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Conteúdo
Interpretação de texto. Argumentação. Pressupostos e subentendidos. Níveis de linguagem.
Articulação do texto: coesão e coerência. Termos da oração. Processos de coordenação e
subordinação. Discurso direto e indireto. Tempos, modos e vozes verbais. Classes de palavras.
Flexão nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência da
Crase. Ortografia e acentuação. Pontuação. Equivalência e transformação de estruturas. Redação.
12 Coletâneas de Exercícios pertinentes
Mais de 1.200 exercícios com gabaritos

Atenção! O índice remissivo está ordenado numa sequência lógica afim de possibilitar um
entendimento eficaz e gradativo dos temas propostos nessa matéria.

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

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

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Letras minúsculas

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

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

Pato
/p/
fonema

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

Emprego de algumas letras
X ou CH ?



Emprega-se "X"

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

G ou J?



Emprega-se "G"

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

Emprega-se 

"J"

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

S ou Z ?



Emprega-se "S"

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

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

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

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

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

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

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

E ou I ?

Emprega-se  "E"

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

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

H
A letra "H" não representa nenhum som
É usada nos dígrafos: nh - lh - ch
É usada em algumas interjeições: ah, oh, hem
Sobrevive por tradição em Bahia mas desaparece nos derivados: baiano, baianismo

Palavras homófonas
Exemplos de palavras homófonas que se distinguem pelo contraste entre x e ch:
Brocha (pequeno prego)
Chá (nome de uma bebida)
Chácara (propriedade rural)
Cheque (ordem de pagamento)
Cocho (vasilha para alimentar animais)
Tacha (pequeno prego)
Tachar (pôr defeito em)

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

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

coser (costurar)
presar (prender, apreender)
trás (parte posterior)
ascender (subir)
assento (onde se senta)
cassar (anular)
segar (cortar para colher)
senso (juízo)
seção (departamento - parte ou divisão) sessão (reunião).
conserto (reparo)
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Espiar (ver, espreitar)
Incipiente (principiante)
Intenção (propósito)
Paço (palácio)

expiar (sofrer castigo)
insipiente (ignorante)
intensão (esforço, intensidade)
passo (passada)

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

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

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

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

quisemos

quiseram

quiser

quisesse

quiséssemos

quisesse

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

fazemos
fizeram
fizéssemos

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

embriagado (embriaguez)

líquido (liquidez)

sólido (solidez)

frígido (frigidez)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 20 30 40 - E
50 - C
60 - E
70 - C
80 - D
90 - B
******
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LEGISLAÇÃO E ÉTICA NO SERVIÇO PUBLICO
Conteúdo
- Ética e moral. Ética, princípios e valores. Ética e democracia: exercício da cidadania. Ética e
função pública. Ética no Setor Público: Estatuto de Ética Profissional do Servidor do TRT da 6ª
Região. Lei nº 8.112/1990 e suas alterações: Provimento, vacância, remoção, redistribuição e
substituição; Direitos e vantagens; Regime disciplinar: deveres, proibições, acumulação,
responsabilidades, penalidades, processo administrativo disciplinar. Lei nº 8.429/1992: disposições
gerais, atos de improbidade administrativa.

-

Coletâneas de Exercícios pertinentes

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

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

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

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

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

Sócrates estabelece uma diferença entre o que eu digo e o que quero dizer (entre a formulação e o sentido
das proposições), considera uma distância entre o exterior e o interior). Para Rousseau (1712 -1778) ética
significava um agir de forma mais primitiva. " O homem é bom por natureza e seu espírito pode sofrer
aprimoramento quase ilimitada." Posteriormente Kant (1724 - 1804) final do século XVIII, alemão prussiano,
baseava-se na ética de validade universal que se apoia na igualdade fundamental entre os homens. Para Kant
a natureza humana é uma natureza racional, o que equivale a dizer que a natureza nos fez livres, mas não nos
disse concretamente o que fazer. Portanto, o homem como um ser natural, destinado pela natureza à liberdade,
deve desenvolver está liberdade através da mediação de sