os salários e vantagens do cargo retroativamente, como se nunca tivesse sido
demitido. Isto é a retroação dos efeitos de que trata a lei.
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Recurso é a forma pela qual o Funcionário Público dirige-se a autoridade superior àquela que praticou o ato, afim
de que ela o altere.

Art. 240 - Ao servidor é assegurado o direito de requerer ou representar, bem como, nos termos desta lei
complementar, pedir reconsideração e recorrer de decisões, no prazo de 30 (trinta) dias, salvo previsão legal
específica.
Se o recurso ou pedido de reconsideração é cabível e apresentado dentro do prazo, interrompe a prescrição.
Ou seja, se há interrupção da prescrição, se ela voltar a fluir novamente, será pelo prazo integral.
Pedido deferido - Quando na nova decisão a autoridade modifica ou invalida o pedido.
Pedido indeferido - Quando na nova decisão a autoridade mantiver a anterior.
Na hipótese do pedido ser indeferido, o Funcionário Público poderá recorrer à autoridade superior.
Autoridade superior, é aquela imediatamente superior a que tenha expedido o ato ou proferido a decisão,
lembrando que toda solicitação deve ser encaminhada à autoridade superior por meio do chefe imediato do
funcionário, incluindo-se o recurso.
Nenhum recurso poderá ser dirigido mais de uma vez à mesma autoridade.
O artigo 240 refere-se ao prazo estabelecido para exercício do direito de petição. Este prazo começa a ser contado,
depois que o Funcionário Público tomou conhecimento pessoalmente ou por publicação no órgão oficial, do ato
que o prejudicou.

Atenção!
• O pedido será dirigido à autoridade competente através da chefia imediata.
• Os pedidos deverão conter:
a) nome da autoridade a quem é dirigido;
b) dados pessoais e funcionais do peticionário;
c) os fatos e os fundamentos do pedido;
d) o pedido claramente feito;
e) declaração de que o pedido é inicial ou indicação do número do processo, se existir;
f) assinatura do servidor ou do procurador legal.
• O Pedido de Reconsideração:
a) Será dirigido à autoridade que assinou o ato ou decidiu o assunto;
b) deve conter novos argumentos;
c) será decido no prazo de 30 dias;
e) não pode ser renovado.
• O Recurso:
a) Só caberá quando houver pedido de reconsideração não atendido ou não decidido no prazo legal;
b) será dirigido à autoridade imediatamente superior àquela que assinou o ato ou decidiu o assunto;
c) não pode ser dirigido mais de uma vez à mesma autoridade;
d) terá decisão final no prazo de 90 dias e será imediatamente publicada ou se dará ciência ao interessado
•

Serão indeferidos de pronto os pedidos em desacordo com os itens antes apontado.

•

Poderá ser dada vista do processo ao interessado pelo prazo de 10 dias, quando requerido.

Título VI
Dos Deveres, das Proibições e das Responsabilidades
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CAPÍTULO I
Dos Deveres e das Proibições
SEÇÃO I
Dos Deveres
A palavra dever deriva do latim "debere" (ser devedor, estar obrigado), não possuindo o verbo, na
linguagem jurídica outra significação. Dever é algo que tem que ser observado pelo Funcionário Público, sob pena
punição pela desobediência.
Quer, assim, significar o fato de se encontrar uma pessoa sujeita ao cumprimento de uma obrigação, em virtude
da qual terá que fazer alguma coisa.
E nós vamos ver aqui justamente os deveres que o funcionário ou servidor público deve observar a partir de sua
nomeação ao cargo ou função pública, conforme este estatuto.
Devemos atentar que se tratam dos deveres dos funcionários públicos (não é uma faculdade, ou possibilidade), os
quais se não cumpridos, acarretam penalidades ao Funcionário Público. O Funcionário Público DEVE proceder na
conformidade com os seus deveres.
Artigo 241 - São deveres do funcionário:
O presente estatuto ora fala sobre deveres (artigo que será estudado a seguir) e ora discorre sobre
proibições do funcionário público. É fácil diferenciar os deveres das proibições. Enquanto os deveres são as regras
que o funcionário público tem que fazer, as proibições são as condutas que o funcionário público não pode fazer.
Assim, seguem os deveres do Funcionário Público:
I - ser assíduo e pontual;
Ser assíduo quer dizer comparecer com regularidade e exatidão ao lugar onde tem de desempenhar seus
deveres ou funções, procurando não faltar. Diz respeito à estrita observância dos dias em que há labor.
Já ser pontual, diz respeito ao horário para o desempenho da função. Não basta comparecer para trabalhar todos
os dias em que há labor, mas chegar no horário determinado e não sair antes da hora prevista. É o cumprimento
do horário em si.
Não ferem a assiduidade do Funcionário Público as licenças, afastamentos, faltas abonadas, justificadas, para
registro de filho ou doação de sangue, licença prêmio, etc. Bem como também não prejudicam a pontualidade do
Funcionário Público as saídas antecipadas, entradas-tarde, horário especial para estudante, etc. Em todos os
casos citados há uma coerente justificativa.
II - cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais;
Cumprir ordens superiores é simplesmente respeitar a hierarquia do serviço público, obrigação do
Funcionário Público.
Porém, quando a ordem for manifestamente ilegal (uma ordem que toda pessoa tem capacidade para saber que
é contrária à lei), o Funcionário Público não está obrigado a cumpri-la.
Por exemplo: sabidamente, a lei diz que a residência é inviolável durante o período noturno. Imagine que o Oficial
de Justiça, sem qualquer justificativa, recebeu uma ordem superior para que adentre a residência de uma pessoa
e penhore os bens que encontrar. Certamente, tal ordem é ilegal, não devendo ser cumprida. Podemos ir além,
imagine a situação absurda de um Juiz determinar o cumprimento de um mandado de citação ou intimação, e, se
houver recusa em apor o ciente, o Oficial de Justiça deverá empregar força física para tanto. Não há qualquer
lógica para que tal ordem seja cumprida, pois o Código de Processo Civil determina que basta o Oficial de Justiça
certificar o ocorrido e o ato será válido, mesmo sem a assinatura do interessado.
Porém, sempre que ocorrer tal situação, o estatuto determina que além de não cumprir o mandamento, o
Funcionário Público deverá representar (denunciar) o autor a ordem ilícita ao superior dele.
Vale, porém, ressaltar que para o não cumprimento da ordem, não pode haver dúvida quanto à legalidade ou
ilegalidade dela, pois se houver dúvida, o Funcionário Público é obrigado a cumprir a ordem, para não incorrer em
desobediência. Não pode o Funcionário Público ficar discutindo se a ordem é legal ou não, sob pena de criar um
tumulto no desempenho de suas funções. Ao Funcionário Público não cabe qualquer juízo de valor quanto a ordem
(se ela é correta ou não, se ela é justa ou injusta), mas somente quanto a legalidade ou ilegalidade da ordem.
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III - desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido;
Desempenhar com zelo é desempenhar com afeição, dedicação, cuidado, capricho sua tarefa. O
Funcionário Público, então, não pode fazer seu serviço "de qualquer jeito", descuidadamente ou sem capricho.
Presteza é agilidade, prontidão, o mais rápido possível; não "enrolar" no cumprimento do seu dever, ter preguiça
ou deixar "para depois".
Então, o Funcionário Público deve desempenhar suas funções com rapidez e capricho, pois se assim não o fizer,
incorre em desídia, que é punida pela administração.
IV - guardar sigilo, sobre os assuntos da repartição e, especialmente sobre despachos, decisões ou providências;
Guardar sigilo é o mesmo que guardar segredo acerca de todos os assuntos que tenha conhecimento ou
que aconteçam onde o Funcionário Público exerce suas funções.
No ambiente forense, desempenhando suas funções, muitas vezes os funcionários ficam sabendo de vários fatos
contidos em processos. Logicamente, o Funcionário Público não pode ficar contando aos outros o que acontece
no local de seu trabalho, podendo, até mesmo, ser responsabilizado criminalmente (crime de violação de sigilo
funcional).
Imagine que um Funcionário Público recebeu um mandado de citação acerca de um processo de separação judicial
de uma pessoa muito conhecida, e antes mesmo de levar este mandado até a pessoa interessada, ele sai contanto
para todos os amigos, e um destes conta para aquela pessoa, que fica sabendo dos fatos antes de receber o
mandado. Nem se queira falar em tal situação, até mesmo que o processo de separação judicial (dentre muitos
outros) tramita em segredo de justiça, e ninguém, salvo as partes, advogados constituídos e juízes podem ter
acesso a ele.
Também no caso de uma apreensão de um determinado bem, se o detentor deste bem ficar sabendo que será
apreendido, certamente irá escondê-lo para que o bem não seja encontrado pelo Oficial de Justiça, quando vier
cumprir o mandado. A falta de sigilo prejudicaria a realização do ato, motivo pelo qual o sigilo e discrição é
fundamental para o desempenho das funções do Oficial de Justiça.
V - representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver conhecimento no exercício de suas
funções;
Representar, aqui, tem aquele sentido já declinado de denunciar, expor, informar, comunicar. Deve o
Funcionário Público, portanto, informar sempre aos seus superiores as irregularidades que tenha conhecimento
no desempenho de suas funções, para que estes tomem as providências cabíveis em cada caso, no intuito de
sanar tais irregularidades, melhorando a qualidade do serviço público. Não deve o Funcionário Público ficar imune
às irregularidades que tiver conhecimento.
Se o Funcionário Público não comunica o fato aos superiores, seria o mesmo que ele encobrir essas
irregularidades e pode ser penalizado.
Se a ciência de tais irregularidades vierem fora do exercício de suas funções, tal ordenamento não se aplica, mas,
apesar de não estar obrigado, seria prudente comunicar.
VI - tratar com urbanidade as pessoas; - Inciso VI com redação dada pela Lei Complementar nº 1.096, de 24/09/2009.
Tem que haver harmonia no ambiente de trabalho, não pode haver desavenças. Imagine um ambiente de
trabalho onde todos se odeiem, não haja respeito, se hostilizem, etc.
Como seria a qualidade do serviço público nesse ambiente? É dever do Funcionário Público ter um bom
relacionamento com seus companheiros de serviço, para que todos se sintam bem e trabalhem com, organização
e aproveitamento.
Também é dever do Funcionário Público tratar bem todas as pessoas que vão à repartição pública, sendo educado
e prestativo, abstendo-se tratar as pessoas com rudez e pouco caso. Afinal sua função é atender bem a todas as
pessoas, mesmo porque é o próprio povo que paga (ainda que de forma indireta) seus vencimentos.
Companheiros de serviço incluem aqueles que desempenham a mesma função, e também os superiores e
subalternos, caso existam. Partes, em regra, são: autor, réu, exequente, executado, requerente, requerido,
reclamante, reclamado, etc. testemunhas, peritos e demais pessoas que integram o processo.
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VII - residir no local onde exerce o cargo, ou onde autorizado;
Em regra, é dever do Funcionário Público residir na mesma cidade em que exerce suas funções. Ás vezes
pode ser necessário que ele trabalhe até mais tarde, ou seja procurado fora de seu horário de trabalho e o
Funcionário Público dependa de horário de ônibus, ou, residindo fora da comarca, esteja mais sujeito a chegar
atrasado com problemas de furar pneu, atraso de condução, etc.
Existe, inclusive, um prazo de 30 dias para que o Funcionário Público tome posse, a partir de sua nomeação.
Porém, como exceção à regra, poderá o Funcionário Público residir em local diverso daquele que desempenha
suas funções, mas deverá estar autorizado para tanto.
VIII - providenciar para que esteja sempre em ordem, no assentamento individual a sua declaração de família;
A ficha de informações do Funcionário Público é denominado assentamento, e nela devem conter as
informações mais atualizadas quanto possível.
Tudo o que ocorre com o Funcionário Público - como férias, faltas, penalidades aplicadas, licenças, promoções,
afastamentos, casamento, nascimento de filhos, etc. vão para essa ficha. É como um cadastro do Funcionário
Público.
IX - zelar pela economia do material do Estado e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização;
O material empregado no serviço do Funcionário Público e o que foi confiado à sua guarda é pago, ainda
que indiretamente pelo povo. Assim, compete a ele zelar pela conservação e economia deste material, evitando
desperdícios, estragos e utilizações indevidas.
Se o Funcionário Público assim não proceder, estará cometendo infração disciplinar, e será punido por
transgressão a um dever funcional.
X - apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com uniforme determinado quando for o caso;
Em vários serviços não é necessário uniforme, devendo o Funcionário Público se trajar de forma
conveniente e compatível com a realização de suas funções e com o ambiente de trabalho, não devendo trabalhar
com roupas rasgadas, sujas, de calção, maiôs, sungas, ou mesmo parecendo mendigos. O Funcionário Público
deve trabalhar apresentando boa aparência.
Não se exige roupas de marca ou caras. Mas exige-se o bom senso ao se vestir. É perfeitamente permitido
trabalhar de camiseta branca, limpa e bem passada, mas seria inaceitável uma camiseta com estampas malucas
de grupo de rock qualquer. Neste caso, não é o problema da roupa, mas da estampa.
Se o uso de uniforme for determinado, como o caso de função de guarda, agente de segurança, ou outro qualquer
e que seja exigido o uniforme, o Funcionário Público deverá estar uniformizado, sob pena de processo
administrativo.
XI - atender prontamente, com preferência sobre qualquer outro serviço, às requisições de papéis, documentos,
informações ou providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciárias ou administrativas, para defesa do
Estado, em juízo;
Prontamente quer dizer rapidamente, de forma célere. E é assim que o Funcionário Público deve proceder
com as requisições, informações ou providências, que sejam feitas por autoridades administrativas ou judiciárias,
quando o Estado tiver interesse na demanda.
Sempre que o Estado estiver litigando num processo, seja como autor ou réu, as intimações e demais atos terão
preferência sobre os demais.
Isso acontece porque o interesse do Estado (interesse coletivo) tem preferência sobre o interesse particular, por
representar o interesse do povo, o bem comum. Esses pedidos devem então ser atendidos com preferência sobre
os outros pedidos.
XII - cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho;
Ser solidário não quer dizer proteger, encobrir uma falcatrua ou um crime, ou dele participar, mas sim ajudar
na realização de uma função. No mesmo sentido, cooperar é auxiliar o colega, preocupando-se uns com os outros,
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ajudando.
O Funcionário Público deve fazer sua função e também se preocupar com o seu companheiro de trabalho. A
harmonia no ambiente do trabalho, e ajuda e cooperação de todos é que garante a eficiência do serviço público, e
quem assim não proceder, estará faltando com dever funcional.
Por exemplo: se o(a) Oficial de Justiça sabe que seu companheiro de função está com o carro quebrado e precisa
cumprir um determinado mandado num bairro distante, pode o Funcionário Público emprestar seu carro, ou leválo pessoalmente.
Este dever está intimamente ligado ao dever de tratar com urbanidade os companheiros de serviço e as partes,
indicando no inciso VI, deste mesmo artigo.
XIII - estar em dia com as leis, regulamentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções;
O Funcionário Público deve sempre estar em dia com suas obrigações eleitorais, militares, civis, etc. Deve
ainda estar ele ciente das leis que disciplinam o seu trabalho, como por exemplo, nos casos de escrevente o oficial
de justiça, as Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, as alterações nos Códigos de Processo
Penal e Civil, podendo, se não o fizer, cometer erros no desempenho de seu serviço e, inclusive, prejudicar as
pessoas que precisam e confiam no serviço público.
XIV - proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública;
O Funcionário Público deve ser educado, honesto, atencioso, para dignificar a função pública. Porém, na
sua vida privada também não pode cometer atos que não condizem com sua função.
O Funcionário Público deve agir pública e privadamente de forma correta, estreita, ter uma conduta ilibada, boa
reputação, etc.
Não ficaria bem um oficial de justiça ou escrevente estar envolvido em escândalos ou brigas.
Sendo Funcionário Público, as pessoas que o virem em tal situação constrangedora, farão o mesmo juízo dos
demais funcionários, o que jamais poderia ocorrer. Tal situação mancharia a imagem do serviço público como um
todo e dos outros funcionários.
Portanto, o Funcionário Público também tem deveres na sua vida particular, não se adstringindo esses deveres à
sua função, sob pena, inclusive, de demissão.

SEÇÃO II
Das Proibições
A palavra proibição deriva do latim prohibitio, de prohibire (vedar, interditar, proibir), e na terminologia
jurídica exprime toda disposição ou princípio pelo qual se proíbe ou se veda a prática de um ato.
Além dos deveres, o Funcionário Público deve observar as proibições que lhe são impostas, quando da nomeação
para o serviço público.
Conforme já fora dito anteriormente, enquanto que os deveres são as regras que o Funcionário Público tem que
fazer, as proibições são as condutas que o Funcionário Público não pode fazer. Já vimos os deveres, agora
veremos as proibições.
Existem proibições que além de incorrerem em penalidades administrativas, também são consideradas crime
contra a administração pública (Título XI do Código Penal).
Artigo 242 - Ao funcionário é proibido:

I - referir-se depreciativamente, em informação, parecer, ou despacho, ou pela imprensa, ou qualquer meio de
divulgação, às autoridades constituídas e aos atos da Administração, podendo, porém, em trabalho devidamente
assinado, apreciá-los sob o aspecto doutrinário e da organização e eficiência do serviço;
- Inciso I revogado pela Lei Complementar nº 1.096, de 24/09/2009.
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II - retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente da repartição;
Os objetos de trabalho do Funcionário Público e os processos e documentos que lá se encontram, devem
permanecer na repartição. Por mais boa vontade que tenha o Funcionário Público, ele não pode, por exemplo,
simplesmente levar para sua residência a máquina de escrever ou processos.
A autorização sempre deve ser feita por escrito e emanada da autoridade competente.
Se o Funcionário Público não observar essa proibição, estaria, em tese, cometendo o crime de peculato, sem
prejuízo das sanções administrativas que no caso couber, que nesse caso seria a de demissão a bem do serviço
público, como veremos adiante.

III - entreter-se, durante as horas de trabalho, em palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço;
Concomitante ao zelo e a presteza, que são atinentes ao Funcionário Público, existe também a proibição
de que ele se atenha ou se distraia com atividades estranhas à repartição ou ao seu cargo e função. Pode o
Funcionário Público, durante o horário de serviço, participar de palestras relacionadas à sua atividade, o que lhe
servirá como aprimoramento. Porém, será proibido se o assunto da palestra, leitura ou qualquer outra atividade
não houver relação com o serviço, cargo ou função desempenhada pelo Funcionário Público.
O Funcionário Público recebe para trabalhar e não para entreter-se em palestras, assistir a jogos da copa do
mundo, Olimpíadas, ou ler revistas. Deve desempenhar suas funções com rapidez, eficiência e dedicação.

IV - deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada;
Isso fere o dever da assiduidade. Quando o Funcionário Público for faltar, deve comunicar antecipadamente
ao seu superior hierárquico, solicitando abono ou justificando a falta.
Existem várias faltas que são consideradas justificativas para a falta do Funcionário Público, como para doação de
sangue, registro de filho, tratar de doença sua ou em parente até 2º grau, atender a intimações judiciárias ou da
polícia, etc. Mesmo assim, essa falta deverá ser comunicada previamente ao seu chefe.
O importante é que o Funcionário Público não falte por falta de vontade de trabalhar, ou porque está de ressaca,
namorou até de madrugada, etc., pois se assim o fizer, estará incorrendo em falta injustificada, que é uma infração
administrativa.

V - tratar de interesses particulares na repartição;
O Funcionário Público, no desempenho de suas funções e atribuições, tem de realizar seu trabalho com
eficiência, zelo, presteza, etc., não podendo desviar a sua atenção para seus assuntos particulares.
O Funcionário Público recebe para desempenhar funções para o Estado, não para si próprio. Sua vida privada tem
que ser mantida fora de seu horário e ambiente de trabalho, além do expediente de serviço. Como já vimos, o
Funcionário Público deve trabalhar com dedicação e eficiência.
Portanto, no caso de um escrevente que aproveita a máquina de escrever para datilografar uma carta, letras de
músicas ou um trabalho escolar; ou fazer uso do telefone da repartição para bater papo com os amigos, estará
incorrendo em falta administrativa, pois esse tipo de conduta é proibido.

VI - promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição, ou tornar-se solidário com elas;
O Funcionário Público, ao adentrar o ambiente de trabalho, deve ter em mente a realização da tarefa para
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a qual foi designado. Assim sendo, ele deve se abster de participar de manifestações dentro do ambiente de
trabalho que fujam à finalidade de seu cargo ou função.
Na repartição pública se deve trabalhar. Protestos de apoio ou de repreensão devem ser feitos fora do ambiente
de trabalho, pois não é para isso que existe a repartição pública. Observar que não se trata de greve, mas sim, por
exemplo, de protestos por melhores salários.
Do mesmo modo, não cabe ao Funcionário Público colar cartazes de campanhas ou de manifestações, por melhor
que sejam seus objetivos ou ideais. Estão proibidas todas e quaisquer manifestações, sejam elas de cunho
econômico, político, social, etc...
Existe a Associação dos Funcionários Públicos, Associações dos Servidores do Judiciário, Associação dos Oficiais
de Justiça, e outras que podem fazer tais protestos e reivindicações. Não cabem aos Funcionários Públicos estes
atos, ainda mais dentro da repartição em que exerce sua função.
VII - exercer comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever listas de donativos dentro da
repartição;
Dentro da repartição, não é demais repetir, é lugar de trabalho. Exercer o comércio seria aquele informal,
onde o Funcionário Público vende os mais diversos objetos na repartição (calcinhas, sutiãs, brincos, correntinhas,
perfumes, equipamentos eletrônicos, etc.). Promover listas de donativos é elaborar ou passar a lista entre os
colegas; e subscrever é assinar a lista, colaborando com a mesma. Neste caso, por melhor que seja o motivo, por
mais altruísta que seja, será proibido.
Tais fatos comprometem a seriedade e a imagem do serviço público e dos funcionários da repartição.
VIII - empregar material de serviço em serviço particular;
A aplicação de material de serviço em uso particular implicaria na apropriação do material (bem público)
para o patrimônio particular, o quê, antes de ser simples infração administrativa, é uma infração penal (crime). Nem
se queira argumentar que determinado bem é de valor pequeno, pois o que deve ser levado em consideração é a
conduta, e não o valor do bem apropriado.
Por exemplo, quando o Funcionário Público datilografa as cartas ou letras de músicas na repartição pública, além
de tratar de interesse particular, também utiliza os materiais de serviço para seu intento, como máquina, papel,
borracha, grampeador, etc.
O material de serviço do Funcionário Público existe para que o mesmo desempenhe as funções que lhe são
atribuídas, para que o Estado atinja sua finalidade, que é o bem comum. Se o Funcionário Público quiser fazer
seus trabalhos, que compre o material para isso e faça-os fora do ambiente de trabalho.
Frisa-se que o emprego de material particular em serviço é perfeitamente possível, e tal assunto já matéria de
prova. Lembre-se que o Oficial de Justiça utiliza-se de seu próprio veículo para realização de suas tarefas.
Art. 243 - É proibido, ainda, ao funcionário:
I - fazer contratos de natureza comercial e industrial com o Governo, por si, ou como representante de outrem;
Ao Funcionário Público é proibido fazer contratos de natureza comercial ou industrial com a Administração
Pública, seja pessoalmente ou em representação de outra pessoa. Vale frisar que este inciso dispõe
especificamente quanto a pessoa física do Funcionário Público, pois, logo adiante, novamente veremos a proibição
de celebrar contratos com o Governo, mas quando o Funcionário Público for gerente ou administrador da empresa
que pretende contratar.
Governo, neste caso, seria somente àquele em que está vinculado o Funcionário Público, ou seja, o Governo do
Estado de São Paulo.
Se pudesse fazer contratos com o Governo, o Funcionário Público poderia se valer das influências que pode ser
ou do conhecimento que possui da administração e levar vantagem sobre os demais concorrentes.
Assim, em uma licitação, por exemplo, não é permitido ao Funcionário Público ser licitante. Mesmo se o Funcionário
Público não usar sua influência ou conhecimento da administração, sendo vitorioso, prejudicaria a imagem de
imparcialidade do ato e a moralidade da administração poderia ser igualmente maculada.
Também o Funcionário Público não pode representar outras pessoas em contratos com o Governo.
II - participar de gerência ou administração de empresas bancárias, ou industriais, ou de sociedades comerciais,
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que mantenham relações comerciais ou administrativas com o Governo do Estado, sejam por este subvencionadas
ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado;
Este inciso é bem claro e tem o mesmo objetivo do inciso anterior. Imagine-se um Funcionário Público que
participe de concorrências públicas com o Estado. Seria no mínimo suspeito. Assim, para proteger a imparcialidade
da administração pública, já é vedado tal cargo ao Funcionário Público. Isso evita possíveis favorecimentos e
prática de tráfico de influência.
Vale notar que este inciso restringiu toda e qualquer possibilidade do Funcionário Público, enquanto administrador
ou gerente de uma pessoa jurídica contratar com o Governo.
III - requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias de juros ou outros favores semelhantes, federais,
estaduais, ou municipais, exceto privilégio de invenção própria;
Este inciso é fundamentado no princípio da moralidade, proibindo que o Funcionário Público se aproveite
de sua condição para conseguir privilégios, garantias ou qualquer outro tipo de favor em prejuízo de particulares.
A única exceção, é a referente ao "privilégio de invenção própria". Neste caso, poderá requerer os privilégios
previstos em Lei.
Se o Funcionário Público criar algo novo, descobrir um novo produto, poderá requerer o privilégio pela invenção,
ou seja, poderá requerer o direito de usufruir economicamente daquele produto por determinado tempo, antes que
a invenção caia em domínio público. Esta exceção visa estimular a criatividade dos Funcionários Públicos.
Assim, se o Funcionário Público inventar, por exemplo, um aparelho ou uma máquina, ele poderá requerer o
privilégio da exploração de seu invento. E, novamente ressaltando, este é o único privilégio autorizado pelo
estatuto.
IV - exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou instituições
que tenham relações com o Governo, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço em
que esteja lotado;
No inciso II, a proibição é de que o Funcionário Público venha a exercer função de gerente ou administrador
das empresas ali relacionadas. Neste inciso, a proibição vai além, se estendendo a qualquer emprego ou função
em empresas que tenham relações com o Governo, em matéria relacionada a finalidade da repartição ou do serviço
desempenhado.
Imagine a possibilidade de um fiscal da Receita Federal trabalhar, nas horas vagas, para um escritório de
contabilidade, ou de um Oficial de Justiça trabalhar, nas horas vagas, como agente de cobranças para empresa
de crédito. Certamente seria absurdo, se possível fosse.
Mesmo se não estiver no seu horário de trabalho, o Funcionário Público não pode exercer as funções tipificadas
neste inciso. A finalidade é a mesma dos incisos anteriores, ou seja, evitar que o Funcionário Público se valha
dessa condição e prejudique os particulares. Porém, essa proibição se adstringe em trabalhar com empresas que
se relacionem com o governo, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição em que ele exerça as
suas funções ou que se relacione com o serviço público que ele desempenhe.
V - aceitar representação de Estado estrangeiro sem autorização do Presidente da República;
A Representação, neste caso, tem sinônimo de procuração. A função do procurador é praticar atos em
nome de outrem. No caso deste inciso, seria a proibição do Funcionário Público praticar atos dentro do território
nacional, em nome de um país estrangeiro.
Tal inciso visa, principalmente, assegurar que as informações que o Funcionário Público teve acesso não chegue
a terceiros, principalmente países estrangeiros. Certamente haveria confronto, pois os interesses internacionais
nem sempre são os mesmos dos interesses nacionais.
Por exemplo: o Funcionário Público não poderia aceitar o convite do Presidente da Argentina para que, em nome
daquele país, compre um imóvel para ser instalado o Consulado ou Embaixada.
O Funcionário Público desempenha funções públicas e assim o fazendo, sabe muitas e possui conhecimentos da
administração pública. Como descrito no inciso, se houver a autorização do Presidente da República não existe a
proibição.
VI - comerciar ou ter parte em sociedades comerciais nas condições mencionadas no item II deste artigo, podendo,
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em qualquer caso, ser acionista, quotista ou comanditário;
No inciso II, a proibição era apenas de gerência ou de administração. Agora a proibição também atinge
prática de comércio ou ter parte naquelas empresas elencadas no inciso II. Porém, ele pode ser acionista (possuir
ações em sociedades por ações, as famosas S/A), quotista (possuir quota em sociedade por quotas de
responsabilidade limitada) ou comanditário (apenas investe o capital em sociedade em comandita).
Não importa o número ou percentual de ações, quotas ou comanditas que possua o Funcionário Público, pois tal
fato é irrelevante. Poderá ter 99% ou 0l%, que será a mesma coisa, pois o que importa é se tem ou não cargo de
gerência ou administração.
Vale se informar que em nenhuma das situações o Funcionário Público terá responsabilidade solidária ou ilimitada,
e que ele estará participando apenas com o capital, não podendo jamais ser gerente ou diretor dessas empresas,
como já vimos.
VII - incitar greves ou a elas aderir, ou praticar atos de sabotagem contra o serviço público;
Em que pese a Constituição Federal garantir a todos o direito de greve, para os Funcionários Públicos tal
direito não existe, pois o estatuto taxativamente proíbe tal conduta. Entendemos, e respeitamos a posição de
alguns estudiosos que afirmam que o direito de greve também se estende aos Funcionários Públicos, mas
ressalvamos que o presente estudo está totalmente direcionado à aprovação do candidato no concurso de Oficial
de Justiça e Escrevente Técnico Judiciário, e, pela lógica, ainda que a opinião do candidato seja outra, para
responder a prova de direito administrativo é melhor esquecer a Constituição Federal e opinar junto com o estatuto,
ou seja: O Funcionário Público não pode fazer ou participar de greves.
No caso de particulares já existe a lei que diz quais os serviços ou atividades essenciais nas quais os funcionários
são proibidos de fazer greve (Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989. Lei de greve).
Não se pode também ignorar que as greves podem ser julgadas ilegais ou abusivas, podendo o Funcionário
Público ser penalizado nesses casos.
VIII - praticar usura;
Usura, do latim usura, de utor (servir-se de fazer uso) significa o interesse que se paga ou que se é devido
pelo uso de alguma coisa. Aqui neste inciso é o mesmo que agiotagem. O Funcionário Público não pode emprestar
dinheiro, por exemplo, a seu colega de trabalho cobrando juros abusivos.
A nossa Lei Civil estabelece que os juros, quando não convencionados, serão de 6% (seis por cento) ao ano, ou
o equivalente a 0,5% ao mês. As partes podem convencionar, em contrato escrito, juros até 12% ao ano, ou 01%
ao mês. Qualquer percentual superior a este será considerado crime de usura.
IX - constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto
quando se tratar de interesse de cônjuge ou de parente até segundo grau;
Isto é crime de advocacia administrativa, exceto quando se tratar de interesse de parentes até segundo
grau (pai, mãe, filho, irmão, neto ou avô) e de seu cônjuge. O Funcionário Público não pode defender, direta ou
indiretamente, interesse privado perante a Administração Pública, valendo-se da qualidade de funcionário.
Se o Funcionário Público já trabalha na repartição, certamente ele terá vantagem sobre o particular, o que não
poderá acontecer.
X - receber estipêndios de firmas fornecedoras ou de entidades fiscalizadas, no país, ou no estrangeiro, mesmo
quando estiver em missão referente à compra de material ou fiscalização de qualquer natureza;
Estipêndios são valores; quantias em dinheiro.
Essa conduta pode caracterizar os crimes de corrupção passiva ou concussão, descritos no Código Penal. O
Funcionário Público não pode receber gorjetas, propina, comissão, gratificação ou qualquer outro valor destas
firmas ou instituições, porque isso poderia deixar o Funcionário Público "devendo favores", mesmo que
inconscientemente, ele desse preferência ou privilégios a elas, em detrimento das formas ou entidades que não
"pagarem" a comissão.
Não pode, quando estiver comprando material, receber qualquer valor referente a este ato; ou, no caso de estar
fiscalizando a empresa, receber determinada quantia em dinheiro da empresa fiscalizada.
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XI - valer-se de sua qualidade de Funcionário Público para desempenhar atividade estranha às suas funções ou
para lograr, direta ou indiretamente, qualquer proveito; e
Sendo Funcionário Público, mesmo que fora de suas atividades, ele é um representante do Estado. Não
pode o Funcionário Público desempenhar atividade estranha a que exerce no cargo público ou aproveitar-se de
seu cargo para obter qualquer proveito.
Por exemplo: policiais civis ou militares serem porteiros em boates como "bico", oficiais de justiça efetuando
cobranças, investigadores de polícia trabalhando como detetives particulares, etc. Todos estes praticam atividades
estranhas aproveitando-se de seu cargo. Essas condutas são consideradas graves e podem ser penalizadas com
demissão, inclusive a bem do serviço público.
XII - fundar sindicato de funcionários ou deles fazer parte.
Novamente, conforme já fora dito anteriormente, em que pese a Constituição Federal garantir a todos o
direito de sindicalizar-se ou manter-se sindicalizado, para os Funcionários Públicos tal direito não existe, pois o
estatuto taxativamente proíbe tal conduta. Entendemos, e respeitamos a posição de alguns estudiosos que
afirmam que o direito de fundar sindicatos ou a eles aderir também se estende aos Funcionários Públicos, mas
ressalvamos que o presente estudo está totalmente direcionado à aprovação do candidato no concurso de
Secretário de Escola (SEESP) e, pela lógica, ainda que a opinião do candidato seja outra, para responder a prova
de direito administrativo é melhor esquecer a Constituição Federal e opinar junto com o estatuto, ou seja: O
Funcionário Público não pode fundar sindicatos ou deles fazer parte.
Porém, é necessário diferenciar sindicato de associação. A finalidade da associação é garantir formas de lazer ao
associado, ao passo que o sindicato é fazer pressão junto ao empregador do sindicalizado. A Constituição Federal
de 1988 garante a liberdade de associação aos funcionários públicos civis, tanto que existe hoje a Associação dos
Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a Associação dos Oficiais de Justiça, a Associação dos
Escreventes, Associação dos Magistrados, etc., as quais qualquer Funcionário Público pertinente pode associarse.
Portanto, a proibição reside apenas quanto aos sindicatos de funcionários, mas não quanto às associações de
classe.
Parágrafo único - Não está compreendida na proibição dos itens II e VI deste artigo a participação do funcionário
em sociedades em que o Estado seja acionista, bem assim na direção ou gerência de cooperativas e associações
de classe, ou como seu sócio.
Vale novamente observar que aqui é permitido ao Funcionário Público participar de sociedades em que o
Estado seja acionista, e até mesmo ter cargos de direção e gerência de cooperativas e associações de classe,
inclusive sendo sócio delas. O Estado, tendo participação na sociedade, não há porque proibir o Funcionário
Público de participar desta empresa.
Logicamente, quem detém os poderes de gerência e administra a Petrobrás é Funcionário Público. E tal
possibilidade decorre deste inciso.
Art. 244 - É vedado ao funcionário trabalhar sob as ordens imediatas de parentes, até segundo grau, salvo quando
se tratar de função de confiança e livre escolha, não se podendo exceder a 2 (dois) o número de auxiliares nessas
condições.
Parentes até segundo grau quer dizer: pai, mãe, filhos, avôs, netos e irmãos. Este inciso evita a prática de
condescendência criminosa, pois se todos forem parentes, não haveria fiscalização do serviço.
Porém não há proibição no caso de cargo de confiança, também chamado de cargo em comissão. Esses cargos
não são preenchidos por concurso. A ocupação deles é proveniente da confiança de quem nomeia o cargo,
lembrando que este tipo de serviço não adquire estabilidade, pois a qualquer tempo pode o Funcionário Público
deixar de ser de confiança e perder o cargo. No caso de cargo em comissão não há outra pessoa que mereça
mais confiança que um parente, mas não pode haver mais que duas pessoas neste tipo de função.
Ordens imediatas são as ordens provenientes do imediato superior hierárquico. Não pode, por exemplo, trabalhar
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na mesma seção, um escrivão e três escreventes.
Na prática, porém, cumpre observar o grau de parentesco, o número de parentes, e também, se o parente é
imediatamente superior, pois, se entre o superior e o parente houver outros graus hierárquicos, não haverá a
restrição deste inciso.

CAPÍTULO II
Das Responsabilidades
A palavra responsabilidade deriva do latim "respondere", tomando a significação de responsabilizar-se.
Em sentido geral, responsabilidade exprime a obrigação de responder por alguma coisa.
A responsabilidade administrativa resulta na obrigação ou no dever legal de reparar ou ressarcir os prejuízos que
possa causar à administração pelos atos abusivos ou excessivos. Vejamos as contidas nesse estatuto.
Art. 245 - O funcionário é responsável por todos os prejuízos que, nessa qualidade, causar à Fazenda Estadual,
por dolo ou culpa, devidamente apurados.
O Funcionário Público assume toda a responsabilidade pelos prejuízos que causar. Dolo é a vontade,
intenção de cometer o ato. Culpa é quando o agente pratica o ato por imprudência (prática de um fato perigoso),
negligência (desatenção ou falta de cuidado) ou imperícia (falta de habilidade ou experiência no exercício de
profissão), desde que devidamente apurados.
Porém, se o prejuízo não proveio de dolo ou culpa do Funcionário Público, ele não terá que indenizar. O
Funcionário Público pode ter causado prejuízo diretamente ao Estado, ou seja, prejudicando o Estado, ou de forma
indireta, causado prejuízo a um particular, e este acionar judicialmente o Estado. O Estado indeniza e cobra do
Funcionário Público, e este tem que ressarcir o Estado do prejuízo. É o chamado direito de regresso. Vejamos as
situações onde se configuram a responsabilidade do Funcionário Público.
Frisa-se, por fim, que somente será atribuída qualquer responsabilidade ao Funcionário Público depois de
devidamente apurado o fato (seja por sindicância, inquérito ou processo administrativo), e caracterizado o dolo ou
a culpa do Funcionário Público.
Parágrafo único - Caracteriza-se especialmente a responsabilidade:
As situações seguintes são causas especiais de atribuição de responsabilidade ao Funcionário Público:
I - pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade, ou não prestar contas, ou por
não as tomar, na forma e no prazo estabelecidos nas leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de
serviço;
Sonegar é deixar de apresentar o valor ou objeto confiado à guarda do Funcionário Público, quando lhe é
solicitado. Quando o Funcionário Público guarda valores ou objetos do estado, tem que prestar contas à
administração pública. Se esses objetos desaparecerem, sumirem, o Funcionário Público deverá indenizar o
Estado pelos prejuízos causados.
Devemos também nos lembrar que o Funcionário Público ao prestar contas, deve fazê-lo na conformidade e nos
prazos estabelecidos nas leis, regulamentos, instruções e ordens e serviço, sob pena de ser responsabilizado.
O Funcionário Público pode estar incumbido de prestar contas, ou de exigir que alguém as preste. De qualquer
forma, deverá ele prestar ou as tomar, sob pena de infração.
II - pelas faltas, danos, avarias e quaisquer prejuízos que sofrem os bens e os materiais sob sua guarda, ou sujeitos
a seu exame ou fiscalização;
Essa responsabilidade provém do dever de zelar pela economia do material do Estado e de sua
conservação, conforme descrito no artigo 241, inciso IX, deste estatuto.
Este artigo é a aplicação da responsabilidade objetiva. Se o Funcionário Público causou dano, não há necessidade
nem mesmo de processo administrativo para a indenização, devendo o Funcionário Público repor o dano. Também
serão de responsabilidade do Funcionário Público, da mesma forma, os objetos que ele não detenha a guarda,
mas que estejam sujeitos à sua fiscalização ou exame.
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III - pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias e outros documentos da
receita ou que tenham com eles relação;
Averbar é o ato pelo qual se anota, em assentamento ou documento anterior, fato que altere, modifique ou
amplie o conteúdo do mesmo assento ou documento. Ex.: Averbação da sentença de separação, divórcio ou
anulação na certidão de casamento, averbação de correção do nome na certidão de nascimento, etc.
Em quaisquer documentos relacionados neste inciso, se houver prejuízo para o Estado com o lançamento incorreto
ou inexato, deverá o Funcionário Público indenizar o Estado por este prejuízo. Isso, sem prejuízo da
responsabilidade administrativa ou penal que no caso couber.
IV - por qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual.
O Funcionário Público, que cometer erro de cálculo quando elaborar guias para recolhimento de tributos
(impostos, taxas, contribuições de melhorias ou preços públicos), com esse erro, lesionará alguém. O Estado ou
o particular. Deverá indenizar por esse erro. Além disso, poderão ser aplicadas penalidades administrativas ou
criminais, se o Funcionário Público agiu com intenção de elaborar os valores errados.
Art. 246 - O funcionário que adquirir material em desacordo com disposições legais e regulamentares será
responsabilizado pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, podendo-se proceder
ao desconto no seu vencimento ou remuneração.
Existem várias regras que disciplinam a compra de materiais para o Estado (licitação, concorrência pública,
tomada de preços) e o Funcionário Público que tiver incumbência de fazer essas compras deverá observar tais
regras.
Não é necessário aqui que o Funcionário Público tenha causado prejuízo, mas sim tão somente que efetue as
compras em desacordo com as normas. Além de ser responsabilizado pelo custo da compra, sofre as penas
disciplinares ou criminais.
Art. 247 - Nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o funcionário será obrigado a repor, de uma só vez, a
importância do prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimento
ou entrada nos prazos legais.
O Funcionário Público incumbido de efetuar os recolhimentos ou entradas de valores que pegar (alcance),
ou desfalcar (desfalque) dinheiro a ele entregue, ou perdoar (remissão) ou deixar de cobrar (omissão) qualquer
dívida em favor da Fazenda Estadual, será responsabilizado indenizando, de uma só vez, essa importância. Nesse
caso, não há parcelamento.
Também é oportuno lembrar que estas condutas são consideradas criminosas, portanto haverá também a
responsabilidade criminal, além da administrativa.
Art. 248 - Fora dos casos incluídos no artigo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada do
vencimento ou remuneração, não excedendo a 10ª (décima) parte do valor deste.
Com exceção dos casos incluídos no artigo anterior, a indenização será descontada no valor de 10% do
salário do Funcionário Público; ou seja, em parcelas de, no máximo, um décimo de seu salário ou vencimento.
Se o Funcionário Público estiver pagando uma indenização, e causar novo dano e for condenado a pagar uma
segunda indenização, primeiro pagará a primeira indenização e depois começará a pagar a segunda, pois a lei
não permite desconto superior a10% do salário.
Parágrafo único - No caso do item IV do parágrafo único do artigo 245, não tendo havido má-fé, será aplicada a
pena de repreensão e, na reincidência, a de suspensão.
Este parágrafo se reporta à penalidade administrativa que couber no caso do erro de cálculo ou redução
contra a fazenda estadual, se o funcionário público não teve intenção de lesar o patrimônio público, ou seja, agiu
com culpa (imprudência, negligência ou imperícia).
A penalidade será a de repreensão, e em caso de o funcionário público voltar a cometer erro de mesma natureza,
será aplicada a pena de suspensão. Se, porém, agir com intenção de lesar o patrimônio público, a penalidade
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administrativa a ser aplicada será de demissão a bem do serviço público.
Em qualquer dos casos, a aplicação da penalidade administrativa não exime o funcionário público do pagamento
da indenização que se fizer necessário.
A finalidade é de obrigar o funcionário público a prestar mais atenção no desempenho de sua função, pois esses
erros causam prejuízo ao Estado.
Art. 249 - Será igualmente responsabilizado o funcionário que fora dos casos expressamente previstos nas leis,
regulamentos ou regimentos, cometer a pessoas estranhas às repartições o desempenho de encargos que lhe
competirem ou aos seus subordinados.
Quem desempenha as funções públicas é o próprio Funcionário Público. Para isso ele prestou concurso,
foi nomeado e recebe do governo. Então ele não pode pedir a pessoas que não pertencem à repartição para que
desempenhem as funções que lhe são atribuídas ou a seus subordinados, ou que "dê uma mãozinha".
O Oficial de justiça não pode pedir que seu amigo ou parente cumpra seus mandados. Há nesses casos a
responsabilidade administrativa e criminal.
O fato de a pessoa estranha à repartição desempenhar as funções do Funcionário Público bem ou melhor que o
próprio, é indiferente.
Art. 250 - A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal que no
caso couber, nem o pagamento da indenização a que ficar obrigado, na forma dos artigos 247 a 248, o exime da
pena disciplinar em que incorrer.
Como já comentado, a aplicação da penalidade administrativa (pagamento do prejuízo e penas
disciplinares) não tira a responsabilidade criminal e civil que no caso couber. Estas penalidades são independentes
e podem ser cumuladas. Se causar dano ao particular, também responderá civilmente e criminalmente, conforme
sua conduta (agir com intenção - dolo, ou sem intenção - com culpa).
O pagamento da indenização civil não o absolve da sanção penal e administrativa que no caso couber. Da mesma
forma, o cumprimento da sanção penal e administrativa não o isenta da reparação civil, se existente.
"§ 1º - A responsabilidade administrativa é independente da civil e da criminal.
§ 2º - Será reintegrado ao serviço público, no cargo que ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas, o
servidor absolvido pela Justiça, mediante simples comprovação do trânsito em julgado de decisão que negue a
existência de sua autoria ou do fato que deu origem à sua demissão.
§ 3º - O processo administrativo só poderá ser sobrestado para aguardar decisão judicial por despacho motivado
da autoridade competente para aplicar a pena." (Parágrafos 1º, 2º e § 3º acrescentados pela Lei complementar 942/2003)

Título VII
Das Penalidades, da Extinção da Punibilidade e das Providências Preliminares
- Redação dada pelo artigo 1°, II da Lei Complementar n° 942, de 06.06.2003

Art. 251 - São penas disciplinares:
I - repreensão;
II - suspensão;
III - multa;
IV - demissão;
V - demissão a bem do serviço público;
VI - cassação de aposentadoria ou disponibilidade;
Pena disciplinar é a designação dada às sanções impostas pelas autoridades administrativas aos
funcionários ou empregados públicos, por infração às regras regulamentares relativas à disciplina. São qualificadas
como penas disciplinares, neste estatuto: a repreensão, suspensão, multa, demissão, a demissão a bem do serviço
público e a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, conforme a gravidade da falta ou infração.
A pena disciplinar é imposta como meio compulsório de compelir o Funcionário Público ou empregado ao
cumprimento dos deveres a que está obrigado, quando não redunda em perda do cargo.
Genericamente, diz-se pena disciplinar para toda sanção imposta pela falta de disciplina ou infração a uma regra
disciplinar.
O poder para impor as penas disciplinares está no artigo 260 deste Estatuto.
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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".

Garantias Constitucionais Individuais; garantias dos direitos coletivos,
sociais e políticos.
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS INDIVIDUAIS
Conceito: Usaremos a expressão para exprimir os meios, instrumentos, procedimentos e instituições destinados
a assegurar o respeito, a efetividade do gozo e a exigibilidade dos direitos individuais, os quais se encontram
ligados a estes entre os incisos do art. 5º.
Classificação: Apenas agruparemos em função de seu objeto em legalidade, proteção judiciária, estabilidade dos
direitos subjetivos, segurança jurídica e remédios constitucionais.

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Conceito e fundamento constitucional: O princípio da legalidade sujeita-se ao império da lei, mas da lei que
realize o princípio da igualdade e da justiça não pela sua generalidade, mas pela busca da equalização das
condições dos socialmente desiguais; está consagrado no inciso II, do art. 5º, segundo o qual ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
Legalidade e reserva de lei: O primeiro (genérica) significa a submissão e o respeito à lei; o segundo (legalidade
específica) consiste em estatuir que a regulamentação de determinadas matérias, há de fazer-se necessariamente
por lei formal; tem-se a reserva legal quando uma norma constitucional atribui determinada matéria exclusivamente
à lei formal, subtraindo-a, com isso à disciplina de outras fontes, àquelas subordinadas.
Legalidade e Legitimidade: O princípio da legalidade de um Estado Democrático de Direito assenta numa ordem
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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.
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, transforma-
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se 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, denomina-se
coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário
ou extraordinário (art. 467); a lei não pode desfazer a coisa julgada, mas pode prever licitamente, como o fez o art.
485 do CPC, sua rescindibilidade por meio de ação rescisória.

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

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

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

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

Capítulo I

Dos Direitos e Garantias Fundamentais
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
ARTIGO 5o
Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e
à propriedade, nos termos seguintes;
(Este artigo constitui-se no princípio da isonomia ou igualdade)
I - Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.
É uma afirmação do princípio da isonomia. Observar é a preocupação do legislador (aquele que faz as Leis)
em que não haja, de forma alguma, tratamento diferenciado entre homens e mulheres, o que não acontecia em
épocas passadas.
II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da Lei.
Este inciso é chamado também de Princípio da Legalidade, e assegura o dever de cumprirmos somente aquilo
que as Leis nos determinam. O fundamento deste inciso é a liberdade: "não farei o que a Lei proíbe". Somente as
Leis podem nos obrigar a fazer alguma coisa. Por esta razão, nenhuma autoridade pode nos obrigar a nada que
não estiver previsto nas Leis do país.
III - Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
A tortura constitui-se numa violação do direito à vida. O inciso visa assegurar ao ser humano a integridade
física e psicológica, independentemente da condição do indivíduo. Por esta razão, a Constituição proíbe os
castigos físicos e psíquicos, inclusive aos criminosos que cumprem pena de reclusão.
IV - É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
Todo indivíduo tem o direito de expressar livremente seu pensamento por qualquer meio ou forma. Este inciso
constitui-se numa variação do direito à liberdade, uma vez que esta não se restringe à condição física, somente.
A manifestação do pensamento é de extrema necessidade para a concretização da efetiva liberdade. Todavia,
para se evitar abusos a esse direito, o indivíduo deve identificar-se. Tais abusos ocorrem quando se divulgam
notícias de má fé, inverídicas ou que venham a denegrir a imagem ou a honra das pessoas.
V - É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material,
moral ou à imagem.
Agravo - Significa ofensa, injúria, afronta, prejuízo, dano. A liberdade de manifestação do pensamento dá
margens para que ocorram manifestações ofensivas à honra de determinadas pessoas, afetando a imagem que
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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
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sua violação.
XI - A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial;
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;
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Qualquer pessoa (brasileiros e estrangeiros);
A locomoção é a liberdade física do homem. Todas as pessoas gozam do direito de ir e vir, garantidas pela
democracia que vigora em nosso país. A liberdade de locomoção é ampla, pois permite que qualquer pessoa, nos
termos da Lei, entre, permaneça ou saia do Brasil, inclusive com seus bens. Tanto é que toda vez que uma pessoa
sofrer ou se achar ameaçada de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou por
abuso de poder, será concedido o "habeas corpus".
XVI - Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente
de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo
apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;
Prévio aviso (para que a autoridade competente possa tomar as devidas providências, tais como: liberar
ruas, interditar a área onde ocorrerá a reunião, convocar força policial para garantir a realização da reunião, etc.).
Reunião é um acontecimento de curta duração, que proporciona o encontro de diversas pessoas num determinado
local, residência, clube, igreja, passeatas, comícios, sindicatos, etc. A prática do direito de reunião, hoje, não
depende de autorização legal, sendo exigido apenas prévio aviso, o qual, por não se caracterizar como
requerimento, não poderá ser indeferido, a não ser que esta reunião esteja marcada em local, dia e hora
coincidentes com outra, anteriormente marcada.
Um dos requisitos básicos para o exercício do direito de reunião é ter finalidades pacíficas, pois não basta estar
desarmado para comportar-se pacificamente.
XVII - É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;
A Constituição Federal garante a criação de associações para que os cidadãos possam administrar melhor
seus interesses comuns. Assim, são criadas associações beneficentes (associação de pais e amigos dos
excepcionais), associações de classe (associação dos funcionários públicos do Estado de São Paulo), associações
empresariais (associação comercial e industrial), e ainda associações culturais, desportivas e sociais.
O direito de associação somente poderá existir quando for lícito (legal), pois a ilicitude do ato resulta em crime ou
contravenção.
A proibição relativa às organizações paramilitares é dirigida às associações com fins militares, não inseridas na
organização das Forças Armadas ou Polícias Militares dos Estados.
Um exemplo típico de organização paramilitar que hoje seria proibida pela Constituição foi o famigerado Comando
de Caça aos Comunistas (CCC), organização paramilitar de extrema-direita surgida em São Paulo, em 1964 no
início do Regime Militar instalado no Brasil.
Esta organização, atuou na tomada da Companhia Telefônica da Capital de São Paulo e na ocupação das Docas
de Santos. No fim da década de 1970, dirigiu suas ações contra os setores do clero.
XVIII - A criação de associações e, na forma da Lei, a de cooperativas, independe de autorização, sendo
vedada a interferência estatal em seu funcionamento;
O inciso anterior, garante a liberdade de associação para fins lícitos. Ora, se os cidadãos têm a liberdade de
se associarem, essa liberdade não pode sofrer entraves por parte da administração, pois caso esta exigisse
autorização prévia para que as associações começassem a funcionar, estaria cerceando o direito dos cidadãos de
se associarem, direito este assegurado pela Constituição.
O inciso XVIII refere-se também a proibição imposta ao Estado de interferir no funcionamento das associações,
fato que podia ocorrer na época do Regime Militar, quando dirigentes eram afastados e substituídos por
representantes do Governo.
XIX - As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por
decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;
As associações são grupamentos legítimos de pessoas com o objetivo de exigirem e fiscalizarem seus
direitos, bem como as atividades do estado, ou apenas defenderem com mais eficácia seus interesses. As
associações possuem imunidades quanto à interferência estatal, só podendo ser dissolvidas ou ter suas atividades
suspensas pelos poderes públicos por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado, isto é,
decisão judicial para a qual não cabe mais recurso.
XX - Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;
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Partindo-se da premissa de que há liberdade total para associar-se, concluímos que a mesma liberdade é
concedida às pessoas que quiserem sair da associação.
Entretanto, o inciso XX admite exceções.
É o caso de certos profissionais que devem se filiar aos respectivos conselhos regionais, sob pena de exercício
ilegal da profissão.
Assim, o médico deve filiar-se ao CRM (Conselho Regional de Medicina); o Psicólogo ao CRP (Conselho Regional
de Psicologia); o Advogado à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), e assim por diante.
XXI - As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar
seus filiados judicial ou extrajudicialmente;
Legitimidade significa legalidade, ou seja, ser legítimo para efeitos da Lei. A palavra representação, no texto
do inciso, significa a delegação (transmissão) de poderes conferidos pelos filiados às associações, para que estas
defendam seus interesses. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, somente poderão
defender interesses de seus filiados naquilo que se refere a assuntos pertinentes à categoria representada.
XXII - É garantido o direito de propriedade;
Propriedade, sob o ponto de vista jurídico, é o direito de usar, gozar e possuir bens e dispor deles da maneira
como quiser. O direito de propriedade não se restringe somente a bens imóveis (casas, terrenos), pois não se
refere somente a bens materiais. Existem também os bens imateriais, assim considerados quando seu valor pode
ser expresso em termos monetários, como, por exemplo, os direitos autorais de um escritor.
XXIII - A propriedade atenderá à sua função social;
O inciso anterior (XXII) assegura ao cidadão o direito de propriedade. Entretanto, este direito, em algumas
circunstâncias, é limitado. Isto ocorre quando o patrimônio da pessoa é sobreposto pelo interesse social.
Exemplo: 10 (dez) casas são desapropriadas porque no local onde estão situadas passará uma avenida que irá
melhorar o trânsito para determinado bairro.
Função Social da Propriedade
No decorrer dos tempos, a propriedade vem evoluindo com o objetivo de atender de maneira mais efetiva às
necessidades sociais.
Propriedade Rural - em seu estágio atual de evolução, a propriedade rural tem sua função social cumprida quando
atende, simultaneamente, aos seguintes requisitos: utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a
preservação do meio ambiente; exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores;
aproveitamento racional e adequado e observância das disposições que regulam as relações de trabalho.
Se a propriedade não cumprir sua função social poderá ser desapropriada. Um exemplo muito comum é a
possibilidade do Estado desapropriar terra improdutiva com a finalidade de promover a Reforma Agrária.
Propriedade Urbana - a propriedade urbana, por sua vez, cumpre sua função social quando atende às exigências
do Plano Diretor (instrumento de política de desenvolvimento e expansão urbana exigida pela C. F. para cidades
com população acima de 20.000 habitantes. No Plano Diretor estão elencadas as obrigações dos proprietários de
imóveis urbanos, e as punições que poderão sofrer, caso não as cumpram.
XXIV - A Lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou
por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos
nesta Constituição;
Como vimos, o direito à propriedade pode ser perdido quando há interesse social.
A desapropriação consiste no ato pelo qual o Estado toma para si, ou transfere para outrem, bens de particulares,
contando ou não com o consentimento do proprietário. Esta forma de intervenção na propriedade resulta na perda
desta para os poderes públicos de forma irreversível.
O ato desapropriatório só é cabível em casos de utilidade pública, necessidade pública e interesse social.
Utilidade Pública - É aquela em que o poder público manifesta a vontade de utilizar um bem.
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Ex.: Determinada propriedade pode ser desapropriada para fins de se construir escolas, orfanatos, etc.
Necessidade Pública - Quando há uma razão imperiosa que obriga a desapropriação do bem.
Necessidade de se construir uma rodovia ou uma represa nas terras onde se situa a propriedade.
Interesse Social - Quando o motivo da desapropriação trará benefícios à coletividade.
Ex.: Terras inativas são tomadas para se fazer o assentamento de famílias sem-terra.
O ato de desapropriar tem como característica a indenização, que deve ser em dinheiro, além de justa e prévia,
isto é, realizada antes da desapropriação. Entretanto, há exceções previstas neste inciso. São casos em que a
indenização será em títulos de dívida pública, quando o bem de produção urbana não cumpre sua função social,
desobedecendo o plano diretor, ou em títulos de dívida agrária, quando é o bem de produção rural que não cumpre
a sua função social.
XXV - No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular,
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;
Exemplo: O Poder Público visando conter o rompimento de uma barragem, utiliza-se de área particular
vizinha, área, esta, destinada ao plantio de feijão. Mas, devido ao uso pelo Poder Público, a colheita ficou
prejudicada, gerando ao proprietário da mesma o direito à indenização.
Aqui não se trata de desapropriação. A requisição da propriedade é para uso temporário e necessário, face a uma
situação de perigo público, sendo previsto o ressarcimento ao proprietário se houver dano à propriedade.
XXVI - A pequena propriedade rural, assim definida em Lei, desde que trabalhada pela família, não será
objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a Lei
sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;
O inciso XXVI tem por finalidade assegurar ao pequeno agricultor a manutenção de sua propriedade,
protegendo-a da penhora decorrente de empréstimos realizados para investimentos na atividade produtiva, e que
não pode pagá-los.
Para que a propriedade não seja penhorada, ela deverá ser:
- Pequena - de acordo com a metragem fixada em lei.
- Ser trabalhada pela família.
- Ter a dívida sido contraída em decorrência da atividade produtiva.
Em caso de dívidas fiscais, a penhora da pequena propriedade poderá ser realizada em virtude do não pagamento
dos tributos.
Penhora: É o bloqueio dos bens realizado pelos oficiais de justiça, ou ordem do juiz, suficientes para o pagamento
da dívida mediante execução.
A Constituição, ao mesmo tempo que assegura o direito de propriedade, impõe que a terra seja trabalhada pela
família, proporcionando-lhe estabilidade por meio de sua fixação nela, dispondo a Lei sobre os meios de financiar
seu desenvolvimento. Esta estabilidade é assegurada pelo fato de que a pequena propriedade não pode ser
penhorada para pagamento de dívidas decorrentes das atividades agrícolas, como por exemplo, a compra de
implementos agrícolas. Por outro lado, torna-se difícil ao pequeno produtor conseguir empréstimos junto a
instituições financeiras, pois nenhuma delas empresta dinheiro sem uma garantia em troca e, via de regra, o único
bem que este possui é a sua terra, que sendo impenhorável, não pode ser dada como garantia.
XXVII - Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras,
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a Lei fixar;
Autor é o criador intelectual. A Constituição de 1988 assegura aos autores o direito exclusivo de utilizar,
publicar ou reproduzir suas obras. Assim, por exemplo, se um professor criar um novo método de ensino para
facilitar o aprendizado de determinada disciplina, ele poderá utilizá-lo e publicá-lo. Ninguém mais poderá fazê-lo
sob pena de estar violando seus direitos autorais. Caso o faça estará sujeito a penas previstas na Lei.
O direito de propriedade não é restrito somente a propriedade material (casa, terreno, chácara, etc.). Refere-se
também a propriedade imaterial, como por exemplo, os direitos autorais de um escritor.
O inciso XXVII protege a propriedade imaterial (obras científicas, inventos, obras literárias, artísticas, etc.).
A Constituição Federal de 1988 é pródiga em garantias aos autores de obras intelectuais. Essas garantias são
estendidas aos herdeiros, como forma de motivação e criatividade.
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O direito do autor de explorar sua obra com exclusividade é válido para toda sua vida, perdurando esse direito por
toda a vida de seus herdeiros, se eles forem filhos, pais ou conjugues. Os demais sucessores do autor gozarão
dos direitos patrimoniais que lhes transmitir pelo período de sessenta anos. Após este prazo, a obra cai em domínio
público, passando, a partir daí, ser o seu uso totalmente livre.
XXVIII - São assegurados, nos termos da Lei:
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive
nas atividades desportivas;
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos
criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;
Obra coletiva é aquela criada por diversos autores trabalhando em conjunto.
As participações individuais em obras coletivas são protegidas pela Constituição. Assim, se um livro didático de
matemática tiver sido escrito por quatro autores, por exemplo, cada um deles teria a sua participação individual
protegida, apesar da obra pertencer a todos.
A Constituição também procura proteger o direito dos participantes em obras como telenovelas e semelhantes
que, vendidas para apresentação no exterior, reproduzem imagem e voz sem remuneração ulterior. O objetivo é
evitar que a produtora enriqueça com reproduções sucessivas, pagando aos participantes uma só vez.
XXIX - A Lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem
como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país;
O inciso em pauta objetiva assegurar proteção mais ampla ao direito do autor. Assim, são resguardadas
também as criações industriais, as quais quando registradas no órgão competente, proporcionam o privilégio de
uso exclusivo ao proprietário de seus direitos.
O privilégio de que trata o inciso em questão, consiste no direito de obter patente de propriedade do invento, e
ainda no direito de utilização exclusiva desse invento. Entretanto, o inciso deixa claro que esse privilégio é ainda
temporário.
Como vimos no inciso XXII, o direito de propriedade não é restrito aos bens imóveis ou materiais, mas abrange
também os bens imateriais, ou seja, aqueles de criações intelectuais.
Neste aspecto, a Constituição Federal de 1988 é pródiga em garantias aos autores de músicas, obras literárias,
técnicas, científicas, etc., garantias essas estendidas aos seus herdeiros, como forma de motivação à criatividade.
São resguardadas também as criações industriais, as quais, quando registradas no órgão competente,
proporcionam o privilégio de uso exclusivo ao proprietário de seus direitos.
A Lei assegura também proteção aos inventores industriais concedendo-lhes o direito de explorar seus inventos
com exclusividade durante determinado período de tempo, podendo depois ser explorado por todos os que
desejarem.
XXX - É garantido o direito de herança;
Herança
Ao garantir o direito de herança a Constituição Federal assegura mais uma vez o direito de propriedade, impedindo
que o Estado se aproprie dos bens do falecido. Se não houver herdeiros, a herança será considerada jacente
(herança cujos herdeiros não são conhecidos, ou se conhecidos renunciaram à herança). Nessa situação os bens
serão apropriados pelo Município, ou pelo Estado, ou pelo Distrito Federal, ou pela União, dependendo dos
respectivos territórios onde estiverem.
XXXI - A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela Lei brasileira em benefício
do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a Lei pessoal do "de cujus";
A sucessão dos bens situados no país, pertencentes a estrangeiros falecidos é regulada pela Lei brasileira
em benefício do(a) viúvo(a) ou dos filhos. A Lei estrangeira só é utilizada quando garante maiores privilégios que
a brasileira àqueles que aqui nasceram.
XXXII - O Estado promoverá, na forma da Lei, a defesa do consumidor;
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço para satisfazer um
desejo ou uma necessidade. O objeto deste inciso é oferecer as garantias claras e objetivas para a defesa do
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consumidor, face às lesões ao seu interesse eventualmente provocadas por fornecedores e comerciantes. A Lei
que protege o consumidor foi promulgada em 11 de setembro de 1990, e é conhecida como Código de Defesa do
Consumidor.
XXXIII - Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da Lei, sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
O inciso é muito claro, não necessitando de detalhamento. Contudo, cabe ressaltar que, caso o cidadão seja
cerceado em seu direito de informação, poderá impetrar o habeas data (instrumento jurídico que assegura o
conhecimento de informações relativas à sua pessoa, que estejam em arquivo público. O habeas data é
personalíssimo, só pode ser impetrado pela pessoa detentora dos dados questionados).
Exceção à regra são as informações cujo sigilo seja imprescindível para a segurança do Estado e da sociedade.
XXXIV - São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
- o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder
- a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de
interesse pessoal.
Direito de Petição - É o direito de dirigir petições aos órgãos públicos, solicitando ou exigindo dos mesmos
determinadas providências em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, independentemente do
pagamento de taxas. Foi recentemente objeto da Lei 9.051/95, que estabelece o prazo de resposta em 15 dias.
A obtenção de certidões em repartições públicas também é gratuita, se a pessoa for reconhecidamente pobre.
Embora a Constituição em seu inciso XXXIV, alínea b assegure a todos a obtenção de certidões, junto às
repartições públicas, gratuitamente, na prática isto não acontece, porque é cobrada uma taxa denominada
"emolumentos" ou "custas judiciais", para cobrir as despesas referentes a confecção dos documentos (papel,
carbono, tinta, etc.), e com o tempo despendido pelo servidor.
XXXV - A Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito;
O inciso em estudo consagra o princípio da universalidade de jurisdição.
A Constituição Federal estabeleceu por meio deste princípio, a possibilidade de todos buscarem auxílio no poder
judiciário, sempre que houver lesão ou ameaça ao direito.
Ao Estado cabe o monopólio da justiça, evitando a autotutela (autodefesa, autoproteção), não obstante a legislação
admita a autotutela excepcionalmente, como nos casos de legítima defesa, para preservação da vida.
A regra constitucional exige submissão ao Poder Judiciário de todo e qualquer conflito de interesses. Assim,
qualquer prejuízo (lesão) ou ameaça deve ser submetido ao Poder Judiciário para ser apreciado.
XXXVI - A Lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
Direito Adquirido - É aquele que já se constituiu de maneira definitiva, estando perfeitos seus requisitos
legais e de fato. É aquele direito que vinha sendo praticado ou não por um cidadão, conferido por uma Lei ao longo
do tempo. Caso esta Lei seja modificada no transcorrer de sua validade, ou se for promulgada uma nova Lei
revogando a anterior relacionada a esse direito, estas mudanças não afetarão o direito que estava sendo usufruído,
pois a Lei não pode retroagir (voltar atrás), a não ser em benefício da pessoa.
Por exemplo: O funcionário público após trinta e cinco anos de serviço adquire o direito à aposentadoria, conforme
a Lei vigente, não podendo ser prejudicado por eventual Lei posterior que venha a ampliar o prazo para aquisição
do direito à aposentadoria.
Ato Jurídico Perfeito - É o ato consumado de acordo com a Lei vigente no tempo em que se efetuou. Assim, se
o ato foi praticado dentro das normas legais válidas em determinada época, não pode uma Lei nova (posterior) ao
ato, invalidá-lo. Por esta razão, todas as Leis novas respeitam o que já foi feito sob a validade da Lei anterior.
Coisa Julgada - Efeito da sentença para a qual não se cabe mais recurso, porque já foi apreciada pelo poder
judiciário e houve uma decisão, à qual não se é possível recorrer.
XXXVII - Não haverá juízo ou tribunal de exceção;
Tribunal de Exceção - É um tribunal excepcional em sentido amplo. Em sentido estrito é o tribunal instituído

13

Apostilas OBJETIVA – Concursos Públicos - Brasil
em caráter provisório para julgamento de questões que o Estado não quer que sejam apreciadas por tribunais
regulares normalmente integrantes do Poder Judiciário.
Por exemplo: Em época de guerra, podem ser constituídos tribunais de exceção para julgamento de pessoas
acusadas de traição.
A Constituição veda os tribunais de exceção, garantindo ao cidadão o direito a um julgamento legal e comum,
evitando a criação de juízos e tribunais para fins específicos, muitas vezes sem os mínimos requisitos exigidos
pela Lei Maior, para que o princípio da isonomia seja assegurado.
XXXVIII - É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a Lei, assegurados:
- a plenitude de defesa
- o sigilo das votações
- a soberania dos veredictos
- a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
A vida é o maior bem do cidadão. Portanto, os crimes contra ela são os de maior gravidade. Por esta razão,
os processos devem ser os mais minuciosos possíveis, altamente cautelosos, pois a pena, quando houver, será
de reclusão.
Os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, são julgados pela sociedade através do júri. Tais crimes
estão abaixo elencados:
- aborto
- auxílio ou induzimento ao suicídio
- homicídio doloso
- infanticídio
Júri - É um tribunal (tribunal do júri), constituído por um juiz de direito que é seu presidente e sete cidadãos
(jurados), que formam o conselho de sentença para julgar a inocência ou a culpa do réu, no que se refere aos
crimes dolosos contra a vida. É uma garantia dos cidadãos que consiste no direito de ser julgado pelos seus pares,
pessoas do povo que não julgam de modo técnico como um juiz profissional, mas baseados no senso comum
prevalecente no seio social.
Estes sete jurados, escolhidos entre o povo, devem ser maiores de vinte e um anos, alfabetizados e domiciliados
no município. Os jurados, após ouvirem as alegações da acusação e da defesa durante os debates, poderão
formular perguntas às partes, ao réu e aos depoentes (pessoas chamadas a depor). Após os referidos debates,
retiram-se para uma sala onde, de maneira sigilosa (o voto é secreto, não conhecendo um jurado o voto do outro),
votam pela condenação ou absolvição do réu. A decisão do jurado é chamada de veredicto e é imutável.
A atuação do juiz limita-se a presidir o julgamento, absolvendo ou fixando a pena quando o réu é considerado
culpado.
Entretanto, caso ocorra irregularidade, ou seja, impetrado recurso ao veredicto, será realizado novo julgamento,
com outros jurados. O veredicto inicial, todavia, é soberano, pois nem mesmo um tribunal pode modificar a decisão
dos jurados.
A instituição do júri é, pois, a garantia da democracia no Judiciário, pois respeita os princípios de autodefesa, o
sigilo das votações e a soberania dos veredictos.
XXXIX - Não há crime sem Lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;
Cominação: é a pena estabelecida pela Lei para determinado crime.
O inciso XXXIX é denominado de princípio da anterioridade da lei penal.
Um ato só pode ser considerado como crime quando existe uma lei elaborada, e já em vigor descrevendo-o, antes
que esse crime tenha sido cometido.
Ex.: furtar é crime, porque existe uma lei em vigor descrevendo-o.
Com efeito, o artigo 155 do C.P. descreve o crime de furto "subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel".
Assim, a lei que prevê o crime, deve ser anterior ao fato, isto é, não será caracterizado como crime um fato ocorrido
hoje, se a lei que prevê o fato entrar em vigor amanhã.
Além disso; não haverá pena, sem que esta tenha sido estabelecida anteriormente para determinada infração.
Ex.: No crime de extorsão mediante sequestro, descrito no artigo 159 do C.P. "sequestrar pessoa, com o fim de
obter para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição do preço do resgate".
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Pena: reclusão de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.
(note que já há pena estabelecida antes desse tipo de crime ser cometido por alguém).
Por outro lado, todos os crimes possuem correspondentes penas elencadas junto a própria definição do crime.
XL - A Lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;
Este inciso é denominado de princípio da retroatividade da lei penal. É comum a todos os ramos do direito e,
estabelece que a lei penal nova não retroagirá para atingir fatos ocorrido no passado, a não ser que seja para
beneficiar o réu. Assim, por exemplo, se uma lei nova for mais severa que aquela que estava em vigor, pelo fato
de aumentar a pena do condenado, essa lei jamais poderá ser aplicada, pois não irá beneficiar o réu.
Por outro lado, se determinado fato não era considerado como crime conforme a lei anterior, e a nova lei vier a
considerar esse fato como crime, esta não poderá ser aplicada, pois iria ferir uma das mais importantes garantias
constitucionais "não há crime sem lei anterior que o defina". (inciso XXX).
Quando uma lei nova for mais benigna ou mais favorável, esta sim, vai atingir o fato praticado antes de começar a
vigorar. Este princípio é denominado princípio da retroatividade da lei mais benigna, que prevê a hipótese de que
durante o período que a lei estiver vigorando, surja uma nova lei impondo penas menos rigorosas para um crime
praticado durante a vigência da lei anterior. Nesse caso o Estado não pode punir o criminoso com a pena mais
severa estabelecida na lei anterior, pois, se o próprio Estado considera que a pena anterior era muito severa,
havendo necessidade de atenuá-la, demonstra sua renúncia ao direito de aplicá-la.
Exemplo: "Fulano de Tal" cometeu crime de roubo em 04 de abril de 2001. Nessa data a pena estabelecida para
esse tipo de crime era de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. Vamos supor que em 18 de janeiro de 2005, entre
em vigor uma nova lei reduzindo a pena para o mínimo de 3 (três) anos e máximo de 8 (oito) anos. Esta lei
retroagirá beneficiando o "Fulano de Tal".
XLI - A Lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;
O princípio da isonomia (igualdade) é ressaltado mais uma vez, refletindo a preocupação do legislador com
o tratamento igual para todos os brasileiros, e prevendo punição para as discriminações atentatórias aos direitos
e liberdades fundamentais, tipificando tal comportamento como delituoso e, portanto, passível de apenação.
XLII - A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos
termos da Lei;
O racismo é uma doutrina que sustenta a superioridade de certas raças sobre outras, não se limitando apenas
a fatores relacionados a aspectos físicos. Consiste na enfatização de diferenças étnicas entre homens para fins
de discriminação de seus direitos, cultuando o ódio por uma determinada raça, a qual normalmente se considera
inferior e responsável por males que são produzidos à raça que se considera superior.
A prática do racismo é uma das maiores preocupações da Constituição, haja vista o tratamento rigoroso que lhe
foi dado, pois o condenado é punido com pena de reclusão. Além do mais, é crime inafiançável, isto é, não goza
dos benefícios da fiança (pagamento de uma quantia, pelo acusado, para que possa defender-se em liberdade,
nos casos previstos na Lei). É também crime imprescritível, ou seja, que não está sujeito à prescrição (maneira
pela qual se extingue a punibilidade do autor de um crime ou contravenção, por não haver o Estado exercido contra
ele, no tempo legal, o seu direito de ação, ou por não ter efetivado a condenação que lhe impôs).
XLIII - A Lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por
eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, omitirem-se;
Graça- Perdão individual concedido pelo Presidente da República que, como efeito leva a extinção da
punibilidade do agraciado. Entretanto, não restitui a primariedade do agente, pois o delito foi praticado.
Anistia - Ato pelo qual o Poder Público declara o fim da punibilidade, por motivo de utilidade social, para todos
aqueles, que até certo dia praticaram determinados delitos, em geral políticos, seja fazendo cessar as diligências
persecutórias, seja tornando nulas e de nenhum efeito as condenações e o perdão geral.
A palavra "hediondo" origina-se do latim hoedos, cuja tradução é bode, que, em sentido figurado, tem a conotação
de algo fétido, malcheiroso.
Hediondo significa sórdido, repulsivo, malcheiroso.
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Concurso Público 2018

Conteúdo
Da Falsidade de Títulos e outros Papéis Públicos
Artigos 293 a 305 / 307 / 308 / 311-A
Falsificação de papéis públicos. Petrechos de falsificação / Falsificação do selo ou sinal público. Falsificação de
documento público / Falsificação de documento particular. Falsificação de cartão / Falsidade ideológica. Falso
reconhecimento de firma ou letra. Certidão ou atestado ideologicamente falso / Falsidade material de atestado ou
certidão. Falsidade de atestado médico / Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Uso de documento
falso / Supressão de documento. Falsa identidade / Fraudes em certames de interesse público.

Crimes Contra a Administração Pública
Artig o s 312 a 317 / 319 a 333 / 335 a 337
Peculato. Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informações. Modificação ou Alteração Não Autorizada de
Sistema de Informações. Extravio, Sonegação ou Inutilização de Livro ou Documento. Concussão. Excesso de
Exação. Forma Qualificada de Excesso de Exação. Corrupção Passiva / Ativa e Passiva / Corrupção Passiva
Qualificada. Corrupção Passiva Privilegiada / Prevaricação. Condescendência Criminosa. Advocacia
Administrativa. Violência Arbitrária / Abandono de Função. Exercício Funcional Ilegalmente Antecipado ou
Prolongado. Violação de Sigilo Funcional. Violação de Sigilo de Proposta de Concorrência. Funcionário Público.

Dos crimes praticados por particular contra a Administração em geral.
Dos Crimes Contra a Administração da Justiça
Artig o s 339 a 347 / 350; 357 e 359
Denunciação Caluniosa. Comunicação Falsa de Crime ou Contravenção. Autoacusação Falsa / Falso testemunho
ou falsa perícia. Coação no curso do processo. Exercício arbitrário das próprias razões. Fraude Processual.
Exercício arbitrário ou abuso de poder / Exploração de Prestígio. Desobediência a decisão judicial sobre perda ou
suspensão de direito.

Coletâneas de Exercícios pertinentes
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Da Falsidade de Títulos e Outros Papéis Públicos
Artigos 293 a 305 / 307 / 308 / 311-A
Falsificação de papéis públicos
ARTIGO 293 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:
I - selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação
de tributo;
II - papel de crédito público que não seja moeda de curso legal;
III - vale postal;
IV - cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por
entidade de direito público;
V - talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo a arrecadação de rendas públicas ou a depósito
ou caução por que o poder público seja responsável;
VI - bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por
Município:
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.
§ 1o Incorre na mesma pena quem:
I - usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo;
II - importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado
destinado a controle tributário;
III - importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece,
porta ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial,
produto ou mercadoria:
a) em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário, falsificado;
b) sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação.
§ 2º - Suprimir, em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis,
carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 3º - Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo
anterior.
§ 4º - Quem usa ou restitui à circulação, embora recibo de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou
alterados, a que se referem este artigo e o seu § 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre
na pena de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa.
§ 5o Equipara-se a atividade comercial, para os fins do inciso III do § 1o, qualquer forma de comércio
irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos e em
residências.
Para configurar-se o crime de moeda falsa é necessária uma falsificação enganosa, uma “imitatio veri”
(imitação verdadeira). A moeda falsa deve ser de dinheiro em circulação corrente, atual.
O crime de moeda falsa pode ocorrer em relação a moeda nacional ou estrangeira. Uma única cédula falsa já
caracteriza o delito.
Para o crime ser configurado não é necessária a colocação da moeda em circulação
Para constatar a falsidade faz-se necessário o exame pericial. Caso o falsificador colocar a moeda em circulação
responderá apenas pelo crime de falso. O tipo penal em questão é misto alternativo, ou seja, a falsificação decorre
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da fabricação ou da alteração da moeda, sendo assim, o crime restará configurado se houver uma ou outra ação
tipificada. Trata-se também de crime comum, pois pode ser praticado por qualquer pessoa. A competência para
julgar os crimes de moeda falsa é da Justiça Federal.
Somente o Banco Central do Brasil pode emitir papel-moeda e moeda metálica, através da Casa da Moeda. A
autorização ao Banco Central deve partir do Conselho Monetário Nacional. A objetividade jurídica do crime de
moeda falsa é a fé pública.
Falsificar significa imitar com fraude, a imitação não deve ser grosseira, mas convincente.
Não se admite o princípio da insignificância em matéria de falsificação de moeda. Ou seja, mesmo sendo a
falsificação de uma nota de um real ou uma moeda de cinquenta centavos, o crime está constituído.

Petrechos de falsificação
ARTIGO 294- Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à
falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
ARTIGO 295 - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se
a pena de sexta parte.
Dispõe o artigo 294 do CP: “Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado
à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior”. A pena é de reclusão de um a três anos, e multa.
Este crime é um ato preparatório do delito de falsificação de papéis públicos, que é tipificado como crime autônomo.
Trata-se de crime comum, formal, de forma livre, instantâneo ou permanente.
Caso o agente adquira o objeto destinado à falsificação, e em seguida falsifica um papel legítimo, responderá
apenas pelo artigo 293 (falsificação de papéis públicos), que absorve o artigo 294 do CP.
O artigo 295 estabelece que se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo,
aumenta-se a pena de sexta parte.

Da Falsidade Documental
Falsificação do selo ou sinal público
ARTIGO 296 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:
I - selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de Município;
II - selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito público, ou a autoridade, ou sinal público de tabelião:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.
§ 1º - Incorre nas mesmas penas:
I - quem faz uso do selo ou sinal falsificado;
II - quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio.
III - quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados
ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública.
§ 2º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena
de sexta parte.
Analisemos as principais características desse delito:
a) dolo: exige-se apenas o dolo genérico, que se vislumbra na vontade e na consciência do indivíduo em buscar
a falsificação;
b) sujeito ativo: crime comum - qualquer pessoa pode ser sujeito ativo desse crime. Uma observação se impõe:
em se tratando de funcionário público, a pena é aumentada da sexta parte;
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c) sujeito passivo: o Estado;
d) objeto material: selo ou sinal falsificado;
e) objeto jurídico: fé pública
No que concerne à classificação, tal crime é, conforme visto, comum, já que não exige qualidade especial do sujeito
ativo. Fala-se em crime formal, já que não exige resultado naturalístico (utilização do selo ou sinal faculdade), de
forma livre (que pode ser praticado por qualquer meio), comissivo (excepcionalmente comissivo por omissão),
instantâneo, unissubjetivo (que pode ser praticado por um só agente) e plurissubsistente (regra geral, vários atos
integram a conduta).

Falsificação de documento público
ARTIGO 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.
§ 1º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena
de sexta parte.
§ 2º - Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o
título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o
testamento particular.
§ 3o Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir:
I - na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a previdência
social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório;
II - na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante
a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita;
III - em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante
a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.
§ 4o Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no § 3o, nome do segurado e
seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços.
São duas as possibilidades de falsificação. A primeira delas se dá através da criação material de um
documento, que deveria ser expedido por funcionário público. A segunda se configura pela alteração realizada em
documento verdadeiro.
Exemplo: falsificação de passaportes; preenchimento ilícito de cheque em branco; falsificação de diploma de
curso médio ou superior.
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

Falsificação de documento particular
ARTIGO 298 - Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular
verdadeiro:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.
O delito aqui tratado refere-se a falsificação ou alteração de quaisquer documentos não emanados pelo
poder público, pois se assim fosse o tipo penal seria outro, a do artigo 297 do CP.
Por documento particular podemos citar, a título de exemplo, os contratos, acordos, histórico escolar, carteira de
identificação escolar, de clubes, dentre vários outros.
O tipo penal tem como objetivo proteger a fé pública, no sentido de evitar que pessoas sejam lesadas ao aceitar
documento particular falsificado, pensando ser verdadeiro.
Para que seja o delito tipificado, essencial que o documento seja hábil a enganar terceiros, a ponto de não permitir
o reconhecimento de sua falsidade, ou seja, que seja aceito como se verdadeiro fosse.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
Falsificação. Requisitos. “Para que se configure o crime de falsificação, a falsidade deve ser idônea para enganar
a fé pública e não tão grosseira que permita o seu reconhecimento por qualquer pessoa”. (TJSP – Ap. 22.172 – Rel.
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Des. LIMA GUIMARÃES – 1ª C. – J. 6.9.48 – Um.) (RF 123/281).

Corroborando esse entendimento a jurisprudência cita:
“A falsificação grosseira impede a realização típica do crime de falso em razão da inexistência de imitação da
verdade e potencialidade de dano.. (TRF 2ª R. – Ap. Crim. 10.736-6 – Rel. Des. Fed. SILVÉRIO CABRAL – 2ª T. – J. 10.10.90 –
Um.) (DJU, 13.11.90, p. 26.973).

Portanto, resta induvidoso que para que se caracterize o delito de falsificação de documento particular, os
elementos do falso devem induzir sua vítima a acreditar tratar-se de um documento verdadeiro.
Vale-nos consignar que se o agente utilizar-se dos meios de falsificação de documento particular para obtenção
de vantagem ilícita, este crime será absorvido pelo tipo penal de estelionato (art. 171 do CP).
O sujeito ativo do crime poderá ser qualquer pessoa, figurando no polo passivo o Estado.
O delito de falsificação de documento particular é doloso, onde o agente impõe sua vontade de forma livre e
consciente em praticar a falsificação ou alteração.
Nesse caso, é certo que para se constatar o dolo, desnecessário a apuração de eventual prejuízo a outrem, assim,
basta que o agente pratique intencionalmente a falsificação do documento, vejamos:
“O dolo no falsum decorre do próprio ato, pouco importando que não tenha havido prejuízo, porquanto o delito de
falsidade documental é classificado como ofensivo da fé pública, e não do patrimônio”. (TJSP – Ap. Crim. 9.040-3 – Rel.
Des. GOULART SOBRINHO – 2ª C. Crim. – J. 23.9.49 – Un.) (RT 566/308).

O crime comporta tentativa e se consuma no momento em que o agente falsifica o documento, não sendo preciso,
portanto, que se esse venha a ser utilizado. Vejamos o entendimento:
“O crime de falsificação de documento particular se consuma com a efetiva contrafação, falsificação”. (TRF 1ª R. –
Ap. Crim. 4.571-5-DF – Rel. Juiz ADHEMAR MACIEL – 3ª T. – J. 15.10.90 – Un.) (DJU, 29.10.90, p. 25.454).

Em relação ao concurso de crime temos a consignar que não haverá concurso com o crime de uso, previsto no
artigo 304 do código penal, segundo entendimento jurisprudencial dominante.
A ação penal subordinada ao crime de falsificação de documento particular é pública incondicionada.

Falsificação de cartão (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)
Parágrafo único - Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito.
(Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)

Falsidade ideológica
ARTIGO 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa, ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três)
anos e multa, se o documento é particular.
Na falsidade ideológica, o vício (imperfeição) incide sobre as declarações que o objeto material deveria
possuir, ou seja, sobre o conteúdo das ideias. Isto significa, que as declarações contidas no documento são falsas.
Por esta razão a falsidade ideológica é chamada de falso ideal.
O documento quanto ao seu aspecto material é verdadeiro, não apresentando rasuras, borrões, emendas,
omissões ou acréscimos.
Documento Público - É aquele elaborado de acordo com as formalidades legais, por funcionário público no
desempenho de suas atribuições, como por exemplo, certidões, escrituras, fotocópias autenticadas, etc.
Documento Particular - É aquele que não está compreendido como documento público.
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Objetividade Jurídica - É a fé pública no que se refere à veracidade do documento, tanto do documento público
como do particular.
Sujeito Ativo - É quem pratica a falsidade ideológica. É crime comum, portanto, pode cometer esse crime qualquer
pessoa, tanto pode ser o particular como o funcionário público.
Sujeito Passivo - É o Estado, bem como todas as pessoas que sofrerem dano pela falsidade.
Elementos Objetivos do Tipo - Três são as ações incriminadas pelo artigo 299.
A primeira delas é a de omitir declaração a que estava o agente obrigado. A segunda ação é a de inserir
declaração falsa ou diversa da que devia o agente fazer.
A terceira ação consiste em fazer inserir, em inserir de modo indireto, em utilizar-se o agente de terceiro para
introduzir ou incluir por sua determinação a declaração falsa ou diversa da que devia constar.
Em qualquer das modalidades é indispensável que a falsidade seja capaz de enganar, e tenha a finalidade de
"prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante".
Elementos Subjetivos do Tipo - É o dolo consistente na vontade livre e consciente de praticar o fato descrito,
tendo consciência da antijuridicidade. Inegável é a exigência do dolo específico, claramente imposto na cláusula
"com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante".
Consumação e Tentativa - Consuma-se o crime com a omissão e a inserção direta ou indireta da declaração
falsa ou diversa da que devia constar. Não exige a produção de dano, portanto, é crime formal. A tentativa somente
é possível na forma comissiva inserir ou de fazer inserir a declaração, pois na de inserir o agente pode declarar a
verdade até o encerramento do documento.
Na conduta de omitir não existe tentativa.
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a
falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.
No parágrafo único estão previstas duas formas qualificadas do crime em estudo. A primeira delas refere-se à
falsidade ideológica do funcionário, que comete o ilícito prevalecendo-se do cargo. Não é só ser funcionário público,
tem que se prevalecer do cargo, que o exercício da função lhe tenha proporcionado ocasião e facilidade de
cometimento do delito. A segunda ocorre quando a falsificação ou alteração diz respeito a assentamento de
registro civil.
Estão previstos na Lei civil os seguintes assentamentos:
"...I - os nascimentos;
II - os casamentos;
III - os óbitos;
IV - as emancipações;
V - as interdições;
VI - as sentenças declaratórias de ausência;
VII - as opções de nacionalidade;
VIII - as sentenças que deferirem a legitimação adotiva..."
(Lei nº 6.015, de 31-12-1973).
São os assentamentos que constituem prova específica do estado civil das pessoas. A falsificação ou alteração
deles acarreta o aumento de pena previsto no parágrafo único do artigo em estudo.
Ação Penal - Pública incondicionada.

Exemplos:
1) Inserção de falsa declaração de emprego em carteira profissional
2) O fornecimento pelo funcionário público, de certidão contrária ao que consta nos assentamentos oficiais.
3) Após receber um mandado para intimação de Paulo, o Oficial de Justiça Marcos, pelo fato de estar muito
cansado, certifica que cumpriu a diligência, devolvendo o mandado ao cartório.
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Falso reconhecimento de firma ou letra
ARTIGO 300 - Reconhecer, como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que o não seja:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público; e de um a três anos, e multa, se o
documento é particular.
O tipo penal está contido no art. 300 do Código Penal: “Reconhecer, como verdadeira, no exercício de função
pública, firma ou letra que o não seja.” A pena é reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público,
e de um a três anos e multa, se o documento é particular.
O bem jurídico protegido é, outra vez, a fé pública, a confiança que as pessoas depositam no reconhecimento de
firma ou letra pelo funcionário público, a quem o incumbe.
Sujeito ativo é apenas o funcionário público que tem a atribuição de reconhecer firmas e letras. É o tabelião ou
outro servidor a quem seja legalmente deferida essa atribuição.
Sujeito passivo é o Estado. Se há lesão, o titular do bem atingido também será sujeito passivo.

TIPICIDADE
Conduta e elementos do tipo
Firma é a assinatura de uma pessoa, impressa num documento. Letra é seu manuscrito. Reconhecimento de firma
é a declaração, feita pelo tabelião, de sua veracidade, ou seja, de que aquela assinatura foi aposta no documento
pela pessoa identificada como seu autor.
Reconhecida a firma pelo tabelião, as pessoas a quem o documento que a contém é apresentado acreditam que
a assinatura é a verdadeira da pessoa cujo nome consta como signatário, porque o reconhecimento, nesse sentido,
do tabelião goza, por força de lei, de fé pública.
O reconhecimento da firma é autêntico, quando a assinatura é aposta no documento na presença do tabelião. Dizse semiautêntico, quando, aposta longe das vistas do tabelião, o próprio signatário apresenta o documento no qual
foi lançada ao tabelião.
O reconhecimento por semelhança é o que é feito, pelo tabelião, após comparar a assinatura contida no documento
com outra arquivada no tabelionato. Reconhecimento indireto é o que o tabelião faz, à vista da declaração escrita
de duas pessoas, que atestam sua veracidade.
A conduta incriminada é o reconhecimento, como verdadeira, da assinatura ou o do manuscrito que não o é. O
tabelião afirma que é verdadeira a firma que não foi lançada no documento pela pessoa cujo nome consta, nele,
como signatária.
A norma não distingue entre o reconhecimento por autenticidade, semiautenticidade, por semelhança ou indireto,
podendo, portanto, ser realizado o tipo em qualquer das hipóteses.
O agente deve estar investido de função pública, podendo cometer o crime ainda quando, no momento do
reconhecimento, não a esteja exercendo.
O crime é doloso. Só incorre na incriminação o agente que tiver consciência de que a firma é falsa e reconhecer
sua veracidade com vontade livre, sem qualquer outra finalidade especial.
O tabelião não é perito e pode, no reconhecimento por semelhança, diante de uma assinatura falsificada com
maestria, enganar-se no momento da comparação, e, ao reconhecê-la como verdadeira, não terá cometido o crime,
porque o erro é excludente do dolo, e, no caso em exame, da própria tipicidade, porquanto não há tipo culposo.
Também não responderá na hipótese do reconhecimento por autenticidade quando a pessoa, munida de cédula
de identidade falsa, apõe a própria assinatura falsa na presença do tabelião. Nesse caso, o tabelião terá sido
enganado pelo falsário, que responderá pela falsificação do documento público.

Consumação e tentativa
Consuma-se no instante em que o agente declara, por escrito, no próprio documento, mediante a aposição de um
carimbo ou outra fórmula, o reconhecimento da firma como verdadeira.
A tentativa é possível se o agente, estando prestes a concluir a declaração de veracidade da firma falsa, é impedido
por ação de terceira pessoa.

AÇÃO PENAL
A ação penal é de iniciativa pública incondicionada, possível a suspensão condicional do processo penal.
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Certidão ou atestado ideologicamente falso
ARTIGO 301 - Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que
habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra
vantagem:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
É uma modalidade típica de falsidade ideológica, pois é um crime próprio do funcionário público.
Objetividade Jurídica - É a fé pública referente a autenticidade de atestado ou certidão, especialmente quando
forem esses documentos emitidos pelo funcionário público.
Sujeito Ativo - Como é crime próprio, o funcionário público pode cometê-lo, não o podendo ser cometido por
particular, visto que o tipo penal declara "em razão de função pública".
Sujeito Passivo - É o Estado.
Elementos Objetivos do Tipo - A conduta típica é atestar ou certificar fato ou circunstância. Atestar é afirmar ou
provar algo em caráter oficial. Certificar é afirmar, convencer da verdade ou da certeza de algo, também com
caráter público. É necessário que se trate de atestado ou certidão originários do funcionário público, pois a
reprodução fraudulenta de certificado ou atestado emitido por funcionário público configura crime de Falsidade de
Documento Público.
Elementos Subjetivos do Tipo - É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de atestar fato ou
circunstância nas condições descritas no tipo penal.
Consumação e Tentativa - Quanto à consumação, alguns doutrinadores acham que a consumação se dá quando
o agente encerra o atestado ou certidão, não sendo necessária a sua entrega ao destinatário. Outros acham que
a consumação somente é efetiva quando o atestado ou certidão é entregue a terceiro. Trata-se de crime formal,
que não exige o prejuízo efetivo. A tentativa é possível.
Ação Penal - Pública incondicionada.

Exemplos:
1) Atestado de pobreza para obtenção de justiça gratuita ou internação em hospital;
2) Atestado de idoneidade para ingressar no funcionalismo público.

Falsidade material de atestado ou certidão
§ 1º - Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado
verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus
ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem:
Pena - detenção, de três meses a dois anos.
Neste tipo de falsidade o que se frauda é a própria forma do documento, que é alterada no todo ou em parte.
Neste caso o sujeito modifica as características originais do objeto material, por meio de rasuras, borrões,
emendas, substituições de números, palavras ou letras, etc.
Pode acontecer, também, que o agente fraude totalmente a própria forma do documento, forjando-o, criando assim
um documento novo, ou seja, falso.
Objetividade Jurídica - A fé pública especialmente no que diz respeito à autenticidade dos documentos emitidos
por funcionário público.
Sujeito Ativo - Qualquer pessoa, inclusive o funcionário público.
Sujeito Passivo - É o Estado.
Elementos Objetivos do Tipo - A conduta típica é falsificar ou alterar.
Elementos Subjetivos do Tipo - O dolo do delito é a vontade de falsificar, contrafazendo ou alterando a certidão
ou atestado que possa servir de prova de fato ou circunstância.
Consumação e Tentativa - Consuma-se o delito com a falsificação ou alteração, independentemente do uso ou
qualquer outra consequência. Não é necessária para a consumação a existência de prejuízo efetivo, bastando o
simples perigo de dano. Não caracteriza o crime, porém, se a falsidade não é apta para causar prejuízo pela falta
de relevância jurídica de seu conteúdo. É crime formal e a tentativa é admissível.
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Ação Penal - Pública incondicionada.
§ 2º - Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de multa.
É apenas uma qualificadora do crime estudado. Observar a letra da lei "com o fim de lucro". Se não houver
esse fim, estaremos diante do crime previsto no "caput" ou no § 1º. Não é necessário que se obtenha o lucro.
Basta agir com esse fim.

Exemplo: a falsidade de atestado ou certidão de aprovação ou conclusão escolar, para matricula em escola ou
curso superior, caracteriza o delito de falsidade material de atestado ou certidão.
Falsidade de atestado médico
ARTIGO 302 - Dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso:
Pena - detenção, de um mês a um ano.
Parágrafo único - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.

Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica
ARTIGO 303 - Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para coleção, salvo quando a
reprodução ou a alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único - Na mesma pena incorre quem, para fins de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica.

Uso de documento falso
ARTIGO 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a
302:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
O indivíduo, sabendo que o documento que porta é falso, utiliza-o como se fosse autêntico.
Exemplo: uso de certidão falsa para eximir-se do pagamento de uma dívida; exibição de Carteira de Habilitação
falsa em blitz.
Pena: a pena cominada ao uso de documento falso é a mesma referente à falsificação em si.

Supressão de documento
ARTIGO 305 - Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio,
documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa, se o documento é público, e reclusão, de um a cinco anos, e multa,
se o documento é particular.
Estatui o art. 305 do Código Penal: “Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em
prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não poderia dispor”. É ainda um caso de
falsidade material.
Como é falso material a criação do documento falso ou a supressão parcial de um documento verdadeiro, assim
o é a supressão total. Em todas essas formas deve-se reconhecer a falsidade material e não haverá razão por que
se possa duvidar de que preferentemente a qualquer outro título de crime, deve apresentar-se o de falsidade em
documento. E de fato assim é.
A destruição, a supressão ou a ocultação de um documento produz o mesmo efeito que sua contrafação ou
alteração. Por todos esses modos, o agente atenta contra a veracidade do fato e viola a fé pública.
O bem-interesse, a objetividade jurídica considerada é a fé pública. A supressão de documento, com sua
falsificação, lesa a segurança, a certeza que deve haver nas relações jurídicas, impedindo que a verdade surja e,
consequentemente, burlando a confiança geral e individual que nele se deposita. Qualquer pessoa pode cometer
o crime, se diferenciando do peculato-desvio- art. 314, pois aqui somente o funcionário público pode ser agente
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ativo, por ser crime próprio. Não se exclui o proprietário, uma vez que se apresente o elemento condicionante do
crime: documento de que não podia dispor.
O objeto material é o documento público ou particular verdadeiro. Realce-se que a lei diz expressamente que o
documento há de ser verdadeiro. Se, portanto, destruído, um documento apócrifo (fato sem autenticidade), o crime
não subsiste, como não subsiste, se no documento autêntico é suprimida somente a parte que sofreu uma
alteração.

Falsa identidade
ARTIGO 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio
ou alheio, ou para causar dano a outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.
ARTIGO 308 - Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer
documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza,
próprio ou de terceiro:
Pena - detenção, de quatro meses a dois anos, e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Das Fraudes em Certames de Interesse Público
(Incluído pela Lei 12.550 de 2011)

Fraudes em certames de interesse público (Incluído pela Lei 12.550de 2011)
ARTIGO 311- A - Utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de
comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de: (Incluído pela Lei 12.550 de 2011)
I - concurso público; (Incluído pela Lei 12.550 de 2011)
II - avaliação ou exame públicos; (Incluído pela Lei 12.550 de 2011)
III - processo seletivo para ingresso no ensino superior; ou (Incluído pela Lei 12.550 de 2011)
IV - exame ou processo seletivo previstos em lei: (Incluído pela Lei 12.550 de 2011)
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. (Incluído pela Lei 12.550 de 2011)
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas
às informações mencionadas no caput. (Incluído pela Lei 12.550 de 2011)§ 2o Se da ação ou omissão resulta dano à
administração pública: (Incluído pela Lei 12.550 de 2011)
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. (Incluído pela Lei 12.550 de 2011)
§ 3o Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o fato é cometido por funcionário público. (Incluído pela Lei 12.550 de
2011)

Crimes Contra a Administração Pública
Artig o s 312 a 317 / 319 a 333 / 335 a 337

Peculato
ARTIGO 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público
ou particular, de quem tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:
Pena: reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
Peculato é um tipo especial de apropriação indébita em razão do cargo.
É o delito perpetrado, quando o funcionário se apropria ou desvia em proveito próprio ou de terceiro, o bem que
está em seu poder em razão do cargo, dinheiro, valor (apólices, títulos de dívida pública, etc.), ou outro bem móvel.
Objetividade Jurídica - Protege a Administração Pública no que diz respeito ao interesse patrimonial, preservação
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do erário público, fidelidade e probidade dos agentes do poder.
Sujeito Ativo - Crime próprio, o peculato somente pode ser cometido por funcionário público.
Sujeito Passivo - É o Estado. Se o objeto material for de natureza pública, sujeito passivo será o Estado ou outra
entidade de direito público. Cuidando-se de bem particular, o proprietário ou possuidor será o sujeito passivo.
Elementos Objetivos do Tipo - A conduta pode realizar-se de duas formas:
1º) apropriação; e 2º) desvio.
Na apropriação há inversão do título da posse, dispondo o sujeito da coisa como se fosse dono. No desvio, o
funcionário, sem ânimo de apossamento definitivo, emprega o objeto material em fim diverso de sua destinação
específica, em proveito próprio ou alheio.
Elementos Subjetivos do Tipo - É o dolo, vontade livre e consciente de concretizar os elementos objetivos do
tipo. Além do dolo, o tipo requer um fim especial de agir, o elemento subjetivo contido na expressão "em proveito
próprio ou alheio".
Consumação e Tentativa - Consuma-se o delito, na modalidade peculato-apropriação, no momento em que o
sujeito age como se fosse dono do objeto material. No peculato-desvio, o momento consumativo ocorre com o ato
desvio, sendo irrelevante se consegue ou não o proveito próprio ou alheio. Delito material; admite a figura da
tentativa.
Ação Penal - Pública incondicionada.

Exemplos de Peculato:
1) Funcionário público que ao transmitir o cargo do qual fora afastado, retém em seu poder o saldo de caixa
acusado no balancete de contabilidade e pertencente aos cofres públicos.
2) Se o carteiro ao invés de entregar a correspondência, viola-a apropriando-se dos respectivos valores
registrados, ocorre crime de peculato.
3) Comete crime de peculato o policial que se apropria de valores do preso, cuja guarda lhe foi confiada.

Peculato - Furto
§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor, ou bem, o
subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe
proporciona a qualidade de funcionário.
Objetividade Jurídica - É a mesma do caput.
Sujeito Ativo - É o mesmo do caput.
Sujeito Passivo - É o mesmo do caput.
Elementos Objetivos do Tipo - O núcleo do tipo é o verbo subtrair. O peculato, aqui, está descrito na forma do
furto. Nada mais é do que o furto cometido pelo funcionário público, valendo-se de sua condição perante a
Administração Pública.
Duas são as hipóteses previstas no tipo:
1º) o sujeito realiza a subtração; ou
2º) voluntária e conscientemente, concorre para que outro subtraia o objeto material.
Nos dois casos, o funcionário não tem a posse ou a detenção do bem. Se tivesse, responderia pelo delito definido
no caput da disposição.
Elementos Subjetivos do Tipo - É o dolo, vontade livre e consciente dirigida à subtração ou a concorrer com a
conduta do terceiro, que subtrai o objeto material. Além do dolo, outro elemento subjetivo do tipo, concernente à
intenção de obtenção de proveito próprio ou alheio.
Consumação e Tentativa - Atinge a consumação, quer cometido pelo funcionário quer por terceiro, nos mesmos
moldes do furto. Crime material; admite a tentativa, aplicando-se os mesmos princípios apreciados no delito de
furto.
Ação Penal - Pública incondicionada.
Exemplo: policial que subtrai, peças de uma motocicleta furtada e que apreendera em razão de suas funções.
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Peculato Culposo
§ 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem:
Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.
Este tipo de peculato, não intencional, ocorre quando o funcionário por negligência, imprudência ou imperícia
concorre para a prática do crime de outrem seja funcionário ou simples particular. O funcionário por não
observância do dever de cuidado a que estava obrigado, concorre (facilita) para a prática de condutas delituosas.
§ 3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a
punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.
O ressarcimento do dano causando a extinção da punibilidade ou a redução de metade da pena imposta, somente
é possível no peculato culposo como forma de abrandar o delito em decorrência da falta de dolo do agente.
Se a reparação do dano é anterior à sentença irrecorrível (sentença para a qual não cabe mais nenhum recurso),
extingue a punibilidade. Se o ressarcimento à sentença irrecorrível, reduz a metade da pena imposta.
O ressarcimento pode ser efetuado pelo próprio réu, ou por terceiro em seu nome. Entretanto, o ressarcimento do
dano provocado ao Estado, ou a extinção da punibilidade não impedirão sanções administrativas cabíveis.
Exemplos:
1 - Funcionário público municipal que tinha sob sua guarda bens da municipalidade acaba esquecendo, não
intencionalmente, mas, por negligência, abertas as portas do local onde estavam os bens. Durante a noite aqueles
objetos foram subtraídos.
2- Pratica peculato culposo, o funcionário público incumbido de fiscalizar o serviço, que não cumpre com o seu
dever de fiscalizar, propiciando que seu subordinado aumente o número de horas extras a que tem direito e se
aproprie da diferença.

Peculato mediante erro de outrem
ARTIGO 313 - Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro
de outrem:
Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Objetividade Jurídica - tutela-se a Administração Pública.
Sujeito Ativo - Delito próprio, só pode ser cometido por funcionário público. Nada impede, entretanto, que um
particular participe do fato, respondendo pelo crime.
Sujeito Passivo - Há dois sujeitos passivos. Em primeiro lugar, o Estado. De forma secundária, a vítima da fraude.
O lesado, não sendo também vítima da fraude, surge com prejudicado.
Elementos Objetivos do Tipo - A conduta consiste em o funcionário público apropriar-se de dinheiro ou qualquer
outra utilidade mediante aproveitamento ou manutenção do erro de outrem. Imprescindível, para que exista delito,
que a entrega do bem tenha sido feita ao sujeito em razão do cargo que desempenha junto à Administração Pública
e que o erro tenha relação com o seu exercício.
Elementos Subjetivos do Tipo - o dolo, que consiste na vontade livre e consciente de apropriar-se de objeto
material.
Consumação e Tentativa - o delito atinge o momento consumativo quando o funcionário público se apropria do
objeto material, agindo como se fosse dono. A tentativa é admissível.
Exemplo: funcionário é surpreendido no momento em que está abrindo uma carta contendo valor, a ele entregue
por erro de outrem.
Circunstância Qualificada - o autor deste crime, terá sua pena aumentada da terça parte se o seu ocupante for
ocupante do cargo em comissão ou de função ou assessoramento de órgão da administração direta, Sociedade
de economia mista ou fundação instituída pelo poder público (art. 327, § 2º)
Ação Penal - Pública incondicionada.
Exemplo: um particular, paga a administração pública um valor superior ao devido, por ter se enganado quanto a
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quantia a ser paga. Caso o funcionário que recebeu o valor apropriar-se da diferença, cometera peculato mediante
erro de outrem

Peculato Via Informática
A reforma penal introduzida pela Lei 9983/2000 descreve duas novas condutas penais contra a Administração
Pública. Portanto, dois tipos penais foram acrescidos aos tipos de peculato, podendo ambos, ser praticados por
meio da informática. O artigo 313, além de manter o texto original foi desdobrado em artigo 313-A e artigo 313-B.

Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informações
ARTIGO 313-A - Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir
indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública
com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
O tipo penal refere-se apenas a previsão por funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, ou alteração,
ou exclusão indevida de dados corretos no sistema informatizado da Administração Pública.
Por vantagem indevida, devemos entender tanto a vantagem indevida obtida ou o extravio de créditos, bem como
a liberação de débitos, ou desoneração de qualquer tipo de ordem patrimonial.
Um exemplo conhecido por muitos são os fatos ocorridos no Detran de São Paulo, onde as multas aplicadas aos
motoristas infratores eram excluídas do banco de dados, permitindo aos proprietários de veículos, de ficarem livres
de seus pagamentos, por ocasião de seu licenciamento.

Modificação ou Alteração Não Autorizada de Sistema de Informações
ARTIGO 313-B - Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática
sem autorização ou solicitação de autoridade competente:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa.
§ único - As penas são aumentadas de um Terço até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para
a Administração Pública ou para o administrado.
Este delito tem dois aspectos distintos:
1) Qualquer funcionário público pode acionar o sistema informatizado da Administração Pública desde que tenha
autorização para tal.
2) Para a caracterização do delito previsto no artigo 312 - B, não é preciso que o agente queira obter vantagem
material indevida, nem para si nem para outrem, pois o crime em questão não está associado à pretensão material.
Por exemplo: O delito descrito no artigo 313- B será configurado se um funcionário acessar o sistema
informatizado da Administração Pública para excluir o registro de uma condenação penal sua ou de terceiro.

Extravio, Sonegação ou Inutilização de Livro ou Documento
ARTIGO 314 - Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de quem tem a guarda em razão do cargo,
sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente.
Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, se o fato não constitui crime mais grave.
A integridade de livros fiscais e documentos confiados ao funcionário público, objetiva a proteger a
organização da administração pública, que para alcançar seus fins necessita tê-los à disposição para suas
necessidades, tais como expedir certidões as pessoas que dela necessitem, bem como para provar que seus atos
são praticados em conformidade com a lei.
Objetividade Jurídica - Visa a incriminação a proteger a Administração Pública, no que diz respeito à ordem,
regularidade e segurança de livros oficiais e documentação de natureza pública, ou privada, que devem manterse íntegros.
Sujeito Ativo - crime próprio, praticado apenas pelo funcionário público no exercício do cargo, uma vez que é a
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ele que são confiados os objetos materiais em razão de sua atividade pública. Admite-se, entretanto, a participação
de terceiro não qualificado.
Sujeito Passivo - É o estado. Nada impede, porém, que também apareça o particular como segundo sujeito
passivo, ocorrendo a hipótese quando lhe pertence o objeto material (exemplo: um documento que esteja na
posse da Administração Pública).
Elementos Objetivos do Tipo 1 - Extraviar que quer dizer descaminhar, desviar, alterar sua destinação.
2 - Sonegar é deixar de mencionar, deixar de apresentar quando é devido ou exigido por quem de direito, esconder
etc.
3 - Inutilizar é tornar imprestável par ao fim específico, a que se destina o livro ou o documento. A inutilização pode
ser total (destruição) ou parcial (inutilização propriamente dita).
Elementos Subjetivos do Tipo - É o dolo, tendo o sujeito consciência de que exerce a guarda do objeto material
em face do exercício do cargo.
Crime Subsidiário - é crime subsidiário percebido facilmente pela frase: se o fato não constitui crime mais grave.
Deve-se procurar no Código Penal, ou em leis especiais / extravagantes se não há uma circunstância mais grave
para esta conduta. Se não houver punições mais grave, receberá o infrator a pena deste artigo.
Circunstância Qualificada - o autor deste crime, terá sua pena aumentada da terça parte se o seu ocupante, for
ocupante do cargo em comissão ou de função ou assessoramento de órgão da administração direta, Sociedade
de economia mista ou fundação instituída pelo poder público (art. 327, §2º).
Consumação e Tentativa - Consuma-se o delito com a realização das condutas descritas no tipo (extravio,
sonegação ou inutilização do objeto material), sendo irrelevante que, o poder público ou terceiro venha a sofrer
dano concreto. A tentativa é admissível nas modalidades de extravio e inutilização. Na sonegação, contudo, não
é possível.
Emprego irregular de verbas ou rendas públicas
Ação Penal - Pública incondicionada.
ARTIGO 315 - Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei:
Pena: detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.
Objetividade Jurídica - O tipo protege a regularidade da atividade administrativa no que diz respeito à
aplicação de verbas e rendas públicas.
Sujeito Ativo - crime próprio, praticado apenas pelo funcionário público que tem poder de disposição de verbas
e rendas públicas.
Sujeito Passivo – São, a União, os Estados, os Municípios etc.
Elementos Objetivos do Tipo - a figura típica apresenta dois tipos:
1º) emprego irregular de verbas públicas ou
2º) emprego irregular de rendas públicas
Verbas Públicas - São importâncias em dinheiro, destinadas por lei orçamentária, à satisfação de um serviço
público ou de uma utilidade pública.
Rendas Públicas – São, dinheiros recebidos pela Fazenda Pública, ou a esta pertencente, seja qual for a sua
origem legal.
Elementos Subjetivos do Tipo - É o dolo, vontade livre e consciente de aplicar diferentemente de sua destinação
específica as tendas ou verbas de natureza pública. Não se exige nenhum fim específico, não sendo necessário,
por isso, o intuito de lucro.
Circunstância Qualificada - O autor deste crime, terá sua pena aumentada da terça parte se o seu ocupante for
ocupante do cargo em comissão ou de função ou assessoramento de órgão da administração direta, Sociedade
de economia mista ou fundação instituída pelo poder público (art. 327, §2º).
Consumação e Tentativa - Consuma-se o delito com a aplicação indevida das rendas ou verbas. Não basta a
simples indicação ou destinação sem execução. A tentativa é admissível.
Atenção: em casos de calamidade pública, justifica-se o emprego irregular das verbas e rendas públicas, para o
atendimento em caráter de emergência, diante de uma situação imprevista
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Ação Penal - Pública incondicionada.
Exemplo: prefeito municipal que desvia verba destinada a saúde para construção de escola em sua base eleitoral,
contrariando a Lei Orçamentária aprovada pela Câmara do Vereadores

Concussão
ARTIGO 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes
de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.
Concussão é uma forma especial de extorsão, cometida pelo funcionário público que se vale da função por
meio da coação para atingir seus fins.
Objetividade Jurídica - Visa a proteger o normal desenvolvimento dos encargos funcionais, por parte da
Administração Pública e na conservação e tutela do decoro desta. Protege-se também o patrimônio do particular
contra a forma especial de extorsão cometida pelo funcionário, que se vale para a prática do delito, da função que
desempenha, empregando-a como meio de coação para a obtenção de seus fins.
Sujeito Ativo - Em face de a concussão ser delito próprio, só pode ser o funcionário público, mesmo que ainda
não tenha assumido o cargo, mas desde que aja em virtude dele.
Sujeito Passivo - É o estado, titular de interesse protegido e violado pela lesão do dever de integridade que norteia
a atividade funcional. No plano secundário, aparece a vítima como sujeito passivo.
Elementos Objetivos do Tipo - O núcleo do tipo é o verbo exigir, que significa impor como obrigação, ordenar,
intimar. A conduta incriminada consiste em o funcionário público exigir do sujeito passivo uma vantagem indevida,
direta ou indiretamente, em razão do exercício da função.
A exigência pode ser:
1º) direta; ou
2º) indireta
Exigência Direta: quando o funcionário, manifesta sua intenção explicitamente, ou seja, de forma clara a vítima,
face a face.
Exigência Indireta: quando o agente (funcionário público), se utiliza da interposta pessoa, isto é, de outra pessoa
que age como intermediária "testa de ferro”, para fazer chegar a vítima sua pretensão, ou formula exigência de
maneira capciosa ou disfarçada, ou seja, implicitamente
Elementos Subjetivos do Tipo - É o dolo, vontade livre e consciente dirigida à exigência, devendo abarcar os
outros dados típicos. Além dele, exige-se outro, previsto na expressão "para si ou para outrem".
Consumação e Tentativa - Consuma-se o delito, com a exigência, no momento em que esta chega ao
conhecimento do sujeito passivo. Não se exige, para a consumação do delito, que é formal, a consecução do fim
visado pelo agente, (a obtenção da indevida vantagem). Se esta ocorre, há simples exaurimento.
Quanto à tentativa:
1º) é inadmissível. Ou o sujeito exigiu, ou não;
2º) tratando-se, a tentativa é admissível.
Exemplo: carta extraviada contendo a exigência que chega ao conhecimento da autoridade policial.
Ação Penal - Pública incondicionada.
Elemento Subjetivo do Tipo: Há elementos subjetivos do tipo, elencados pelas expressões para si ou para outrem
e em proveito próprio ou alheio.
Tipo Normativo - Está presente na expressão indevida que qualifica a vantagem
Circunstância Qualificada - O autor deste crime, terá sua pena aumentada da terça parte se o seu ocupante do
cargo em comissão ou de função ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia
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Concurso Público 2018

Conteúdo
Artigos 251 a 258 - 261 a 267 e 274
Do Juiz / Do Ministério Público / Dos Funcionários da Justiça.

Artigos 351 a 372
Das Citações. Das Intimações.

Artigos 394 a 497
Da Instrução Criminal. Do procedimento relativo aos Processos da competência do Tribunal do Júri. Da Pronúncia,
da Impronúncia e da Absolvição Sumária. Da Preparação do Processo para Julgamento em Plenário. Do
Alistamento dos Jurados / Do Desaforamento. Da Organização da Pauta. Do Sorteio e da Convocação dos
Jurados. Da Função do Jurado. Da Composição do Tribunal do Júri e da Formação do Conselho de Sentença. Da
Reunião e das Sessões do Tribunal do Júri. Da Instrução em Plenário. Dos Debates. Do Questionário e sua
Votação. Da Sentença. Da Ata dos Trabalhos / Das Atribuições do Presidente do Tribunal do Júri.

Artigos 531 a 538
Procedimento Sumário dos Crimes.

Artigos 541 a 548
Do Processo de Restauração de Autos Extraviados ou Destruídos.

Artigos 574 a 667
Dos Recursos em Geral. Do Recurso em Sentido Estrito. Da Apelação. Do Protesto por Novo Júri. Do processo e
do julgamento dos Recursos em Sentido Estrito e das Apelações, nos tribunais de apelação. Dos Embargos / Da
Revisão. Do Recurso Extraordinário. Da Carta Testemunhável. Do Habeas corpus e seu processo.

Lei nº 9.099/95 – Dos Juizados Especiais Criminais (artigos 60 a 83; 88 e 89).
Da Competência e dos Atos Processuais. Da Fase Preliminar. Do Procedimento Sumariíssimo. Disposições Finais.
Coletâneas de Exercícios pertinentes
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Artigos 251 a 258 - 261 a 267 e 274
Do Juiz, do Ministério Público, dos Assistentes e Auxiliares da Justiça
No processo criminal o acusado pode defender-se por meio de duas maneiras diferentes:
Direta: negando a existência do fato que lhe foi atribuído. ..

Indireta: opondo à pretensão do autor um direito que pode elidir, extinguir, aniquilar essa pretensão ou prorrogar,
dilatar, retardar, transferir seu exercício. Essa defesa indireta é denominada de exceção.
Exceção: Podemos conceituar exceção como um meio de defesa indireto com objetivo de extinguir a ação ou
simplesmente o seu exercício.
Espécies de exceções: Quando impedem a ação penal são chamadas peremptórias; quando apenas
retardam o andamento do processo criminal, dilatórias.
Exceção de Suspeição: é arguida com o fim de recusar o juiz sempre que as partes entendem haver motivo
que o impeça de julgar com imparcialidade ou quando há motivos relevantes para suspeitarem de sua isenção em
decorrência de interesses ou sentimentos pessoais (ódios, amor, temor, cobiça, etc.).
A Exceção de suspeição tem por finalidade prevenir decisões injustas, assim como evitar situações embaraçosas
para o juiz. A manifestação do juiz deve ser a mais justa possível, mas não o será se o juiz não atuar
imparcialmente.

Do Juiz
Art. 251. Ao juiz incumbirá prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos
atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública.
O código de processo penal, em seu artigo 251 incumbe o juiz de duas atividades:
a) Prover a regularidade do processo, ou seja, de ser o responsável pelo processo para que ele se desenvolva
regularmente (atividade de natureza processual)
b) Manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo inclusive requisitar a força pública (atividade
administrativa).
Prover a regularidade do processo, consiste na ação do juiz para que o processo atinja seu fim, que é a realização
da justiça por meio da descoberta da verdade. A segunda parte do artigo, trata da atribuição administrativa: o juiz
pratica atos de polícia com a finalidade de assegurar a ordem no decorrer do processo, podendo inclusive requisitar
a força policial. É o que ocorre por exemplo com a polícia nas audiências e no julgamento do júri.

Impedimento e Suspeição
Estas prescrições, tem por finalidade não apenas evitar decisões injustas, mas também evitar situações incômodas
para o juiz e a desconfiança do povo na justiça.
Suspeição - No direito processual, a suspeição envolve a suspeita de parcialidade em virtude de que não somente
o juiz, como qualquer outro funcionário da justiça, ou o próprio Ministério Público é tido como parcial, ou capaz de
agir ou de ser influenciado a agir de uma certa forma, em detrimento de uma das partes.
A suspeição de parcialidade é indicada como suspeição legítima, nascendo do justo receio, inspirado por toda
circunstância que possa influenciar a pessoa a tomar uma atitude diferente daquela que é de seu dever. Pode a
suspeição ser suscitada contra o juiz, contra o representante do Ministério Público, contra o perito, contra o
intérprete, ou conta o próprio serventuário da justiça que serve no processo.

Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:
São parentes em linha reta consanguíneos, as pessoas que estão umas para as outras na relação de
ascendentes e descendentes: pai, avô, bisavô; mãe, avó, bisavó; filho, neto, bisneto; filha, neta, bisneta.
São parentes em linha colateral consanguínea ou transversal, até o sexto grau, as pessoas que provêm de um só
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tronco, sem descenderem uma da outra: irmão, irmã, tio, tia, sobrinho, sobrinha.
Grau - é a distância do parentesco. 1º grau é entre pais e filhos; 2º grau é entre avos e netos e entre irmãos; 3º
grau é entre tio e sobrinhos.
Parentes afins são: o sogro, a sogra, o genro, a nora; padrasto, enteado, enteada, marido da avó, mulher do avô,
marido da neta, mulher do neto, cunhado, cunhada, marido da tia, mulher do tio, marido da sobrinha, mulher do
sobrinho.
I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro
grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou
perito;
Se no processo já atuou algum dos parentes do juiz mencionados no inciso I, tendo funcionado inclusive como
defensor ou advogado, ou como promotor, ou como delegado, perito ou escrivão: o juiz estará impedido de
trabalhar na causa, ou seja, não poderá exercer sua jurisdição (poder legal de julgar causas e aplicar a lei).
II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;
Se o juiz já atuou, isto é, trabalhou no processo ou se foi testemunha nos autos do inquérito policial ou no
processo, a lei presume que não terá isenção e imparcialidade. Portanto, está impedido de atuar no processo.
III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;
O juiz que tiver atuado em outra instância, está impedido, pois não pode haver isenção para proferir nova
decisão em matéria sobre a qual já exerceu jurisdição, julgando, colhendo provas etc.
Pode ocorrer por exemplo, de o juiz ser promovido para o tribunal, e quando já está atuando, lá chegar um recurso
de um caso em que funcionou como juiz de primeira instância.
Neste caso o juiz estará impedido.
O dispositivo refere-se apenas à atividade jurisdicional em outra "instância", não havendo impedimento quando
praticou os atos jurisdicionais no processo no mesmo grau de jurisdição.
IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro
grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.
Caso o juiz tenha interesse no processo, ou há interesse por parte de um parente seu, neste caso, estará
impedido, para que não julgue de acordo com seu interesse pessoal.

Art. 253. Nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si
parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive.
Juízos coletivos são aqueles em que a causa é decidida por vários deles de forma conjunta.
Nos tribunais as decisões são proferidas por juízes membros de um colegiado, isto é, vários juízes decidem a
causa em conjunto, cada um ando o seu voto, prevalecendo o voto da maioria.

Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:
O juiz deve dar-se por suspeito, isto é, ele próprio deverá declarar-se suspeito ou poderá ser recusado por
uma das partes através da exceção de suspeição, nas hipóteses mencionadas no artigo 254.
I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
A amizade íntima quando existe extrema familiaridade, frequência assídua na residência do amigo, relação
de compadrio, existência de favores, etc. Basta esta relação com qualquer das partes, para que ocorra a suspeição.
A inimizade capital, quando se trata de sentimento de gravidade vidente, traduzindo o ódio, rancor e o desejo de
vingança. A lei refere-se somente a parte, não havendo suspeição quando houver relação de amizade íntima ou
inimizade capital entre o juiz e o procurador da parte.
II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre
cujo caráter criminoso haja controvérsia;
III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda
ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;
Tendo a parte o poder de julgar ação de interesse dessas pessoas é evidente que fica comprometida a
independência do juiz.
IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;
V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;
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Será suspeito o juiz que for credor, devedor, curador ou tutor de qualquer das partes, pois são casos em que
o juiz está diretamente ligado a uma delas. Fica claro o interesse pessoal do juiz, o que conduz à inexistência de
isenção por parte do magistrado.
Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.
Se o juiz for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo, também será suspeito
por estar ligado à sociedade que administra, correndo o risco de ser influenciado, de modo a decidir a causa com
parcialidade.

Art. 255. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução
do casamento que Ihe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes; mas, ainda que dissolvido o
casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou
enteado de quem for parte no processo.

Art. 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de
propósito der motivo para criá-la.

Do Ministério Público
O Ministério Público é um órgão constitucional porque é previsto e imposto pela Constituição nos termos do
artigo 127 da Carta Política. O Ministério Público é instituição permanente, essencial a função jurisdicional do
estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis.

Art. 257. Ao Ministério Público cabe:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma estabelecida neste Código; e
II - fiscalizar a execução da lei.
Nos termos do Código Penal, cabe ao ministério público promover e fiscalizar a execução da lei.
Promover a execução da lei, consiste em promover a ação penal pública e acompanhá-la até o trânsito em julgado
(sentença definitiva para a qual não cabe nenhum recurso), e ainda fiscalizar a aplicação e execução da pena.
Uma outra função do Ministério Público é atentar para a fiel aplicação da lei, denunciando nulidades e
irregularidades. Portanto, o Ministério Público deve conduzir-se com imparcialidade, pois sua função é defender
os interesses da sociedade inclusive, quando as provas evidenciarem a inocência do acusado, pleitear a
improcedência da pretensão punitiva pedindo a absolvição do acusado.

Art. 258. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das
partes for seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau,
inclusive, e a eles se estendem, no que Ihes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos
impedimentos dos juízes.
Art. 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor.
Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através
de manifestação fundamentada.

Art. 262. Ao acusado menor dar-se-á curador.
Art. 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de a
todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação.
Parágrafo único. O acusado, que não for pobre, será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo,
arbitrados pelo juiz.
Art. 264. Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa de
cem a quinhentos mil-réis, a prestar seu patrocínio aos acusados, quando nomeados pelo Juiz.
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Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado
previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.
§ 1o A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer.
§ 2o Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará
o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só
para o efeito do ato.
Art. 266. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por
ocasião do interrogatório.
Art. 267. Nos termos do art. 252, não funcionarão como defensores os parentes do juiz.

Dos Funcionários Da Justiça
Art. 274. As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da
justiça, no que Ihes for aplicável.

Artigos 351 a 372 - Das Citações e Intimações

Das Citações
Art. 351. A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do
Juiz que a houver ordenado.
Citação - Do latim "ciere", que significa agitar, chamar, convocar, o ato processual por intermédio do qual o
poder judiciário cientifica ao réu da existência de uma ação penal contra ele, para que possa se defender, ao
mesmo tempo que lhe informa o dia e a hora que deverá comparecer em juízo para ser interrogado.
No Processo Penal, a citação é realizada por mandado, que é cumprido pelo oficial de justiça. Conforme o artigo
em estudo, o Juiz só poderá ordenar que se cumpra o mandado de citação no território de sua jurisdição, ou seja,
só poderá ordenar a citação, se o réu estiver dentro de sua comarca, portanto, o oficial de justiça só poderá cumprir
os mandados para os quais for designado, dentro da área que compõe a comarca onde o Juiz tenha poder de
mando.
A citação só se faz uma vez. Assim, se por qualquer motivo a audiência para a qual o réu for designado a
comparecer, vier a ser adiada, o réu deverá ser notificado novamente da nova data e horário que deverá
comparecer em juízo.
A citação é fundamental ao juízo, pois para a validade do processo é imprescindível a citação inicial do réu,
constituindo-se um ato essencial do processo, em decorrência do princípio de ampla defesa assegurado pela
Constituição em seu artigo 5o inciso LV: "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos inerentes a ela"
Assim, ninguém poderá ser processado ou condenado sem que tenha conhecimento das acusações que lhe são
feitas. Por esta razão, a falta de citação é causa de nulidade absoluta do processo.
É importante ressaltar que só o acusado pode ser citado, por ser o único sujeito passivo da pretensão punitiva do
Estado, isto é, o único que poderá ser punido pelo Estado, e por esta razão precisa se defender.
Por outro lado, todos os acusados devem ser citados, mesmo aqueles menores de 21 anos (desde que tenha 18
anos completos na data da infração) ou o insano mental, não se admitindo que a citação seja feita a seu
representante legal.
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Somente durante o processo é que será nomeado um curador ao menor de 21 anos e, no caso do insano mental,
a nomeação se fará quando se instaurar o incidente próprio (Incidente de Insanidade Mental)
A Lei Processual Penal apenas prevê a citação por mandado quando o acusado se encontrar na circunscrição
(comarca) do juízo processante, isto é, onde será tramitado o processo.
Caso o acusado estiver fora da circunscrição, mas em local conhecido, sua citação será feita por meio de carta
precatória, estando o réu no território nacional.
Quando o acusado se encontrar em legação estrangeira ou em um país estrangeiro, sendo conhecido seu
endereço, a citação será feita por carta rogatória.
A citação também será feita por meio de publicação de editais quando não for possível localizar o acusado, ou
este se ocultar para não ser citado, a fim de se estabelecer a relação processual.
Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação
com hora certa.
A falta de citação é causa de nulidade absoluta do processo, a qual é sanada caso o réu compareça em juízo antes
da consumação do ato.
O comparecimento do réu em juízo afasta a falta ou defeito da citação, sendo este interrogado, ainda que se trate
de acusado preso.

Art. 352. O mandado de citação indicará:
I - o nome do Juiz;
II- o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa;
III- o nome do réu, ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos;
IV- a residência do réu, se for conhecida;
V - o fim para que é feita a citação;
VI- o juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer;
VII- a subscrição do escrivão e a rubrica do Juiz.
Estes são requisitos indispensáveis, que deverão estar contidos no mandado de citação, para sua
regularidade formal. São designados requisitos intrínsecos, pois são inseparáveis da citação.
No mandado de citação, deve constar o nome do Juiz que a determinou, como também o cargo ocupado pelo
autor da ordem.
Nas ações iniciadas por queixa, o nome do querelante também deverá constar no mandado de citação, para que
o acusado tome ciência de quem é seu acusado.
Obviamente o nome do réu deve ser mencionado, mas caso ele não seja conhecido pelo nome, deverá constar na
citação seus sinais característicos que o identificam, tais como descritos no momento da denúncia ou queixa.
O endereço ou residência do acusado também não poderá deixar de ser mencionado, quando conhecido, para
orientar o oficial de justiça.
Caso a residência do réu seja desconhecida, deverá ser ele procurado na comarca ou ser citado onde quer que
seja encontrado.
No mandado deve constar o fim para que, a citação é feita, isto é, o teor da acusação formulada contra o réu.
Deve constar igualmente, o juízo e lugar onde deve comparecer para atender ao chamamento judicial e ser
interrogado. A ausência de qualquer uma dessas indicações constantes desse artigo ou eventual equívoco a
respeito de qualquer delas, implicará na nulidade do mandado e, assim, da citação.

6

Apostilas OBJETIVA – Concursos Públicos - Brasil

Finalmente deve constar do mandado também a subscrição do escrivão e a rubrica do Juiz, sinais estes que
conferem autenticidade aos documentos citatórios.

Art. 353. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do Juiz processante, será citado mediante
precatória.
A palavra precatória vem do latim precare, que significa pedir.
Precatória - É um pedido solicitado por um Juiz a outro de comarca distinta, requerendo a esse último que realize
determinado ato processual, que não pode ser realizado na comarca de origem.
A Carta Precatória não é utilizada somente em casos de citações, mas para qualquer tipo de mandado que o Juiz
processante não tem condições de fazer cumprir, pelo fato do réu não residir em sua jurisdição.
Carta Rogatória - É o meio de fazer a citação em outro país. É uma carta através da qual se pede a alguma
autoridade estrangeira, para que pratique um ato processual. Pode ser também um pedido feito pelo Juiz ou
Tribunal a um tribunal brasileiro de instância superior para que pratique um ato.
Carta de Ordem - É uma ordem expedida por um Tribunal hierarquicamente superior, para que um Juiz de
instância inferior cumpra um ato.
Comarca - É o espaço territorial delimitado, em que determinado Juiz exerce sua jurisdição
A comarca de origem é chamada de juízo deprecante, enquanto a destinatária da precatória é chamada juízo
deprecado.
A precatória é designada também como carta precatória. A carta precatória é utilizada quando o ato processual
(citação ou intimação) não puder ser realizado na sede do juízo deprecante, isto é, onde corre o processo.
Assim, quando o acusado estiver fora do território da jurisdição do Juiz processante, isto é, em outra comarca, mas
em local conhecido e em território nacional, a citação deverá ser feita por carta precatória.
A precatória é eficaz quando o réu se encontra fora da comarca processante, mas em lugar certo e sabido, caso
contrário, não poderá ser cumprida.
Por exemplo: Se o processo estiver tramitando em Campinas e o réu estiver residindo no Rio de Janeiro, em
endereço desconhecido, claro está que a precatória poderá não atingir sua finalidade. Contudo, caso o endereço
do réu seja conhecido, ou mesmo desconhecido, mas em se tratando neste segundo caso de localidade pequena,
e onde se presuma que a pessoa do réu é bastante conhecida, a citação do réu será feita por precatória.

Art. 354. A Precatória indicará:
I. o Juiz deprecado e o Juiz deprecante
II. a sede de jurisdição de um e de outro
III. o fim para que é feita a citação, com todas as especificações
IV. o juízo do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer
O artigo em pauta se refere a requisitos intrínsecos da carta precatória.
A Precatória deverá conter em primeiro lugar o nome do Juiz deprecado e o Juiz deprecante. Todavia, é
dispensável que seja mencionado o nome do Juiz deprecado, até mesmo porque, ele pode ser desconhecido do
Juiz deprecante, ou haver substituição do magistrado durante o prazo que decorre entre a expedição e o
recebimento da Carta Precatória, não sendo dispensável, porém, os cargos, bem como, as comarcas onde se
situam o Juiz deprecante e o deprecado.
Exemplo: Campinas é a sede do juízo deprecante e Rio de Janeiro é a sede do juízo deprecado.
Deve conter ainda o fim (a citação é feita com todas as especificações, para que o réu tome conhecimento da
acusação que lhe é imputada), o nome do querelante, o nome do acusado ou, se desconhecido, seus sinais
característicos, residência, se for conhecida, ou o local onde possa ser encontrado, bem como o juízo e o lugar,
dia e hora em que o réu deva comparecer, e por fim a subscrição do escrivão e a rubrica do Juiz, seguindo assim
todas as especificações.
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Art. 355. A precatória será devolvida ao Juiz deprecante, independentemente de traslado, depois de
lançado o "cumpra-se" e feita a citação por mandado do Juiz deprecado.
§ 1o Verificando-se, que o réu encontra-se em território sujeito à jurisdição de outro Juiz, a este remeterá
o Juiz deprecado os autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação.
§ 2o Certificado pelo Oficial de Justiça que o réu oculta-se para não ser citado, a precatória será
imediatamente devolvida, para o fim previsto no art. 362.
Uma vez recebida a precatória, o Juiz deprecado lavra o "cumpra-se", expedindo o competente mandado de
citação. Depois de realizada a citação, a carta precatória será devolvida ao Juiz deprecante, independentemente
de traslado, isto é, sem que fique lá qualquer cópia.
Caso o oficial de justiça, ao cumprir o mandado, verificar que o réu se encontra em outra comarca, deverá
comunicar o fato ao Juiz deprecado, inclusive fornecendo a este uma certidão, acusando a mudança de endereço
do réu. O Juiz deprecado enviará, então, carta precatória para o Juiz da comarca onde se encontra o réu (este
procedimento recebe o nome de precatória itinerante), para que sejam efetuadas diligências, desde que haja tempo
para fazer a citação, uma vez que não é válida a citação realizada na mesma data marcada para a audiência,
dadas as dificuldades de locomoção e de tempo para o réu se apresentar para ser interrogado.
Constatando o oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, deverá expedir certidão, relatando o
ocorrido ao Juiz deprecado, que devolverá imediatamente a Carta Precatória ao Juiz deprecante junto com a
certidão, para que a citação seja feita por edital publicada na imprensa oficial ou em jornal de grande circulação e
afixado também no pátio do Fórum.

Art. 356. Se houver urgência, a precatória, que conterá em resumo os requisitos enumerados no art. 354,
poderá ser expedida por via telegráfica, depois de reconhecida a firma do Juiz, o que a estação expedidora
mencionará.
Em casos de urgência para efetuar a citação, o Juiz deprecante poderá expedir a carta precatória por via
telegráfica.
Por exemplo: Se o réu estiver em determinada cidade e for conhecido o fato de que sua permanência nela será
de curta duração, e levando-se em conta a morosidade do processo, o Código do Processo Penal permite que a
carta precatória seja enviada por via telegráfica, ao Juiz da comarca onde o réu se encontre. A Carta Precatória,
porém, deverá ser expedida, contendo em resumo, os requisitos enumerados no artigo 354, após ter sido
reconhecida a firma do Juiz deprecante que deverá constar na mensagem.
Exemplo: Um representante comercial que deverá ser citado está na cidade por poucos dias, visitando seus
clientes. Nesse caso, há urgência de ser realizada a citação.

Art. 357. São requisitos da citação por mandado:
I - leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão o dia e hora da citação.
II - declaração do oficial, na certidão, de entrega de contrafé, e sua aceitação ou recusa.
A citação pode ser real ou fícta.
A citação é real quando realizada por mandado e devidamente cumprida.
A citação realizada por edital é chamada de fícta, fictícia ou presumida, porque não tendo sido feita na própria
pessoa do réu, presume-se que ele tenha conhecimento daquele ato processual, que tenha função de cientificá-lo
da acusação que lhe é feita.
A citação por mandado deve ser efetuada pelo oficial de justiça do juízo, não podendo ser realizado pelo escrivão.
O oficial de justiça, ao encontrar o citando, deve efetuar a leitura do mandado e entregar-lhe a contrafé, que é
cópia integral do mandado e demais cópias necessárias, devendo o oficial registrar nela o dia e a hora em que o
acusado foi citado.
Após ter lido o mandado e entregue a contrafé, o oficial de justiça deve lavrar certidão no próprio mandado,
mencionando na contrafé o dia e hora em que realizou a citação, bem como se houve aceitação ou recusa, por
parte do citando, da contrafé.
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Esta certidão é a prova da realização do ato citatório, pois o oficial de justiça possui fé pública.
Fé Pública - É uma característica funcional dos funcionários da justiça, pois via de regra eles a possuem. A fé
pública é uma presunção da Lei, por necessidade imperiosa do serviço judiciário, de que é verdadeiro aquilo que
os funcionários da justiça afirmam; mas a presunção não é absoluta, podendo ser contestada por meio de provas
contrárias sólidas. É uma presunção relativa de veracidade ou presunção "juris tantum" de veracidade.
Há nulidade da citação, se não for mencionada a leitura do mandado, a entrega da contrafé e a aceitação ou não
do citando. A certidão falha, deficiente, bloqueada e incompleta vicia o processo.
Vício em Direito - É todo defeito capaz de impugnar o ato jurídico, afetando-lhe a validade. Portanto, quando se
diz que a certidão é eivada de erros, quer dizer que ela vicia o processo, ou seja, que ela pode afetar a validade
do processo.

Art. 358. A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço.
A citação do militar deve ser realizada pelo chefe do respectivo serviço, em tradição jurídica decorrente de
imposições de hierarquia e disciplina a que está sujeito o regime militar. O cumprimento da citação, em casos de
réus militares, é efetuada regularmente por meio de requisição, através de ofício expedido pelo Juiz.
Neste ofício, devem constar todas as indicações indispensáveis ao mandado de citação (artigo 352), competindo
a execução ao chefe de serviço, que dará conhecimento ao acusado de todos os termos da citação.
Há nulidade da citação caso o militar não for requisitado regularmente através de ofício.
Se o militar não comparecer ao interrogatório, embora autorizado pelo seu superior, deve ser decretada sua revelia.
Não tendo havido tal autorização ou conhecimento da citação, esta deverá ser realizada novamente com a
expedição de outro ofício. Esta formalidade peculiar diz respeito somente àqueles militares da ativa, pois a Lei,
neste caso, não está concedendo privilégios, mas somente atendendo a necessidade da ordem e da disciplina
militar.
Se o citando se encontrar fora da comarca, deverá ser expedida carta precatória, cabendo ao Juiz deprecado
expedir ofício.
A citação do militar por edital só é feita quando for informado por seu superior que aquele tomou rumo ignorado.

Art. 359. O dia designado para funcionário público comparecer em juízo, como acusado, será notificado
assim a ele como ao chefe de sua repartição.
O funcionário público deve ser citado regularmente por mandado. Mas, conforme exigência da Lei, o chefe
da repartição a que estiver subordinado será também cientificado através de ofício expedido pelo Juiz, do dia e
hora em que o funcionário deverá comparecer em juízo como acusado. A finalidade desta medida é permitir que o
superior tome providências para que os serviços não sofram solução de continuidade, isto é, não sejam
interrompidos pela ausência do acusado. Caso o funcionário estiver afastado do serviço, por motivo de licença ou
em gozo de férias, não há necessidade dessa comunicação ao seu chefe.
Em se tratando de magistrado (Juiz), a comunicação deve ser feita ao presidente do tribunal, que deverá autorizar
a licença para que possa afastar-se dos seus serviços e de sua jurisdição.
Se o citando for membro do Ministério Público, sua citação deve ser feita ao procurador geral.

Art. 360. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado.
CITAÇÃO POR EDITAL
Art. 361. Se o réu não for encontrado, será citado por edital com o prazo de 15 dias
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A citação por edital (ficta) é indispensável quando não for possível localizar o citando, a fim de se integrar a
relação processual.
A citação ficta é aquela feita por meio da publicação de editais, caso o acusado não seja encontrado, por estar em
"lugar incerto e não sabido" (L. I. N. S.), ou por estar-se furtando à citação pessoal (ocultando-se para não ser
citado)
Sendo a citação uma das mais importantes garantias processuais, para a ampla defesa assegurada pela
Constituição _ porque através dela o réu toma conhecimento da acusação que lhe é feita _ a citação por edital
deve ser adotada em casos excepcionais, isto é, depois de esgotados todos os meios para a localização do
acusado.
A prova de que o réu não foi encontrado é a certidão lavrada pelo oficial de justiça encarregado da execução do
mandado de citação pessoal, que o considera "em lugar incerto e não sabido". Veja que o artigo trata de réu não
encontrado. Se não foi encontrado houve procura sem êxito.
É indispensável que a certidão lavrada pelo oficial de justiça, no que se refere às diligências realizadas para a
citação do réu, contenha os elementos e condições necessárias, que possibilitem a verificação de sua
credibilidade, tornando possível sua contestação através dos meios probatórios hábeis.
Quando o oficial de justiça não lavrar a devida certidão, a citação é nula.
Por outro lado, não se justifica a citação por edital, que também deve ser considerada nula, quando se estiver
diante de uma certidão lacônica, omissa, incompleta, que resulte em incerteza quanto a estar o citando em lugar
ignorado.
O acusado deve ser procurado em todos os endereços constantes dos autos, e que devem ser indicados no
mandado (residência, trabalho, etc.). Caso o oficial de justiça não encontre o citando em sua residência ou em
qualquer outro endereço constante como verdadeiro, mas obtenha informações sobre seu paradeiro, deverá
procurá-lo nos limites do território da circunscrição, realizando a citação se o encontrar.
Na hipótese, de não localizar o citando, após esgotar todos os meios possíveis, lavrará certidão juntamente com
as informações que obteve, declarando que o citando está em "lugar incerto e não sabido".
Por outro lado, o citando não pode ser considerado em "lugar incerto e não sabido", simplesmente porque está
viajando, ou porque foi considerado revel em outro processo. Portanto, é nula a citação feita fundamentada em
motivo de viagem.
A informação contida no inquérito policial de que o acusado se encontra em lugar incerto e não sabido não exclui
a necessidade de expedição do mandado de citação e de diligências do oficial de justiça na comarca.
Caso o oficial de justiça tenha procurado o citando nos endereços fornecidos nos autos e naqueles obtidos nas
diligências, não está obrigado a realizar outras (pois haveria exagero nas diligências), como por exemplo, consultas
a repartições públicas ou particulares, tais como Tribunal Regional Eleitoral, Ministério do Trabalho, etc.
Também não há necessidade que o citando seja procurado por mais de uma vez, pois não existe determinação
legal para isto.
São considerados em lugar incerto e não sabido, além dos foragidos, os citandos que partem para o exterior sem
indicação de data de regresso.
Conforme súmula 351 do S.T.F., "é nula a citação por edital do réu preso na mesma Unidade da Federação
(mesmo estado) em que o Juiz exerce sua jurisdição¨.
De acordo com orientação do Supremo Tribunal Federal, não há nulidade da citação se o citando está preso em
outra Unidade da Federação (outro Estado), sendo o fato desconhecido do Juiz processante.

10

Apostilas OBJETIVA – Concursos Públicos - Brasil
Caso o citando não tenha sido localizado, o prazo fixado para o edital é de 15 dias, a contar de sua publicação,
incluindo-se, porém o do vencimento.
Este prazo de 15 dias é contado da seguinte forma: Não se computa o dia do começo (dia da publicação), incluindose, porém, o dia do vencimento.
Por exemplo: O edital foi fixado e publicado pela imprensa no dia 6 de abril. Então, o prazo se esgotará dia 21 de
abril.
A citação será nula, se não for observado este prazo entre a data da publicação e a do vencimento do edital (15
dias), que é chamado "prazo do edital".
Caso o citando seja preso após o prazo da citação por edital (15 dias), mas antes da data constante no edital para
comparecimento em juízo, deve ser providenciada a citação por mandado e requisitado, sob pena da nulidade da
citação.

Art. 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e
procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos arts. 227 a 229 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado
defensor dativo.
Esta citação com hora certa é realizada, quando houver fundada suspeita de que o citando esteja se
escondendo para não ser citado pessoalmente. São aqueles casos em que o citando muda constantemente de
endereço, não comparece ao local de trabalho ou em sua residência, permanecendo afastado dos locais que
habitualmente frequenta, ou não atende ao oficial de justiça onde se encontra etc., procurando com esses atos
dificultar a ação da justiça.
O oficial de justiça, após insistentes tentativas de citar o réu pessoalmente, deve certificar ao Juiz as razões porque
acredita que ele se oculta. Havendo concordância do Juiz com o que foi exposto pelo oficial, deverá o Juiz
determinar a citação com hora certa, cujo prazo, nestes casos, é de apenas 5 (cinco) dias.

Art. 363. O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado.
I - (revogado);
II - (revogado).
§ 1o Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital.
§ 2o (VETADO)
§ 3o (VETADO)
§ 4o Comparecendo o acusado citado por edital, em qualquer tempo, o processo observará o disposto nos
arts. 394 e seguintes deste Código.
A citação será feita por edital em casos em que a citação por mandado for extremamente dificultada, ou
mesmo impossibilitada, em virtude de guerras, epidemias ou outro motivo de força maior.
Também será feita por edital a citação, quando se tratar de "pessoa incerta", ou seja, quando não há real certeza
sobre a identidade do réu, por falta de dados para individualizá-lo: nome, sobrenome, filiação, profissão e idade,
entre outros.
Nestes casos, a citação deve indicar os sinais característicos do acusado, que deverão constar da denúncia e da
queixa (cor, altura, idade, cor do cabelo, compleição física, etc.). Estas indicações precisam ser descritas no edital,
de tal maneira que o citando se identifique, para que possa atender ao chamamento do juízo.

Art. 364. No caso do artigo anterior, nº I, o prazo será fixado pelo Juiz entre quinze e noventa dias, de
acordo com as circunstâncias, e, no caso do nº II, o prazo será de trinta dias.
A Lei prevê diversos casos para a citação conforme as hipóteses do artigo 363.
Em se tratando de citação por edital, pelo fato de ser inacessível o local onde o réu se encontra, em virtude de
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epidemia, guerra ou outro motivo de força maior, o prazo é fixado pelo Juiz entre 15 (quinze) e 90 (noventa) dias,
levando-se em conta as circunstâncias e a perspectiva referente aos motivos que impedem a citação pessoal e,
em consequência, o atendimento do acusado ao chamamento judicial.
No caso de "pessoa incerta", ou seja, pessoa cuja identidade real é desconhecida, o prazo deve ser de 30 (trinta)
dias.

Art. 365. O edital de citação indicará:
I - nome do Juiz que a determinar;
II - nome do réu, ou, se não for conhecido, os seus sinais característicos, bem como sua residência e profissão, se
constarem do processo;
III - o fim para que é feita a citação;
IV - juízo e o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer;
V - o prazo, que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou da sua afixação.
Parágrafo único. O edital será fixado à porta do edifício onde funcionar o juízo e será publicado pela imprensa,
onde houver, devendo a afixação ser certificada pelo oficial que a tiver feito e a publicação provada por exemplar
do jornal ou certidão do escrivão, da qual conste a página do jornal com a data da publicação.
O edital nada mais é que a reprodução do mandado do Juiz publicada na imprensa ou afixa à porta do edifício
onde o Juiz tem sua sede.
O edital deve ser extraído em duas vias. A primeira será afixada obrigatoriamente na porta do edifício onde o juízo
tem sua sede (Fórum) e a outra encaminhada para a imprensa se houver, para publicação.
Afixado ou publicado o edital, o funcionário deverá certificar de que procedeu a afixação do edital no lugar de
costume e juntar nos autos exemplares do jornal da data em que foi publicado o edital ou simplesmente a certidão
do escrivão esclarecendo ter sido feita a publicação, devendo fazer referência a página do jornal com a data da
publicação.
Se o citando não comparecer no dia e hora designados pelo edital, sofrerá as consequências da revelia.
Sendo o edital um instrumento de citação, a Lei prevê os requisitos intrínsecos e extrínsecos que compõe sua
estrutura, estabelecendo, em primeiro lugar, que o edital deve indicar o nome do Juiz que determinou a citação e
o cargo ocupado por este.
O edital tem que indicar também o nome do réu, ou, se não for conhecido, seus sinais característicos, bem como
sua residência e profissão, se constarem no processo.
Constando no processo o nome do acusado, deve ser ele reproduzido de forma correta no edital, bem como sua
qualificação, sob pena da citação editalícia ser nula. Não ocorre a falha da citação por edital se houver erro
irrelevante na sua grafia, de modo a não possibilitar que o citando seja confundido.
Quanto ao endereço que constar quando mencionado nos autos, não tendo sido de utilidade para a localização do
acusado, que por esta razão é citado em edital, a omissão do endereço não acarreta nulidade.
É imprescindível que o edital indique também o "fim para que é feita a citação". Esta indicação pode ser feita
através da transcrição da denúncia ou da queixa ou por um resumo desses fatos, ou somente mencionando o
dispositivo da lei que classifica a infração.
A menção do dispositivo é de capital importância, pois se este não constar na citação, esta será nula.
O edital deve também registrar "o juízo e o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer" para o
interrogatório.
Indicações dúbias quanto ao dia e a hora designados para realização da audiência, é causa de nulidade da citação.
O edital deve conter o prazo, que será contado a partir do dia de sua publicação na imprensa, ou da sua afixação,
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à porta do edifício onde funciona o juízo.
A Lei determina que o edital seja afixado à porta do edifício onde funciona o juízo (fórum), sob pena de nulidade
da citação.
Para a afixação do edital no fórum, há necessidade de certidão, que é uma exigência legal, mas a falta desta não
anula a citação, se foi regularmente publicado no órgão oficial e devidamente afixado.
A falta ou defeito da citação é causa de nulidade absoluta, que não pode ser convalidada, isto, não pode ter sua
validade restabelecida.
A citação que contém vício insanável por haver levado o citando a erro que culmina em sua revelia também é nula.
O ato pelo qual se julga nula ou de nenhuma eficácia a citação é chamado de "circundução", portanto "citação
circunduta" é a citação anulada.

Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o
processo e o curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada das provas
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.
§ 1º As provas antecipadas serão produzidas na presença do Ministério Público e do defensor dativo.
(Revogado pela Lei nº 11.719, de 2008).

§ 2º Comparecendo o acusado, ter-se-á por citado pessoalmente, prosseguindo o processo em seus
ulteriores atos. (Revogado pela Lei nº 11.719, de 2008).
A redação original do artigo 366 do Código Processual Penal, apontava que se o réu deixasse de comparecer
ao interrogatório após ter sido citado inicialmente ou intimado para qualquer ato do processo, este teria
continuidade à revelia do acusado.
Entretanto, o referido artigo sofreu modificações quanto à orientação, dispondo agora, com a redação dada pela
Lei Nº 9.271, de 17/04/1996, que o Processo ficará suspenso se o réu for citado por edital e não comparecer para
o interrogatório, nem constituir (contratar) advogado nos autos. Isso porque são raros os casos em que o réu toma
ciência da citação por edital, e com o prosseguimento do processo e a consequente decretação da revelia, ele
seria prejudicado no que se refere ao seu direito de ampla defesa.
Por esta razão, a justiça procurou dar cumprimento ao princípio de que "ninguém pode ser julgado sem ser
ouvido", evitando-se a decretação da revelia fundamentada apenas na presunção de que o réu tomou
conhecimento da imputação e voluntariamente não compareceu para responder ao processo.
Se o réu comparecer em juízo para ser interrogado ou constituir advogado nos autos para defendê-lo, torna-se
evidente que ele tomou ciência da acusação, devendo o processo prosseguir de maneira normal. Neste caso, nos
termos da Lei, o acusado é considerado como citado pessoalmente.
Caso o réu constitua advogado, mas não compareça sem motivo justificado a qualquer ato do processo, após sua
citação pessoal, será decretada sua revelia, continuando a correr o processo sem a presença do acusado, que
não mais será intimado dos atos do processo. Se o acusado comparecer espontaneamente após a decretação da
revelia, há o efeito da suspensão da revelia e ele será novamente intimado dos atos do processo, ou seja, ele
deixará de ser réu revel.
O processo também tramitará normalmente, no caso do comparecimento do acusado para defender-se após a
data marcada para seu interrogatório, pois demonstrará assim que ele tem conhecimento do processo.
A regra de suspensão do processo prevista neste artigo, em conformidade com sua nova redação, não terá efeito
retroativo, não atingindo, portanto, atos processuais anteriores. Isto significa que, se o réu foi citado por edital e
não compareceu para interrogatório e nem constituiu advogado antes de 17/junho/1996, data em que entrou em
vigor a nova redação dada no artigo 366, dispondo sobre a suspensão do processo, será considerado revel e o
processo prosseguirá normalmente, de acordo com a orientação seguida pela redação antiga do artigo. No caso
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de suspensão do processo, fica também suspenso o prazo de prescrição.
Ocorrendo a suspensão do processo, a Lei permite a produção antecipada de provas consideradas urgentes,
como, por exemplo, depoimento, perícias etc.
Esta produção antecipada, é necessária, em casos em que a testemunha deva se ausentar (mudanças para outro
estado, país) etc., ou em casos de pessoas enfermas ou idosas, que inspiram a possibilidade de não estarem vivas
quando terminar a suspensão do processo.
A perícia é também uma prova urgente, devendo ser realizada antes que desapareçam os vestígios.
A produção da prova pode ser determinada de ofício (dever funcional de um Juiz de determinar a realização de
um ato processual, sem necessidade de requerimento das partes), ou por requerimento do acusador, e, somente
pode ser produzida na presença do Ministério Público e do defensor dativo nomeado pelo Juiz ou do defensor
público.
Dispõe-se de maneira expressa a nova Lei, que, mesmo suspenso o processo, o Juiz pode decretar a prisão
preventiva nos termos do artigo 312, desde que haja elementos que indiquem, por exemplo, que o acusado se
ocultou para não ser citado, que foragiu logo após à prática do crime, que não possui emprego ou moradia fixa,
etc.
A decretação da prisão preventiva é recomendada para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para
qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não
comunicar o novo endereço ao juízo.
O réu regularmente citado, ou intimado pessoalmente, provoca a revelia em decorrência de sua contumácia
(desobediência), isto é, devido a sua ausência injustificada ou recusa em comparecer ao juízo.
Tornando-se o acusado revel, o processo prossegue sem que ele seja intimado ou notificado quanto aos atos
processuais, tanto naqueles processos referentes ao juízo comum, como nos processos de competência originária
dos tribunais.
O andamento do processo à revelia é uma penalidade imposta ao réu que não cumpre suas obrigações para com
o processo.
Assim, mesmo que o Juiz tome posteriormente ciência do endereço do acusado, e foi decretada a revelia, este
não mais será citado ou intimado pessoalmente para os demais atos processuais, a menos que compareça
espontaneamente aos demais atos do processo
A ausência do interrogatório, devidamente comprovada por justa causa, impede a decretação da revelia ou torna
nulos os atos a partir da decretação, bem como serão nulos todos os atos praticados durante o período em que o
réu foi considerado indevidamente revel, o que obriga que tais atos sejam repetidos.
O mesmo procedimento será adotado quando o réu estiver preso na mesma unidade da federação (Estado) do
Juiz processante, quando for mal decretada a revelia.
A revelia, no entanto, não se torna nula, na falta de intimação ou requisição, caso o réu seja preso após ter sido
decretada sua revelia e o Juiz desconhecer o fato.
A revelia no processo não significa confissão ficta, mas não impede a continuidade do processo e o seu julgamento.
Por outro lado, não impede também que o advogado do réu continue atuando no processo, sendo, no entanto,
vedada sua substituição por defensor dativo.
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A única hipótese em que o réu não pode ser julgado a revelia é quando deve ser submetido a julgamento pelo
tribunal do júri por crime inafiançável (artigo 451, § 1º).
Depois da citação, o réu deve comunicar ao Juiz processante o novo endereço sempre que se mudar de residência.
Caso o réu não comunique seu novo endereço, deve ser decretada sua revelia, mesmo que o processo esteja em
grau de apelação, mas o recurso não deve ser julgado abandonado, quando o réu, condenado a pena privativa de
liberdade, foi beneficiado com a concessão de apelar (recorrer da sentença) em liberdade.
A Lei não mais considera a hipótese de decretação da revelia, quando o réu ausenta-se da residência por mais de
8 (oito) dias sem comunicar a autoridade processante. Mas, permanece válida a revelia decretada antes de junho
de 1996, no caso acima exposto, uma vez que o dispositivo que a revogou não retroage para alcançar fatos
processuais anteriores.
A presença física do acusado revel aos atos de instrução do processo não é impedida pela revelia, caso ele
compareça mesmo não tendo sido notificado. Ao contrário, tem se decidido, inclusive, que desaparecida a
contumácia, deve ser o réu intimado e notificado para atos posteriores ao processo.

Art. 368. Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória,
suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento.
A citação do réu que estiver no estrangeiro, mas em lugar certo e sabido, será feito por carta rogatória.
Conforme a nova redação dada ao artigo 368, não se estabelece mais diferença entre crime afiançável e
inafiançável.
Seja a infração afiançável ou não, estando o réu em um país estrangeiro, solto e em lugar conhecido, a citação
será sempre feita por carta rogatória.
A carta rogatória deve ser cumprida por meio das vias diplomáticas
Como há morosidade para a citação do acusado em país estrangeiro, foi instituída uma nova Lei que suspende o
prazo prescricional desde a expedição da carta rogatória até seu cumprimento.

Art. 369. As citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta
rogatória.
Segundo a nova redação dada ao artigo 368, encontrando-se o citando em legação estrangeira, a citação
deverá também ser feita por rogatória, já que não pode ser efetuada por mandado. As formalidades são idênticas
àquelas previstas para a carta rogatória de citação do réu no estrangeiro.
Tais citações se farão por vias diplomáticas.

Das Intimações
Art. 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar
conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto no Capítulo anterior.
§ 1º A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no
órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do
acusado.
§ 2º Caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo
escrivão, por mandado, ou via postal com comprovante de recebimento, ou por qualquer outro meio idôneo.
§ 3º A intimação pessoal, feita pelo escrivão, dispensará a aplicação a que alude o § 1º.
§ 4º A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal.
Preliminarmente é importante saber que a Lei não faz qualquer distinção entre notificação e intimação.
Entretanto, tal distinção está presente nas doutrinas.
Intimação é o conhecimento dado à parte, da prática de um ato, despacho ou sentença (atos já praticados no
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Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Concurso Público 2018

Conteúdo
De acordo com o Novo Código de Processo Civil
Artigos 144 a 155 - Dos impedimentos e da suspeição - Dos auxiliares da justiça.
Artigos 188 a 275 - Dos atos processuais - Da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais - Da forma
dos atos processuais - Do tempo e do lugar dos atos processuais - Dos prazos - Da comunicação dos atos
processuais - Da citação - Das cartas - Das intimações.
294 a 311 - da tutela provisória - da tutela de urgência - da tutela da evidência
Artigos 318 a 538 - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença - Do julgamento conforme
o estado do processo - Da audiência de instrução e julgamento - Das provas - Da sentença e da coisa julgada Da liquidação de sentença - Do cumprimento da sentença
Artigos 994 a 1026 - Dos Recursos
Lei nº 9.099/95 (Artigos 3º ao 19 - Juizados Especiais Cíveis).
Lei nº 12.153 de 22.12.2009 - Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios.

Coletâneas de exercícios pertinentes
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Dos Impedimentos e da Suspeição
O impedimento e a suspeição são formas de exceção processual (defesa), pelas quais o magistrado será
afastado do julgamento de determinado processo, seja de ofício seja por meio de exceção processual. Vale
observar que as exceções de impedimento e suspeição também podem ser levantadas pelo autor.
A forma correta de se arguir o impedimento ou a suspeição é pelo uso das exceções. Estas deverão ser
apresentadas em petição no prazo de 15 dias, contados da data da juntada da citação nos autos. Note-se que as
exceções de incompetência ou de suspeição são matérias de defesa e se não apresentadas dentro do prazo
estabelecido por lei, serão prorrogadas.
Se deferida pelo juiz, a exceção será apensada aos autos e suspenderá o feito até que seja julgada em primeira
instância.
O excepto será intimado para apresentar sua defesa em 15 dias. A seguir, será feita a instrução da exceção e
prolatada a sentença. Caso seja julgada procedente, os autos serão encaminhados ao juiz competente.

Poucas são as modificações realizadas que nos aprece bastante tímido e carente de originalidade ao regrar
a matéria. Duas serão as modificações objeto de destaque no presente eis que as demais tão somente repetem o
já previsto.
De forma bastante simples, estas são algumas das inovações praticadas, as quais não receberão grande ênfase:
a) prever a figura do companheiro, adequando-o a figura já prevista em nossa legislação Cível e Constituição
Federal; b) alargamento da relação de parentesco colateral, que passa a ser motivo de impedimento até o terceiro
grau, e não mais somente até o segundo; c) estabelecer, junto aos incisos VI e VII do artigo 144, que quando for
herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes e em que figure como parte instituição de
ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços d) declarar o
impedimento do Juiz para julgamento da lide quando instituição na qual o mesmo exerça ou tenha exercido
magistério figure na condição de parte;
As hipóteses de suspeição permanecem mantidas, junto ao artigo 145 do novo Código, exceto naqueles que
passam a constituir as causas de impedimento, já mencionadas. Nesse espectro, verificamos falha do
ordenamento ao não prever, como hipótese de suspeição do Magistrado, o desafeto ou amizade entre juiz e
advogado de uma das partes. Ora, sabe-se que também entre advogados e juízes existem relações próximas
(inclusive, com maior frequência do que relação entre parte-magistrado), que certamente afetam a condição de
imparcialidade necessária ao julgador, motivo pelo qual manifestamos crítica ao dispositivo.
Grande destaque é dado à redação do artigo 146 do NCPC, que possibilita a arguição de suspeição e impedimento
na forma de simples petição ou preliminar de defesa, retirando-lhe caráter de exceção, e possibilitando sua
alegação a qualquer tempo do processo, desde que respeitado prazo de 15 dias a contar da ciência da causa de
suspeição e impedimento. O processamento dá-se de idêntica forma. Protocolada a petição alegando algumas
situações mencionadas, suspende-se o feito, remetendo-se à conclusão, na qual o juiz, reconhecendo sua
suspeição ou impedimento, remeterá o feito ao seu substituto, para processamento do feito.
Negando-a, autuará a petição em autos apartados, apresentando suas razões, bem como elementos probatórios
(inclusive indicação de rol de testemunhas), remetendo ao Tribunal de Justiça, para resolução.
As figuras de mediador e conciliador judicial restaram albergados pelo artigo 148 do novo CPC, que estende as
causas de impedimento e suspeição aos Membros do Ministério Público, serventuário de justiça, perito, intérprete
e demais sujeitos imparciais do processo, repetindo o artigo 138 do anterior Código de Processo Civil.
Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:
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I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público
ou prestou depoimento como testemunha;
II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;
III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu
cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro
grau, inclusive;
IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em
linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;
V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;
VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;
VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato
de prestação de serviços;
VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente,
consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por
advogado de outro escritório;
IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.
§ 1º Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro
do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz.
§ 2º É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz.
§ 3º O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório
de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo
que não intervenha diretamente no processo.
Art. 145. Há suspeição do juiz:
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;
II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que
aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do
litígio;
III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes
destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.
§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.
§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:
I - houver sido provocada por quem a alega;
II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.
Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a
suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo
instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.
§ 1º Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa
dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15
(quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver,
ordenando a remessa do incidente ao tribunal.
§ 2º Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido:
I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr;
II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente.
§ 3º Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito
suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal.
§ 4º Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á.
§ 5º Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas
custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão.
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§ 6º Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia
ter atuado.
§ 7º O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento
ou de suspeição.
Art. 147. Quando 2 (dois) ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até
o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o
segundo se escusará, remetendo os autos ao seu substituto legal.
Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:
I - ao membro do Ministério Público;
II - aos auxiliares da justiça;
III - aos demais sujeitos imparciais do processo.
§ 1º A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente
instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos.
§ 2º O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo
de 15 (quinze) dias e facultando a produção de prova, quando necessária.
§ 3º Nos tribunais, a arguição a que se refere o § 1º será disciplinada pelo regimento interno.
§ 4º O disposto nos §§ 1º e 2º não se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição de testemunha.

Dos Auxiliares da Justiça
É o artigo 149 quem responde pela relação de quais são os auxiliares da justiça, repetindo relação já contida
no artigo 139 do antigo ordenamento, e lhe acrescentando as figuras do chefe de secretaria judicial, do tradutor,
do mediador e do conciliador.
A previsão da necessária presença do oficial de justiça se mantém inalterada junto ao novo CPC, situação que se
repete quando se enfrenta a previsão acerca dos deveres do escrivão, no artigo 152 do NCPC.
A respeito do regramento próprio ao perito, inserido nos artigos 156/157/158, também grandes inovações não são
realizadas, determinando que o prazo para conclusão de perícia é aquele fixado pelo Juiz, e não o prazo legal.
Novamente, verificamos a intenção do legislador de conferir ao ordenamento processual uma maior unicidade,
promovendo a reunião dos artigos relacionados a determinada matéria. A inovação faz-se presente na
determinação de que o Juiz remeta ofício ao respectivo órgão de classe do expert (perito), noticiando indevida
conduta do auxiliar, quando este prestar informações inverídicas, por dolo ou culpa.
Art. 149. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de
organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador,
o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de
avarias.

Do Escrivão, do Chefe de Secretaria e do Oficial de Justiça
Art. 150. Em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça, cujas atribuições serão determinadas pelas normas
de organização judiciária.
Art. 151. Em cada comarca, seção ou subseção judiciária haverá, no mínimo, tantos oficiais de justiça quantos
sejam os juízos.
Art. 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria:
I - redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu
ofício;
II - efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe
forem atribuídos pelas normas de organização judiciária;
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III - comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo;
IV - manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto:
a) quando tenham de seguir à conclusão do juiz;
b) com vista a procurador, à Defensoria Pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública;
c) quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor;
d) quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência;
V - fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as
disposições referentes ao segredo de justiça;
VI - praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios.
§ 1º O juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso VI.
§ 2º No impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, o juiz convocará substituto e, não o havendo, nomeará
pessoa idônea para o ato.
Art. 153. O escrivão ou o chefe de secretaria atenderá, preferencialmente, à ordem cronológica de recebimento
para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
§ 1º A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada, de forma permanente, para consulta pública.
§ 2º Estão excluídos da regra do caput:
I - os atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial a ser efetivado;
II - as preferências legais.
§ 3º Após elaboração de lista própria, respeitar-se-ão a ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes
e as preferências legais.
§ 4º A parte que se considerar preterida na ordem cronológica poderá reclamar, nos próprios autos, ao juiz do
processo, que requisitará informações ao servidor, a serem prestadas no prazo de 2 (dois) dias.
§ 5º Constatada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração de processo
administrativo disciplinar contra o servidor.
Art. 154. Incumbe ao oficial de justiça:
I - fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre
que possível na presença de 2 (duas) testemunhas, certificando no mandado o ocorrido, com menção ao lugar, ao
dia e à hora;
II - executar as ordens do juiz a que estiver subordinado;
III - entregar o mandado em cartório após seu cumprimento;
IV - auxiliar o juiz na manutenção da ordem;
V - efetuar avaliações, quando for o caso;
VI - certificar, em mandado, proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes, na ocasião de
realização de ato de comunicação que lhe couber.
Parágrafo único. Certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso VI, o juiz ordenará a intimação da
parte contrária para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sem prejuízo do andamento regular do processo,
entendendo-se o silêncio como recusa.
Art. 155. O escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis, civil e regressivamente, quando:
I - sem justo motivo, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão
subordinados;
II - praticarem ato nulo com dolo ou culpa.

Dos Atos Processuais
Da Forma, Do Tempo e Do Lugar dos Atos Processuais
Da Forma dos Atos Processuais
5
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No direito processual, forma refere-se as condições de modo de ser, lugar e tempo do ato processual, onde,
falando-se de modo do ato, incluem-se seus requisitos.
Não pode se sobrepor à finalidade do processo, a forma visa a dar segurança ao ato processual, não se
confundindo com formalismo. É para que os atos ganhem substância, para fixar os acontecimentos, como um
fenômeno físico dando segurança às partes.
Quanto a forma dos atos processuais, três seriam os sistemas teoricamente possíveis:
1º) Sistema da liberdade absoluta das partes - as partes teriam a faculdade absoluta da pratica de atos
processuais, segundo seu alvedrio.
2º) Sistema da soberania do juiz - Esse sistema é próprio dos Estados totalitários. Por este sistema ocorre o
desaparecimento das garantias e liberdades de cada parte no processo. A individualidade de cada magistrado
gera grandes desigualdades.
3º) Sistema de legalidade das formas - A sequência dos atos processuais e sua forma é determinada em lei,
para garantia das partes em face do Estado.
A explicação do conceito de forma é muito importante para o entendimento dos atos processuais e em especial
para o problema das nulidades.
Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente
a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.
Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:
I - em que o exija o interesse público ou social;
II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e
guarda de crianças e adolescentes;
III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;
IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade
estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.
§ 1º O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus
atos é restrito às partes e aos seus procuradores.
§ 2º O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem
como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação.
Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes
estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus
ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.
Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo,
recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em
que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.
Art. 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando
for o caso.
§ 1º O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos
excepcionais, devidamente justificados.
§ 2º Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas
tiverem sido designadas no calendário.
Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando
acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou
firmada por tradutor juramentado.
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Da Prática Eletrônica de Atos Processuais
As diversas modificações realizadas na legislação material cível, bem como o desenvolvimento de novas
tecnologias, desafiam uma adequação do sistema processual aos dias atuais. A criação de mecanismos digitais
que busquem imprimir maior celeridade ao trâmite processual, presentes no novo Código de Processo Civil,
caracteriza-se como um novo conceito de jurisdição, na qual seus participantes obtêm e compartilham informações
de forma instantânea e rápida, possibilitando a aproximação com uma almejada prestação célere. De forma
obrigatória, nosso sistema judiciário desafia a eliminação de práticas meramente burocráticas, mantidas até hoje
em razão do temor de alguns para com o “novo mundo”, bem como inserção de novos conceitos oriundos do direito
substantivo. E, atendendo referidos anseios, destaca-se que o ora Novo Código de Processo Civil é bastante eficaz
ao adequar a disciplina atinente aos atos processuais ao tempo atual.
A disponibilização eletrônica de informações sobre os processos não somente facilita o trabalho dos advogados e
o acesso das próprias partes ao conteúdo de andamento do processo, mas também auxilia a prestação judicial
rápida, exigência maior da atual comunidade jurídica.
Dando sequência ao estudo proposto, apresenta-se o artigo de nº 194 deste diploma legal, que carrega previsão
de publicidade de todos os atos processuais, já exigida por força da Constituição Federal. Tão somente
excepcionais situações autorizam o sigilo dos atos do processo, as quais são projetadas no artigo 189 e incisos.
Destaque também deve ser dado à previsão de que extensivo o sigilo aos atos que dizem respeito ao cumprimento
de carta arbitral, instrumento até então desconhecido de nosso processo civil, desde que a confidencialidade
estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.
Também, o novo Código de Processo Civil assegura que todos os atos e termos do processo serão redigidos em
língua portuguesa, sendo defesa a juntada de documentos em língua estrangeira quando não acompanhada de
tradução assinada por tradutor juramentado.
Em que pese sumária, a exposição realizada demonstra o comprometimento do anteprojeto para com a melhora
de nossa Legislação Processual Cível.
Art. 193. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos,
comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da lei.
Parágrafo único. O disposto nesta Seção aplica-se, no que for cabível, à prática de atos notariais e de registro.
Art. 194. Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o acesso e a participação das
partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias da
disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas,
serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções.
Art. 195. O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão aos requisitos
de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitem em segredo de
justiça, confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente, nos termos da
lei.
Art. 196. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e, supletivamente, aos tribunais, regulamentar a prática e a
comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas,
disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para esse fim, os atos que
forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código.
Art. 197. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria na
rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade.
Parágrafo único. Nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça
responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no art. 223, caput e § 1º.
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Art. 198. As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente, à disposição dos interessados,
equipamentos necessários à prática de atos processuais e à consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos
dele constantes.
Parágrafo único. Será admitida a prática de atos por meio não eletrônico no local onde não estiverem
disponibilizados os equipamentos previstos no caput.
Art. 199. As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com deficiência acessibilidade aos seus sítios
na rede mundial de computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, à comunicação eletrônica dos
atos processuais e à assinatura eletrônica.

Dos Atos das Partes
Consideram-se atos da parte os praticados pelo autor ou réu, pelos terceiros intervenientes ou pelo Ministério
Público, no exercício de direitos ou poderes processuais, ou para cumprimento de ônus, obrigações ou deveres
decorrentes da relação processual.
Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem
imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.
Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.
Art. 201. As partes poderão exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregarem em
cartório.
Art. 202. É vedado lançar nos autos cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará riscar, impondo a
quem as escrever multa correspondente à metade do salário-mínimo.

Dos Pronunciamentos do Juiz
No comando do processo, o juiz está dotado de duas espécies de poderes: o de dar solução à lide, e o de
conduzir o feito segundo o procedimento legal, resolvendo todos os incidentes que surgirem até o momento
adequado à prestação jurisdicional.
Durante a marcha processual e no exercício de seus poderes de agentes da jurisdição, o juiz pratica atos
processuais de duas naturezas:
- decisórios; e
- não decisórios.
Nos primeiros, há sempre um conteúdo de deliberação ou de comando. Nos últimos, há apenas função
administrativa, ou de polícia judicial.
Conforme a natureza do processo (de conhecimento ou de execução), os atos do juiz podem ser divididos em:
- atos decisórios propriamente ditos; e
- atos executivos.
A enumeração dos atos decisórios do juiz está feita pelo próprio Código que, no art. 162 do CPC anterior os
classifica em:
- sentença;
- decisão interlocutória; e
- despachos

Sentença - é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa.
É através da sentença que o Estado satisfaz um direito e cumpre o dever contraído em razão do monopólio oficial
da justiça.
São elas, tradicionalmente, classificadas em:
• sentenças terminativas; e
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•

sentenças definitivas.

Decisão interlocutória - é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questões incidentes.
"Decisão, em sentido lato, é todo e qualquer pronunciamento do juiz, resolvendo uma controvérsia, com o que
abrange, em seu significado, as próprias sentenças".
A decisão interlocutória, porém, tem um conteúdo específico, diante do conceito que o Código lhe emprestou de
maneira expressa. Corresponde, assim ao "ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão
incidente".
O Código adotou a denominação "decisão interlocutória" para caracterizar as deliberações que solucionam
questões incidentes no curso do processo, distinguindo-as dos simples "despachos", dos quais o juiz se serve
quando apenas tem que dar andamento ao processo, em sua trajetória normal rumo à sentença.
Há possibilidade de inúmeros incidentes no curso do processo a até se pode deparar com alguns que provoquem
o encerramento da própria relação processual, sem solução do litígio, como o da falta de representação ou da
ilegitimidade de parte.

Despachos - são todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.
"Despachos, são as ordens judiciais dispondo sobre o andamento do processo", também denominadas
"despachos ordinários ou de expediente".
Com eles não se decide incidente algum: tão somente se impulsiona o processo.
Tanto podem ser proferidos ex officio (de ofício), como a requerimento das partes.
Deve-se, a propósito, lembrar que, pela sistemática de nosso Código, o processo começa sempre por iniciativa da
parte. Não há instauração ex officio da relação processual. Mas, uma vez provocada a atividade jurisdicional pela
parte interessada, o processo desenvolve-se por impulso do juiz, independentemente de nova provocação do
litigante (art. 262 do CPC).
É importante distinguir entre despacho e decisão, porque do primeiro não cabe recurso algum (art. 504 do CPC
anterior), enquanto desta cabe sempre agravo de instrumento (art. 522 do CPC anterior).
Terminativas - "põem fim ao processo, sem lhe resolverem, entretanto, o mérito" (casos de extinção do
processo previstos no art. 267 do CPC anterior). Após elas, subsiste ainda o direito de ação, isto é, o direito de
instaurar outro processo sobre a mesma lide, já que esta não chegou a ser apreciada.
Definitivas - são as sentenças "que decidem o mérito da causa, no todo ou em parte", e, por isso, extinguem
o próprio direito de ação."

Importante saber:
Acórdão (ãos) - Art. 163, do CPC anterior
Deriva de "acordam", forma adotada para iniciar o texto da decisão, isto é, "põem-se de acordo", "ficam de
acordo", quanto a uma determinada questão jurídica em julgamento. É o julgamento proferido pelos tribunais
superiores.
De Ofício
Do latim ex officio, de op ficium, officium: realização de um dever, tendo, mais tarde, o significado de dever
funcional.
Locução que autoriza o órgão competente a agir oficialmente, por determinação legal, em razão do ofício,
independentemente de aprovação de alguém. Na terminologia jurídica, a locução indica o dever funcional do juiz
de determinar a realização de um ato processual, sem necessidade de requerimento das partes. Por isso se diz
recorrer de ofício, isto é, o próprio juiz recorre, sem necessidade de qualquer providência das partes em tal sentido.
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
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§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio
do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução.
§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.
§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento
da parte.
§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser
praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.
Art. 204. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais.
Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos
juízes.
§ 1º Quando os pronunciamentos previstos no caput forem proferidos oralmente, o servidor os documentará,
submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura.
§ 2º A assinatura dos juízes, em todos os graus de jurisdição, pode ser feita eletronicamente, na forma da lei.
§ 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão
publicados no Diário de Justiça Eletrônico.

Dos Atos do Escrivão ou do Chefe de Secretaria
No processo há um constante movimento, uma sucessão de atos todos concatenados e tendentes a alcançar
a meta final, que é o provimento jurisdicional que haverá de solucionar o litígio.
As declarações de vontade que formam os atos jurídicos processuais não têm existência e relevância sem seu
inter-relacionamento com os demais atos da relação processual em que se insere.
O sistema do nosso Código assegura a marcha do processo, pelo método do impulso oficial, isto é, os próprios
agentes do órgão judicial promovem o andamento do processo, mesmo que as partes estejam inertes.
Para tanto, existem prazos contínuos e peremptórios previstos para o exercício dos atos processuais que tocam
às partes, de par com ônus e deveres processuais, cuja inobservância acarreta soluções prefixadas na lei. Dessa
forma, a marcha do processo torna-se quase automática, por força dos imperativos jurídicos que rodeiam a prática
dos atos dos sujeitos processuais.
Para atingir sua finalidade, no entanto, os atos jurídicos processuais devem ser documentados e comunicados às
partes.
Daí a existência do principal órgão auxiliar do juiz, que é o escrivão ou o chefe de secretaria, que se encarrega
especificamente dos atos de documentação, comunicação e movimentação do processo e cujas tarefas estão bem
delineadas nos artigos 206 a 211 do novo CPC.
Atos de documentação são os que se destinam a representar em escritos as declarações de vontade das partes,
dos membros do órgão jurisdicional e terceiros que acaso participem de algum evento no curso do processo.
O ato processual geralmente precede à sua documentação. O depoimento pessoal, feito oralmente pela parte, é
o ato processual propriamente dito. A documentação dele é a lavratura do termo pelo escrivão, após as
declarações da parte.
Mesmo quando as partes praticam o ato processual por escrito, como no caso de uma transação extra-autos ou
no fornecimento de uma quitação ou renúncia de direito à parte contrária, seus efeitos, com relação ao processo,
só se farão sentir após sua integração aos autos por ato de documentação que compete ao escrivão promover.
A própria sentença do juiz enquanto não publicada e documentada nos autos não tem existência jurídica como ato
processual.
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Os termos processuais são a forma escrita com que o escrivão procede à documentação dos atos orais do
processo, bem como à incorporação dos atos escritos das partes e outros sujeitos processuais.
Além dos atos de documentação, pratica o escrivão ou chefe de secretaria, atos de comunicação ou de intercâmbio
processual, os quais são indispensáveis para que os sujeitos do processo tomem conhecimento dos atos ocorridos
no correr do procedimento e se habilitem a exercer os direitos que lhe cabem e a suportar os ônus que a lei lhes
impõe.
Os principais atos de comunicação são as citações e as intimações, que se realizam quase sempre pessoalmente,
mas há certas comunicações que o escrivão faz por via postal ou epistolar.
Os atos de comunicação feitos no bojo dos autos, como a intimação pessoal do advogado, se perfazem com um
só ato do escrivão. Mas há também atos complexos de comunicação, como as citações e intimações feitas através
de mandado, que se compõe de uma sucessão de solenidades iniciada com a expedição do mandado, seguida da
leitura ao destinatário, da entrega da contrafé, da certidão da diligência e concluída com a juntada do mandado
cumprido aos autos, pelo escrivão.
Ao mesmo tempo que documenta todos os atos processuais, o escrivão faz com que o procedimento tenha
andamento, certificando os atos praticados, verificando o vencimento dos prazos, abrindo vista às partes, cobrando
os autos indevidamente retidos fora do cartório e fazendo conclusão deles ao juiz para os despachos de expediente
ou decisões que o caso reclamar.
Toda documentação do escrivão ou chefe de secretaria está coberta pela presunção de veracidade, que decorre
da fé-pública que a lei reconhece ao seu oficio.

Autuação
O processo se inicia com a provocação do autor por meio da petição inicial. Depois de despachada pelo juiz, a
petição vai ao escrivão que promoverá o primeiro ato de documentação do processo: a autuação.
Consiste este ato em colocar uma capa sobre a petição, na qual será lavrado um termo que deve conter: I) o juízo
II) a natureza do feito; III) o número de seu registro nos assentos do cartório; IV) os nomes das partes e a data do
seu início;
Dessa autuação surge um volume ao qual se vão acrescentando todas as petições e documentos relacionados
com a causa.
Sempre que o volume inicial se tornar muito grande, outros serão abertos, com novas autuações.
Além disso, compete ao escrivão ou chefe de secretaria, numerar e rubricar todas as folhas dos autos principais e
suplementares.
Art. 206. Ao receber a petição inicial de processo, o escrivão ou o chefe de secretaria a autuará, mencionando o
juízo, a natureza do processo, o número de seu registro, os nomes das partes e a data de seu início, e procederá
do mesmo modo em relação aos volumes em formação.
Art. 207. O escrivão ou o chefe de secretaria numerará e rubricará todas as folhas dos autos.
Parágrafo único. À parte, ao procurador, ao membro do Ministério Público, ao defensor público e aos auxiliares
da justiça é facultado rubricar as folhas correspondentes aos atos em que intervierem.
Art. 208. Os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas
pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria.
Art. 209. Os atos e os termos do processo serão assinados pelas pessoas que neles intervierem, todavia, quando
essas não puderem ou não quiserem firmá-los, o escrivão ou o chefe de secretaria certificará a ocorrência.
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§ 1º Quando se tratar de processo total ou parcialmente documentado em autos eletrônicos, os atos processuais
praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital em arquivo
eletrônico inviolável, na forma da lei, mediante registro em termo, que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo
escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados das partes.
§ 2º Na hipótese do § 1º, eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente no momento de
realização do ato, sob pena de preclusão, devendo o juiz decidir de plano e ordenar o registro, no termo, da
alegação e da decisão.
Art. 210. É lícito o uso da taquigrafia, da estenotipia ou de outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal.
Art. 211. Não se admitem nos atos e termos processuais espaços em branco, salvo os que forem inutilizados,
assim como entrelinhas, emendas ou rasuras, exceto quando expressamente ressalvadas.

Do Tempo e do Lugar dos Atos Processuais
Do Tempo
Dias úteis são os que há expediente no Fórum. Somente o domingo é considerado feriado forense, ou seja,
dia não útil.
Sábado não é feriado, de maneira que nesse dia poderão ser praticados atos processuais, como por exemplo a
citação pelo (a) oficial de justiça.
Entretanto, para efeito de contagem de prazo, o sábado é considerado dia não útil, pelo fato de não haver
expediente forense.
O (a) oficial de justiça só pode entrar na residência de uma pessoa, para realizar a citação, penhora, ou outro ato
processual, dentro do horário legal (das 06:00 às 20:00 horas). Em situações excepcionais, porém, os atos
processuais poderão ser realizados aos domingos e feriados, mas somente com autorização expressa do Juiz.
O período das 06:00 às 20:00 horas é fixado pela Lei para realização dos atos processuais objetivando que a
pessoa não seja incomodada em seu horário de repouso. Mas, conforme o disposto no parágrafo em pauta,
poderão ser concluídos depois das 20:00 horas, os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência
ou causar graves danos. Por outro lado, não constitui excesso, se por exemplo, um ato processual terminar alguns
minutos após as 20:00 horas, no caso às 20:15 horas.
Quando o ato tiver que ser praticado por petição (pedido formulado por escrito fundamentado no direito da pessoa
perante Juiz competente, solicitando sua intervenção em fatos que se mostrem ofensivos aos seus direitos), deve
sê-lo até o último dia do prazo, dentro do expediente do protocolo, fixado pela norma local da organização judiciária.

Em relação aos dispositivos referentes ao tempo dos atos processuais, percebe-se que o novo CPC, no seu
artigo 212, §2º acrescenta a expressão “Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e
penhoras poderão realizar-se em domingos e feriados...”. O artigo 172, §2º do CPC anterior apenas ressaltava que
“A citação e a penhora poderão, em casos excepcionais, e mediante autorização expressa do juiz, realizar-se em
domingos e feriados...”.
O presente novo CPC apresenta uma inovação no artigo 213, referente ao tempo dos atos processuais eletrônicos.
Menciona: “Os atos processuais eletrônicos serão praticados em qualquer horário”.
O presente novo CPC no artigo 215, caput apresenta inovação na escrita do dispositivo, mediante a expressão
“onde as houver” quando se refere às férias forenses.
O artigo 216 acrescenta que além dos feriados declarados por lei, são considerados feriados para efeitos forenses
os sábados e os domingos, além dos dias em que não hajam expedientes forenses.
Art. 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.
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§ 1º Serão concluídos após as 20 (vinte) horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência
ou causar grave dano.
§ 2º Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período
de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado
o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.
§ 3º Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada
no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme o disposto na lei de organização judiciária local.
Art. 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro) horas
do último dia do prazo.
Parágrafo único. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins
de atendimento do prazo.
Art. 214. Durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, excetuando-se:
I - os atos previstos no art. 212, § 2º;
II - a tutela de urgência.
Art. 215. Processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência
delas:
I - os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser
prejudicados pelo adiamento;
II - a ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador;
III - os processos que a lei determinar.
Art. 216. Além dos declarados em lei, são feriados, para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em
que não haja expediente forense.

Do Lugar
Art. 217. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo, ou, excepcionalmente, em outro
lugar em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato ou de obstáculo arguido pelo interessado
e acolhido pelo juiz.

Dos Prazos
Disposições Gerais
Prazo é o espaço que decorre entre o começo e o fim de qualquer coisa.
Prazo Legal - É aquele fixado por Lei, para que dentro dele, se execute determinado ato jurídico ou processual.
Prazo Judicial - É o prazo concedido para a execução de um ato processual ou promoção de uma diligência
necessária ao esclarecimento de uma controvérsia ou demanda, trazida a juízo. É o prazo processual.
Prazo Comum - É aquele que existe para as partes simultaneamente, para praticarem o ato processual.
Prazo Convencional - É o prazo que se ajustou, mediante um acordo estabelecido entre as partes.
Prazo Próprio - É aquele fixado para o cumprimento de determinado ato processual e quando não cumprido
acarreta consequências processuais para quem deixou de cumpri-los.
Prazo Impróprio - É aquele que quando não cumprido não acarreta consequência processual para quem deixou
de cumpri-lo, mas somente sanção disciplinar.
Prazo Dilatório - É aquele que foi concedido ou marcado com ampliação do tempo em relação ao prazo comum
legalmente estabelecido. O prazo dilatório admite prorrogação, mas esta, só será possível, caso o prazo não estiver
vencido ou houver motivos imperiosos apresentados pelas partes para esta prorrogação.
Prazos Peremptórios - O vocábulo "perempção" significa extinguir, prescrever e se refere no sentido jurídico, a
extinção relativa ao direito para praticar um ato processual ou continuar o processo, quando dentro do prazo
definido, não se exercitar o direito de agir ou não se pratica o ato. Portanto, prazos peremptórios são prazos
improrrogáveis, dentro dos quais se devem praticar ou executar certos atos (contestar, recorrer), que perecerão,
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isto é, perderão sua validade jurídica após o término do prazo.
Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em Lei. Entretanto, quando a Lei se omitir os prazos
serão fixados pelo Juiz dependendo da complexidade da causa.
O artigo 219, caput do Novo CPC apresenta a expressão “em dias”, reforçando que a contagem do prazo dáse em dias, o que não ocorria no CPC anterior. Além disso, o caput do artigo 219 do presente diploma legal
menciona que os prazos serão computados somente em dias úteis. Outras novidades trazidas pelo Novo CPC são
os § 1º e § 2º do artigo 218. Destaca-se para o § 2º o advérbio de negação “não”, que traz ao período gramatical
a ideia de negação. Então, os prazos praticados antes da ocorrência do termo inicial não são considerados
intempestivos. Assim como, o benefício da contagem de prazo próprio e em dobro, estabelecido de forma expressa
pela lei, para a Fazenda Pública, o Ministério Público ou a Defensoria Pública não são aplicados.
Tem-se o prazo simples!
O artigo 220, caput apresenta novidade de suspensão de prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de
dezembro e 20 de janeiro. No entanto, acrescenta ressalva no § 1º do artigo 220 quando menciona que os juízes,
os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e os auxiliares da Justiça deverão exercer suas
atribuições durante o período entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, exceto se estiverem em férias individuais, ou
haja feriado instituído por lei.
No § 2º estabelece-se que não serão realizadas audiências ou julgamentos por órgãos colegiados durante o
período entre 20 de dezembro e 20 de janeiro.
O artigo 225 inclui a expressão “desde que o faça de maneira expressa”. O restante do dispositivo permanece
igual ao seu correspondente do CPC anterior.
Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.
§ 1º Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato.
§ 2º Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após
decorridas 48 (quarenta e oito) horas.
§ 3º Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato
processual a cargo da parte.
§ 4º Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.
Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro,
inclusive.
§ 1º Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público,
da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o
período previsto no caput.
§ 2º Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento.
Art. 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das
hipóteses do art. 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação.
Parágrafo único. Suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para
promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar, com antecedência, a duração dos trabalhos.
Art. 222. Na comarca, seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos
por até 2 (dois) meses.
§ 1º Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes.
§ 2º Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para prorrogação de prazos poderá ser excedido.
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Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente
de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.
§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por
mandatário.
§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do
vencimento.
§ 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem
com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver
indisponibilidade da comunicação eletrônica.
§ 2º Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no
Diário da Justiça eletrônico.
§ 3º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.
Art. 225. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de
maneira expressa.
Art. 226. O juiz proferirá:
I - os despachos no prazo de 5 (cinco) dias;
II - as decisões interlocutórias no prazo de 10 (dez) dias;
III - as sentenças no prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 227. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder, por igual tempo, os
prazos a que está submetido.
Art. 228. Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1 (um) dia e executar os atos
processuais no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data em que:
I - houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto pela lei;
II - tiver ciência da ordem, quando determinada pelo juiz.
§ 1º Ao receber os autos, o serventuário certificará o dia e a hora em que teve ciência da ordem referida no inciso
II.
§ 2º Nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá de forma
automática, independentemente de ato de serventuário da justiça.
Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos
contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de
requerimento.
§ 1º Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um
deles.
§ 2º Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos.
Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público
será contado da citação, da intimação ou da notificação.
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:
I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;
II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;
III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de
secretaria;
IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;
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TOMO I
Capítulo II
Seção I – Subseção I e II
CAPÍTULO II
DA FUNÇÃO CORRECIONAL
Seção I
Das Atribuições
Art. 5º A função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários
de primeira instância, bem como na fiscalização da polícia judiciária, dos estabelecimentos prisionais e dos demais
estabelecimentos em relação aos quais, por imposição legal, esses deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário
e é exercida, no Estado de São Paulo, pelo Corregedor Geral da Justiça e, nos limites de suas atribuições, pelos
Juízes de Primeiro Grau.
§ 1º No desempenho da função correcional, poderão ser editadas ordens de serviço e demais atos administrativos
de orientação e disciplina, corrigidos os erros e sancionadas as infrações, após regular procedimento administrativo
disciplinar, sem prejuízo de apurações civis e criminais.
§ 2º As ordens de serviço e demais atos administrativos editados pelo Juiz Corregedor Permanente serão
encaminhados à Corregedoria Geral da Justiça para revisão hierárquica.
§ 3º Consultas sobre aplicação ou interpretação destas Normas de Serviço serão apreciadas pelo Juiz Corregedor
Permanente que, a requerimento do interessado ou de ofício se houver dúvida fundada devidamente justificada,
submeterá suas decisões à Corregedoria Geral da Justiça.
Subseção I
Da Corregedoria Permanente e Das Correições Ordinárias, Extraordinárias e Visitas
Correcionais
Art. 6º A função correcional será exercida em caráter permanente e mediante correições ordinárias ou
extraordinárias e visitas correcionais.
§ 1º A correição ordinária consiste na fiscalização prevista e efetivada segundo estas normas e leis de organização
judiciária.
§ 2º A correição extraordinária consiste em fiscalização excepcional, realizada a qualquer momento e sem prévio
anúncio e poderá ser geral ou parcial, conforme as necessidades e conveniência do serviço correcional.
§ 3º A visita correcional consiste na fiscalização direcionada à verificação da regularidade de funcionamento da
unidade, do saneamento de irregularidades constatadas em correições ou ao exame de algum aspecto da
regularidade ou da continuidade dos serviços e atos praticados.
§ 4º As atas das correições e visitas serão encaminhadas à Corregedoria Geral da Justiça nos prazos que seguem:
I - correição ordinária – até 60 (sessenta) dias após realizada;
II - correição extraordinária ou visita correcional – até 15 (quinze) dias após realizada.
§ 5º A Corregedoria Geral da Justiça implementará, gradativamente, a correição virtual, com vistas ao controle
permanente das atividades subordinadas à sua disciplina.
Art. 7º A Corregedoria Permanente será exercida pelo juiz a que a normatividade correcional cometer tal
atribuição.
§ 1º O Corregedor Geral da Justiça, com aprovação do Conselho Superior da Magistratura, poderá, por motivo de
interesse público ou conveniência da administração, alterar a designação do Corregedor Permanente.
§ 2º Se não houver alteração no início do ano judiciário, prevalecerão as designações do ano anterior.
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Art. 8º O Juiz Corregedor Permanente efetuará, uma vez por ano, de preferência no mês de dezembro, correição
ordinária em todas as serventias, repartições e demais estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização correcional,
lavrando-se o correspondente termo no livro próprio.
§ 1º A correição ordinária será anunciada por edital, afixado no átrio do fórum e publicado no Diário da Justiça
Eletrônico, com pelo menos quinze dias de antecedência, bem como comunicada à Ordem dos Advogados do
Brasil da respectiva subseção.
§ 2º O Juiz Corregedor Permanente seguirá o termo padrão de correição disponibilizado pela Corregedoria Geral
da Justiça.

Art. 9º Em até 15 (quinze) dias depois de assumir como titular qualquer posto, o juiz fará visita correcional às
unidades sob sua corregedoria permanente, com o intuito de constatar a regularidade dos serviços, observado o
modelo disponibilizado, quando houver.
Art. 9º Em até 30 (trinta) dias depois de assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, o juiz fará visita
correcional às unidades sob sua corregedoria, com o intuito de constatar a regularidade dos serviços, observado
o modelo disponibilizado. (Alterado pelo Provimento CG Nº 54/2016)
§ 1º A visita correcional independe de edital ou qualquer outra providência e dela se lançará sucinto termo no livro
de visitas e correições, no qual também constarão as determinações que o Juiz Corregedor Permanente
eventualmente fizer no momento.
§ 2º Se o juiz assumir a titularidade a partir da segunda quinzena do mês de novembro, a correição geral ordinária
prescindirá da visita correcional.
§ 2º Se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo a partir do mês de novembro, a correição
geral ordinária prescindirá da visita correcional. (Alterado pelo Provimento CG Nº 54/2016)
Art. 10. O Juiz Corregedor Permanente designará para visita correcional ou correição escrivão ad hoc, que será
um dos servidores da unidade sob sua corregedoria permanente.

Art. 10. O escrivão auxiliará o Juiz Corregedor Permanente nas diligências correcionais, facultada a nomeação
de escrivão ‘ad hoc’ entre os demais servidores da unidade. (Alterado pelo Provimento CG Nº 54/2016)
Art. 11. Durante os serviços correcionais, todos os funcionários da unidade permanecerão à disposição do
Corregedor Geral da Justiça, dos Juízes Assessores da Corregedoria Geral ou do Juiz Corregedor Permanente,
sem prejuízo de requisição de auxílio externo ou de requisição de força policial.
Art. 12. Os livros e classificadores obrigatórios previstos nestas Normas de Serviço serão submetidos ao Juiz
Corregedor Permanente para visto por ocasião das correições ordinárias ou extraordinárias e sempre que forem
por este requisitados.
Parágrafo único. No caso de registros controlados exclusivamente pela via eletrônica, os relatórios de pendências
gerados pelo sistema informatizado serão vistados pelo juiz.
Art. 13. Os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas, sujeitos à atividade
correcional do juízo, serão visitados uma vez por mês (art. 66, inciso VII, da LEP).
§ 1º Realizará a visita o Juiz Corregedor Permanente ou o juiz a quem, por decisão do Corregedor Geral da Justiça,
essa atribuição for delegada.
§ 2º A inspeção mensal será registrada em termo sucinto no Livro de Visitas e Correições, podendo conter
unicamente o registro da presença, sem prejuízo do cadastro eletrônico da inspeção perante o Conselho Nacional
de Justiça e, após sua lavratura, cópia será encaminhada à autoridade administrativa da unidade prisional, para
arquivamento em livro de folhas soltas.
§ 3º Ressalvado o afastamento deferido por prazo igual ou superior a trinta dias, ou motivo relevante devidamente
comunicado à Corregedoria Geral da Justiça, o Juiz Corregedor Permanente realizará, pessoalmente, as visitas
mensais, vedada a atribuição dessa atividade ao juiz que estiver respondendo pela vara por período inferior.

Art. 14. A sistemática prevista no art. 13 não desobriga a visita mensal às Cadeias Públicas, sob responsabilidade
tanto dos Juízes de Varas Privativas de Execuções Criminais como daqueles que acumulem outros serviços
anexos.
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Subseção II
Das Apurações Preliminares, Sindicâncias e Processos Administrativos
Art. 15. As apurações preliminares, as sindicâncias e os processos administrativos relativos ao pessoal das
serventias judiciais serão realizados pelos Juízes Corregedores Permanentes a que, na atualidade do
procedimento, estiverem subordinados os servidores.
Parágrafo único. O Corregedor Geral da Justiça poderá avocar procedimento disciplinar em qualquer fase, a
pedido ou de ofício, designar Juiz Corregedor Processante para todos os atos pertinentes e atribuir serviços
auxiliares à unidade diversa daquela a que estiver vinculado o servidor.

Art. 16. Os Juízes Corregedores Permanentes comunicarão à Corregedoria Geral da Justiça a instauração de
qualquer procedimento administrativo, mediante remessa de cópia da portaria inaugural, para processamento do
acompanhamento:
I - das apurações preliminares pela Diretoria da Corregedoria – DICOGE;
II - das sindicâncias e dos processos administrativos pela Secretaria de Planejamento de Recursos Humanos –
SPRH.
Parágrafo único. Idêntico procedimento adotar-se-á em relação a todos os atos decisórios subsequentes e, ao
término do procedimento, remeter-se-á cópia da decisão proferida, com ciência ao servidor do decidido, e certidão
indicativa do trânsito em julgado.
Art. 17. Eventuais recursos serão entranhados nos autos originais e remetidos à Corregedoria Geral da Justiça.
Art. 18. Sem prejuízo da atribuição ao Juiz Corregedor Permanente, o Corregedor Geral da Justiça poderá aplicar,
originariamente, as sanções cabíveis e, enquanto não prescrita a infração, reexaminar, de ofício ou mediante
provocação, decisões absolutórias ou de arquivamento.

Capítulo III
Seções I, II, V, VI, VII, VIII – subseções I, II e III
Seções IX a XV, XVII a XIX
Seção I
Disposições Iniciais
Art. 26. As disposições deste capítulo têm caráter geral e aplicam-se a todos os ofícios de justiça, no que não
contrariarem as disposições específicas contidas em capítulo próprio.

Art. 27. Os servidores da justiça darão atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência, aos idosos,
às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo, mediante garantia de lugar
privilegiado em filas, distribuição de senhas com numeração adequada ao atendimento preferencial, alocação de
espaço para atendimento exclusivo no balcão, ou implantação de qualquer outro sistema que, observadas as
peculiaridades existentes, assegure a prioridade.

Seção II
Das Atribuições
Art. 28. Atribuir-se-ão aos ofícios de justiça os serviços inerentes à competência das respectivas varas e da
Corregedoria Permanente.
Art. 29. Competem aos ofícios de justiça os serviços do foro judicial, atribuindo-se-lhes a numeração ordinal e a
denominação da respectiva vara, onde houver mais de uma.
§ 1º Nas comarcas e foros distritais com mais de uma vara, haverá um ofício ou seção de distribuição judicial, ao
qual incumbem os serviços de distribuição, de contadoria e partidoria e, nos termos da lei, do arquivo geral.
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§ 2º Nas comarcas em que existir uma única vara e um único ofício de justiça, a este, competem as atribuições
dos serviços de distribuição, de contadoria

Seção V
Do Sistema Informatizado Oficial
Subseção I
Disposições Gerais
Art. 46. Os procedimentos de registro e documentação dos processos judiciais e administrativos realizar-se-ão
diretamente no sistema informatizado oficial ou em livros e classificadores, conforme disciplina destas Normas de
Serviço, e destinam-se:
I - à preservação da memória de dados extraídos dos feitos e da respectiva movimentação processual;
II - ao controle dos processos, de modo a garantir a segurança, assegurar a pronta localização física, verificar o
andamento e permitir a elaboração de estatísticas e outros instrumentos de aprimoramento da prestação
jurisdicional.
Art. 47. Os servidores dos ofícios de justiça deverão se adaptar continuamente às evoluções do sistema
informatizado oficial, utilizando plenamente as funcionalidades disponibilizadas para a realização dos atos
pertinentes ao serviço (emissão de certidões, ofícios, mandados, cargas de autos etc.).
Parágrafo único. Para efeito de divisão do trabalho entre os escreventes técnicos judiciários, oficiais de justiça e
juízes, e outras providências necessárias à ordem do serviço, o sistema informatizado atribuirá a cada processo
distribuído um número de controle interno da unidade judicial, sem prejuízo do número do processo (número do
protocolo que seguirá série única).
Art. 48. Iniciada a operação do SAJ/PG, de utilização obrigatória pelas varas e ofícios de justiça, serão excluídos
todos os programas eventualmente em uso.

Subseção II
Da Segurança do Sistema
Art. 49. Os níveis de acesso às informações e o respectivo credenciamento (senha) dos funcionários, para
operação do SAJ/PG, serão estabelecidos em expediente interno pela Corregedoria Geral da Justiça, com a
participação da Secretaria de Tecnologia da Informação - STI.
§ 1º É vedado ao funcionário credenciado ceder a respectiva senha ou permitir que outrem, funcionário ou não,
use-a para acessar indevidamente o sistema informatizado.
§ 2º Os escrivães judiciais comunicarão prontamente à STI as alterações no quadro funcional da unidade, para o
processamento da revogação ou novo credenciamento.

Art. 50. As alterações, exclusões e retificações feitas de modo geral nos dados registrados pelo sistema serão
definidas por níveis de criticidade, cujo acesso a Corregedoria Geral da Justiça estabelecerá. Os dados retificados,
alterados ou excluídos serão conservados pelo sistema e todas as operações realizadas vinculadas ao usuário
que as realiza.
Art. 51. Os escrivães judiciais do serviço de distribuição e dos ofícios de justiça realizarão auditoria semanal no
sistema, de acordo com os níveis de criticidade definidos, comunicando à Corregedoria Geral da Justiça qualquer
irregularidade.
Subseção III
Do Cadastramento, Movimentação e Controle Eletrônico de Processos e Incidentes Processuais
Art. 52. Os distribuidores e os ofícios de justiça deverão, no sistema informatizado oficial, observadas suas
respectivas atribuições:
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I - cadastrar todos os feitos distribuídos ao respectivo juízo;
II - anotar a movimentação e a prática dos atos processuais (citações, intimações, juntadas de mandados e
respectiva data, termos, despachos, cargas, sentenças, remessas à instância superior para recurso, entrega ou
remessa de autos que não importem em devolução etc.);
III - consignar os serviços administrativos pertinentes (desarquivamentos, inutilização ou destruição de autos etc.).

Art. 53. A inserção de dados no sistema informatizado oficial será a mais completa e abrangente possível, de
modo que todas as ocorrências do processo físico constem do ambiente virtual, formando banco de dados que
servirá de memória permanente.
§ 1º O cadastro conterá as principais informações a respeito do processo, de modo a individualizá-lo com exatidão
(qualificação das partes e de eventuais representantes, advogados e os respectivos números de inscrição na OAB,
valor da causa, objeto da ação etc.).
§ 2º As anotações de movimentação processual devem ser fidedignas, claras e atualizadas, de forma a refletir o
atual estado do processo e a garantir a utilidade do sistema.
§ 3º O arquivamento dos autos será precedido da conferência e eventual atualização do cadastro, para que nele
figurem os dados necessários à extração de certidão.

Art. 54. Constarão do sistema informatizado:
I - nos processos cíveis, de família e sucessões, da fazenda pública, da infância e juventude, de acidentes do
trabalho e do juizado especial cível: o número do processo; o nome e a qualificação do autor e do réu; a natureza
do feito; a data da distribuição; o número, livro e folhas do registro da sentença, quando adotado; o inteiro teor de
pronunciamentos judiciais (despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos); anotações sobre recursos;
a data do trânsito em julgado; o arquivamento (data e caixa) e outras observações que se entenderem relevantes;
II - nos processos criminais, do júri e do juizado especial criminal: o número do processo; o nome e qualificação
do réu; a data do fato; a data do recebimento ou rejeição da denúncia; o artigo de lei em que o réu foi incurso; a
data da suspensão do processo (art. 366 do Código de Processo Penal e juizado especial criminal); a data da
prisão; o número, livro e folhas do registro da sentença, quando adotado; o inteiro teor de pronunciamentos judiciais
(despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos); anotações sobre recursos; a data da decisão
confirmatória da pronúncia; a data do trânsito em julgado; a data da expedição da guia de recolhimento, de
tratamento ou de internação; o arquivamento (data e caixa) e outras observações que se entenderem relevantes;
III - nos processos de execução criminal: o nome e qualificação do sentenciado, com afiliação e sempre que
possível o número do RG; as guias de recolhimento registradas, a discriminação das penas impostas em
ordem sequencial; os incidentes de execução da pena; anotações sobre recursos; o inteiro teor dos julgamentos;
as progressões de regime; o cadastro de comparecimento de albergados; os benefícios concedidos; as remições
de pena e outras observações que se entenderem relevantes;
IV - nas cartas precatórias, especialmente: indicação completa do juízo deprecante, com número do processo de
origem conforme padrão estabelecido pela Resolução nº 65 do CNJ, da natureza da ação e da diligência
deprecada.
§ 1º Todos os litisconsortes, intervenientes e terceiros interessados, bem como seus respectivos representantes,
serão cadastrados.
§ 2º Não será admitida exclusão de parte no processo, procedendo-se à sua baixa, quando necessário.
Art. 55. A qualificação das partes será lançada no sistema informatizado oficial da forma mais completa possível,
com os seguintes dados disponíveis nas postulações iniciais ou intermediárias:
I - em relação às partes nos procedimentos cíveis e aos autores de ação penal privada:
a) se pessoa natural, o nome completo, o número de inscrição no CPF, nacionalidade, o estado civil, a profissão,
bem como o endereço residencial ou domiciliar completo, inclusive CEP;
b) se pessoa jurídica ou assemelhada, sua firma ou denominação, o número de inscrição no CNPJ e o endereço
da sede, inclusive CEP;
II - em relação aos acusados em ações penais públicas ou privadas:
a) se pessoa natural, o nome completo, a filiação, a data de nascimento, nacionalidade, naturalidade, sexo, cor,
estado civil, profissão, o endereço completo da residência e trabalho, ou dos locais em que o réu possa ser
encontrado, acompanhados do respectivo CEP, bem como, se houver, o número de inscrição no CPF, o número
do RG, o número do RGC (disponível na folha de antecedentes do réu), além de outros nomes e alcunhas utilizadas
pelo acusado;
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b) se pessoa jurídica ou assemelhada, sua firma ou denominação, o número de inscrição no CNPJ, e o endereço
da sede, inclusive CEP.
§ 1º Quaisquer outros dados de qualificação que auxiliem na precisa identificação das partes (RG, título de eleitor,
nome da mãe etc.) também serão lançados no sistema informatizado oficial.
§ 2º Incumbirá aos distribuidores e aos ofícios de justiça o cadastramento dos dados constantes das petições
iniciais.
§ 3º As vítimas identificadas na denúncia ou queixa, e também as testemunhas de processo criminal – sejam estas
de acusação, defesa ou comuns –, terão suas qualificações lançadas no sistema informatizado oficial, exceto
quando, ao darem conta de coação ou grave ameaça, após deferimento do juiz, pedirem para não haver
identificação de seus dados de qualificação e endereço.

Art. 56. Os dados obrigatórios previstos no art. 55 serão apresentados pelos requerentes, na petição inicial, e
pelos requeridos, na primeira oportunidade de postulação em juízo (contestação, juntada de procuração, pedido
de vista, defesa preliminar, pedido de revogação de prisão preventiva etc.).
§ 1º Não se impõe a obrigação prevista neste artigo:
I - para as ações nas quais essas exigências comprometam o acesso à Justiça, conforme prudente arbítrio do juiz
a quem for distribuído o feito;
II - quando a parte não estiver inscrita no CPF ou CNPJ, caso em que deverá firmar declaração expressa nesse
sentido, respondendo pela veracidade da afirmação.
§ 2º Em qualquer hipótese prevista no § 1º, caberá às partes o fornecimento de outros dados conducentes à sua
perfeita individualização (por exemplo, RG, título de eleitor, filiação etc.), para que o ofício de justiça efetue o devido
cadastramento.
Art. 57. Nos ofícios de justiça, o registro e controle da movimentação dos feitos realizar-se-ão exclusivamente
pelo sistema informatizado oficial, vedadas a elaboração de fichário por nome de autor e a utilização de fichas
individuais materializadas em papel ou constantes de outros sistemas informatizados.
§ 1º Os ofícios de justiça conservarão as fichas que compõem o fichário por nome de autor, até então
materializadas em papel, podendo inutilizá-las desde que todos os dados que delas constem sejam anotados no
sistema, de forma a possibilitar a extração de certidões.
§ 2º As fichas individuais serão encerradas e mantidas em local próprio no oficio de justiça, até a extinção dos
processos a que se referem, e serão grampeadas na contracapa dos autos, por ocasião de seu arquivamento,
podendo, no entanto, ser inutilizadas desde que anotados no sistema informatizado oficial todos os dados que
delas constem de forma a possibilitar a extração de certidões.
§ 3º O procedimento de inutilização das fichas em nome do autor e das fichas individuais será realizado no âmbito
e sob a responsabilidade do Juiz Corregedor Permanente, o qual verificará a pertinência da medida, a presença
de registro eletrônico de todas as fichas, conservação dos documentos de valor histórico, a segurança de todo o
processo em vista das informações contidas nos documentos e demais providências administrativas correlatas.
Art. 58. As cartas precatórias serão cadastradas no sistema informatizado seguindo as mesmas regras dos
processos comuns, consignando-se, ainda, a indicação completa do juízo deprecante, e não apenas da comarca
de origem, os nomes das partes, a natureza da ação e a diligência deprecada.
Parágrafo único. As movimentações pertinentes, como a devolução à origem ou o retorno para novas diligências,
e respectivas datas, também serão anotadas no sistema.
Art. 59. A extinção do processo, em caso de improcedência total da demanda, por força do acolhimento de
impugnação do devedor (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) ou em razão da estabilização da tutela (art. 304 do
CPC), e a extinção do processo de execução, por força de procedência de embargos de devedor, serão
cadastradas no sistema diretamente pelo ofício de justiça assim que as respectivas sentenças transitarem em
julgado (ou quando retornarem de superior instância com trânsito em julgado). No mais, a extinção será cadastrada
apenas quando encerrado definitivamente o processo, nada restando a ser deliberado ou cumprido pelo ofício de
justiça (sentença ou acordo), considerando-se isoladamente, para tanto, a ação principal, a reconvenção, o pedido
contraposto, a ação declaratória incidental, a oposição, os embargos de devedor (à execução, à execução fiscal,
à adjudicação, à alienação ou à arrematação) e os embargos de terceiro.
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Art. 60. A entrega definitiva dos autos de notificação, interpelação, protesto ou produção antecipada de provas,
quando os processos ainda tramitarem sob a forma física, será cadastrada pelo ofício de justiça, no sistema
informatizado, em campos distintos, observada a permanência em cartório durante 1 (um) mês para extração de
cópias e certidões pelos interessados no caso de produção antecipada de prova.

Art. 61. Compete aos ofícios de justiça:
I - cadastrar diretamente no sistema informatizado oficial qualquer dos dados constantes dos arts. 54 e 55, quando
forem conhecidas, necessitarem de retificação ou sofrerem alteração após a distribuição;
II - na hipótese de expedição de certidão de homonímia, a inserção, no sistema informatizado oficial, dos eventuais
dados de qualificação ainda não lançados no sistema, também certificando a adoção dessa providência no
documento;
III - cadastrar, no sistema informatizado oficial, a decretação do segredo de justiça, a concessão da justiça gratuita,
o deferimento da tramitação prioritária do processo (idosos, pessoa com deficiência, portadores de doenças
graves), ou o reconhecimento de qualquer benefício processual a alguma das partes;
IV- proceder às alterações devidas no sistema, na hipótese de determinação judicial de retificação do procedimento
da ação para ordinário ou sumário.
§ 1º Na hipótese constante do inciso II deste artigo, tratando-se de feito não cadastrado, a providência será
precedida de específico cadastramento.
§ 2º O segredo de justiça poderá, ainda, ser gerado automaticamente pelo sistema informatizado, a depender da
natureza da ação.
Art. 62. Quando a mesma parte estiver vinculada a processos que tramitam em outros ofícios de justiça, as
eventuais retificações de seus dados não serão aplicadas aos feitos de outro juízo.

Seção VI
Dos Livros e Classificadores Obrigatórios
Subseção I
Dos Livros Obrigatórios
Art. 63. Os ofícios de justiça em geral possuirão os seguintes livros:
I - Visitas e Correições;
II - Protocolo de Autos e Papéis em Geral;
III - Cargas de Autos;
IV - Registro de Feitos Administrativos (sindicâncias, procedimentos disciplinares, representações, etc.);
V - Registro das decisões terminativas proferidas em feitos administrativos;
VI - pertinentes à Corregedoria Permanente, previstos no art. 23, quando for o caso e no que couber.

Art. 64. Os Ofícios de Justiça manterão também:
I - Livro de Cargas de Mandados, salvo se as respectivas varas forem atendidas pelas Seções Administrativa de
Distribuição de Mandados;
II - controle, pela utilização de livros de folhas soltas ou outro meio idôneo, da remessa e recebimento de feitos
aos Tribunais, até que seja implementado no sistema informatizado oficial o controle eletrônico;
III - controle do horário de entrada e saída por intermédio do livro ponto ou do relógio mecânico, caso existam
servidores não cadastrados no sistema de ponto biométrico;
IV - Livro de Registro Geral de Feitos, com índice, se não estiverem integrados ao sistema informatizado oficial;
V - Livro de Registro de Sentença, salvo se cadastrada no sistema informatizado oficial, com assinatura digital ou
com outro sistema de segurança aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça e que também impeça a sua
adulteração.

Art. 65. Nos ofícios de justiça integrados ao sistema informatizado oficial, os registros de remessa e recebimento
de feitos e petições formalizar-se-ão exclusivamente pelas vias eletrônicas.
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Art. 66. Os livros em geral, inclusive de folhas soltas, serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo
escrivão judicial, sempre na mesma oportunidade, podendo ser utilizado, para este fim, processo mecânico de
autenticação previamente aprovado pelo Juiz Corregedor Permanente, vedada a substituição de folhas.
Parágrafo único. As folhas soltas, uma vez completado o uso, serão imediatamente encaminhadas para
encadernação.

Art. 67. O Livro de Visitas e Correições será organizado em folhas soltas, iniciado por termo padrão de abertura,
disponibilizado no Portal da Corregedoria - modelos e formulários -, lavrado pelo Escrivão e formado
gradativamente pelos originais das atas de correições e visitas realizados na unidade, devidamente assinadas e
rubricadas pelo Juiz Corregedor Permanente, Escrivão e demais funcionários da unidade.
§ 1º Os originais das atas que formarão o Livro de Visitas e Correições serão numeradas e chanceladas pelo
Escrivão Judicial após a sua anexação ao Livro.
§ 2º O Livro de Visitas e Correições não excederá 100 (cem) folhas, salvo determinação judicial em contrário ou
para a manutenção da continuidade da peça correcional, podendo, nestes casos, ser encerrado por termo
contemporâneo à última ata, com mais ou menos folhas.
Art. 68. O Livro Protocolo de Autos e Papéis em Geral, com tantos desdobramentos quantos recomendem a
natureza e o movimento do ofício de justiça, destina-se ao registro da entrega ou remessa, que não impliquem
devolução.

Art. 69. Os Livros de Cargas de Autos serão desdobrados em tantos livros quantos forem os destinatários (juízes,
promotores de justiça, para advogados, para contador, etc.).
§ 1º A carga e descarga de autos entre os usuários internos do sistema informatizado oficial serão feitas
eletronicamente e controladas exclusivamente por intermédio do sistema, onde serão registrados,
obrigatoriamente, no campo próprio, o envio, o recebimento e a devolução, com indicação de data e de usuário
responsável por cada ato.
§ 2º Poderá o juiz indicar servidor autorizado a receber no sistema informatizado as cargas de autos remetidos à
conclusão.
Art. 70. O Livro de Carga de Mandados poderá ser desdobrado em número equivalente ao dos oficiais de justiça
em exercício, destinando-se um para cada qual.
Parágrafo único. Serão também registradas no Livro de Carga de Mandados as petições que, por despacho
judicial, sirvam como tal.

Art. 71. Todas as cargas receberão as correspondentes baixas, assim que restituídos os autos ou mandados, na
presença do interessado, sempre que possível ou por este exigido.
Parágrafo único. Quando não utilizada a carga eletrônica, será lançada certidão nos autos, mencionado a data
da carga e da restituição, de acordo com os assentamentos do livro de carga.

Art. 72. O Livro Registro de Sentenças formar-se-á pelas vias emitidas para tal fim, numeradas em série anual
renovável (1/80, 2/80, 3/80, ... ,1/82, 2/82 etc.) e autenticadas pelo escrivão judicial, o qual certificará sua
correspondência
§ 1º O registro previsto neste artigo far-se-á em até 5 (cinco) dias após a baixa dos autos em cartório pelo juiz.
§ 2º A decisão relativa a embargos de declaração e a que liquidar sentença condenatória cível, proferida no âmbito
do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, serão averbadas ao registro da sentença embargada ou liquidada,
com utilização do sistema informatizado.
§ 3º A decisão que liquidar outros títulos executivos judiciais (por exemplo, a sentença penal condenatória) será
registrada no livro de registro de sentença, porquanto impossível, neste caso, a averbação.
§ 4º Todas as sentenças terão seu teor integralmente registrado no sistema informatizado oficial e no livro tratado
neste artigo.
§ 5º O registro da sentença, com indicação do número de ordem, do livro e da folha em que realizado o assento,
será certificado nos autos, na última folha da sentença registranda.
§ 6º As sentenças cadastradas no sistema informatizado oficial com assinatura digital ficam dispensadas da
funcionalidade do registro, bem como da elaboração de livro próprio e da certidão prevista no § 5º deste artigo.

9

Apostilas OBJETIVA – Concursos Públicos - Brasil
§ 7º Aplicam-se as disposições deste artigo, no que couber, às decisões terminativas proferidas em feitos
administrativos.
§ 8º Registra-se como sentença a decisão que extingue o processo em que houve estabilização da lide, na forma
do artigo 304 do Código de Processo Civil.

Art. 73. Manter-se-á rigoroso controle sobre os livros em geral, incumbindo-se o Juiz Corregedor Permanente de
coibir eventuais abusos ou excessos.
Art. 74. Os livros em andamento ou findos serão bem conservados, em local adequado e seguro dentro do ofício
de justiça, devidamente ordenados e, quando for o caso, encadernados, classificados ou catalogados.
§ 1º O desaparecimento e a danificação de qualquer livro serão comunicados imediatamente ao Juiz Corregedor
Permanente. A sua restauração será feita desde logo, sob a supervisão do juiz e à vista dos elementos existentes.
§ 2º Após revisados e decorridos 2 (dois) anos do último registro efetuado, os livros de cargas de autos e
mandados, desde que reputados sem utilidade para conservação em arquivo pelo escrivão judicial, poderão
ser inutilizados, mediante prévia autorização do Juiz Corregedor Permanente. A autorização consignará os
elementos indispensáveis à identificação do livro, e será arquivada em classificador próprio, com certidão da data
e da forma de inutilização.

Subseção II
Dos Classificadores Obrigatórios
Art. 75. Os ofícios de justiça possuirão os seguintes classificadores:
I - para atos normativos e decisões da Corregedoria Permanente, com índice por assunto;
II - para cópias de ofícios expedidos;
III - para ofícios recebidos;
IV - para GRD - guias de recolhimento de diligências do oficial de justiça;
V - para cópias de guias de levantamento expedidas em favor dos auxiliares da justiça não funcionários na Justiça
Estadual;
VI - para mensagens eletrônicas enviadas ou recebidas que não forem juntadas a autos de processo;
VII - para relatórios de cargas eletrônicas;
VIII - para petições e documentos desentranhados;
IX - para autorizações e certidões de inutilização de livros e classificadores obrigatórios.

Art. 76. Os atos normativos, decisões e comunicados do Conselho Superior da Magistratura e da Corregedoria
Geral da Justiça de interesse do ofício de justiça serão arquivados e indexados, com índice por assunto, mediante
utilização do sistema informatizado, facultada a manutenção de classificadores próprios.
Art. 77. O classificador referido no inciso II do art. 75 destina-se ao arquivamento, em ordem cronológica, das
cópias de ofícios que não se refiram a feito do próprio ofício de justiça.
§ 1º Esse classificador será aberto com folha(s) para o registro de todos os ofícios, com numeração sequencial e
renovável anualmente, na(s) qual(is) consignar-se-ão, ao lado do número de registro, o número do processo ou a
circunstância de não se referir a nenhum feito e o destino.
§ 2º No presente classificador poderão ser arquivados os respectivos recibos de correspondência, se for o caso.
Art. 78. Os ofícios e mensagens eletrônicas expedidos e recebidos, mencionados nos incisos II, III e VI do art. 75,
serão conservadas pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da data de expedição ou do recebimento pelo ofício de
justiça.
Parágrafo único. Decorrido o prazo estabelecido, e desde que reputados sem utilidade para conservação pelo
escrivão judicial, serão inutilizados, mediante a autorização do Juiz Corregedor Permanente, nos termos do § 2º
do art. 74.
Art. 79. As guias de recolhimento de diligências do oficial de justiça serão conservadas pelo prazo mínimo de dois
anos contados do arquivamento, aplicando-se, quanto à inutilização, o disposto no do § 2º do art. 74.
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Seção VII
Da Escrituração
Art. 80. Na lavratura de atos, termos, requisições, ordens, autorizações, informações, certidões ou traslados, que
constarão de livros, autos de processo, ou papéis avulsos, excluídas as autuações e capas, serão observados os
seguintes requisitos:
I - o papel utilizado terá fundo inteiramente branco ou ser reciclado, salvo disposição expressa em contrário;
II - a escrituração será sempre feita em vernáculo, preferencialmente por meio eletrônico, com tinta preta ou azul,
indelével;
III - os numerais serão expressos em algarismos e por extenso;
IV - os espaços em branco e não aproveitados, nos livros e autos de processo, serão inutilizados;
V – as assinaturas deverão ser colhidas imediatamente após a lavratura do ato ou termo, e identificadas com o
nome por extenso do signatário.

Art. 81. Na escrituração serão evitadas as seguintes práticas:
I - entrelinhas, erros de digitação, omissões, emendas, rasuras ou borrões;
II - anotações de “sem efeito”;
III - anotações a lápis nos livros e autos de processo, mesmo que a título provisório.
§ 1º Na ocorrência das irregularidades previstas no inciso I, far-se-ão as devidas ressalvas, antes da subscrição
do ato, de forma legível e autenticada.
§ 2º As anotações previstas no inciso II, quando estritamente necessárias, sempre serão datadas e autenticadas
com a assinatura de quem as haja lançado nos autos.
Art. 82. Na escrituração é vedada:
I - a utilização de borracha ou raspagem por outro meio mecânico, bem como a uso de corretivo, detergente ou
outro meio químico de correção;
II - a assinatura de atos ou termos em branco, total ou parcialmente;
III - a utilização de abreviaturas, abreviações, acrônimos, siglas ou símbolos, excetuando-se as formas
consagradas pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras, as adotadas
por órgãos oficiais e as convencionadas por determinada área do conhecimento humano;
IV - a utilização de chancela, ou de qualquer recurso que propicie a reprodução mecânica da assinatura do juiz.

Art. 83. A escrituração de termos, atos e papéis em geral observará os critérios da clareza, objetividade e síntese,
sem descuidar da perfeita individualização de pessoas, fatos ou coisas, quando necessária.
§ 1º A qualificação das pessoas trará os elementos necessários à sua identificação:
I – tratando-se de pessoa física, constarão o nome completo e o número de inscrição no CPF ou o número do RG
ou, faltante este último, a filiação, sem prejuízo de outros dados que auxiliem na sua identificação;
II – tratando-se de pessoa jurídica, constarão a firma ou denominação, o número de inscrição no CNPJ e o
endereço da sede, sem prejuízo de outros dados que auxiliem na sua identificação.
§ 2º Nos ofícios e cartas precatórias expedidas, constarão a comarca, a vara e o endereço completo do Fórum
remetente, inclusive com o número do código de endereçamento postal (CEP), telefone e o correio eletrônico (email) institucional.
Art. 84. Os instrumentos de ordens, requisições, precatórias, ofícios e autorizações judiciais, bem como dos
demais atos e termos processuais (sentenças, decisões e despachos), conterão, de forma legível, o nome
completo, o cargo ou função da autoridade judiciária e dos servidores que os lavrem, confiram e subscrevam, a
fim de se permitir a rápida identificação.
§ 1º O escrivão certificará a autenticidade da firma do juiz que subscreveu o documento, indicando-lhe o nome, o
cargo e o exercício no juízo, nas seguintes hipóteses:
I - na expedição de alvarás de soltura, mandados ou contramandados de prisão, requisições de preso e demais
atos para os quais a lei exige certificação de autenticidade;
II - quando houver dúvida sobre a autenticidade da firma.
§ 2º Nos ofícios de justiça contemplados com sistema informatizado oficial, que permita a utilização da ferramenta
consistente na assinatura por certificação digital, dispensa-se a certificação de autenticidade da assinatura do juiz.
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Art. 85. Os mandados, as cartas postais, os ofícios gerais de comunicação, expedidos em cumprimento de ato
judicial, em não havendo determinação do juiz em sentido contrário, serão assinados pelos escrivães, declarando
que o fazem por ordem do juiz.
§ 1º A subscrição do juiz é obrigatória quando:
I - a lei ou estas Normas de Serviço expressamente o exigirem (por exemplo, busca e apreensão cautelar, prisão,
contramandado de prisão e alvará de soltura, alvarás em geral, levantamento de depósito judicial, ordem de
arrombamento explícita ou implícita etc.);
II - houver determinação de desconto de pensão alimentícia;
III - os documentos ou papéis forem dirigidos a autoridades (por exemplo, membros do Poder Judiciário, do
Ministério Público e do Poder Legislativo; chefe do Poder Executivo; Delegados de Polícia; Comandantes da Polícia
Militar e das Forças Armadas).
§ 2º A emissão de cartas postais, considerada inclusive a expedição por meio eletrônico, independerão da
assinatura do escrivão ou escreventes, desde que do documento conste o nome e o cargo do funcionário emitente,
inexista determinação do juiz em sentido contrário, a hipótese não se enquadre nas disposições contidas no § 1º
deste artigo e seja observado o disposto no parágrafo único do art. 94.
Art. 86. As disposições previstas nesta seção, relativas à escrituração em meio físico, aplicam-se, no que couber,
à escrituração no sistema informatizado oficial, especialmente:
I - no cadastramento de dados;
II - na movimentação processual;
III - na lavratura e expedição de documentos, sejam ou não juntados a autos de processo.

Seção VIII
Da Ordem dos Serviços dos Processos em Geral
Subseção I
Da Autuação, Abertura de Volumes e Numeração de Feitos
Art. 87. Ao receber a petição inicial ou a denúncia, o ofício de justiça providenciará, em 24 (vinte e quatro) horas,
a autuação, nela afixando a etiqueta que, gerada pelo sistema informatizado e oriunda do distribuidor, atribui
número ao processo e traz outros dados relevantes (juízo, natureza do feito, nomes das partes, data etc.).
Parágrafo único. É dispensada a lavratura de certidão, no interior dos autos, da autuação e do registro do
processo.

Art. 88. O ofício de justiça afixará nas autuações tarjas coloridas, na posição horizontal, para assinalar situações
especiais descritas nestas Normas de Serviço.

Art. 89. Os autos de processos não excederão de 200 (duzentas) folhas em cada volume, salvo determinação
judicial expressa em contrário ou para manter peça processual com seus documentos anexos, podendo, nestes
casos, ser encerrado com mais ou menos folhas.
§ 1º O encerramento e a abertura dos novos volumes serão certificados em folhas regularmente numeradas,
prosseguindo-se a numeração sem solução de continuidade no volume subsequente.
§ 2º A numeração ordinal indicativa de novos volumes será destacada nas respectivas autuações e anotada na
autuação do primeiro volume.

Art. 90. Nos feitos antecedidos por procedimentos preparatórios, a peça inaugural (petição inicial de ação civil
pública, representação em procedimento afeto à área infracional da infância e juventude, denúncia em ação penal
pública etc.) terá numeração própria, apondo-se o número da folha, seguido da letra “i” (1-i; 2-i; 3-i...), de tal forma
que a numeração dos mencionados procedimentos preparatórios (inquéritos civis, comunicações de atos
infracionais, inquéritos policiais etc.) seja sempre aproveitada integralmente.
Art. 91. Os escrivães judiciais ou, sob sua supervisão, os escreventes zelarão pela correta numeração das folhas
dos autos.
§ 1º Em caso de erro na numeração, certificar-se-á a ocorrência, sendo vedada a renumeração.
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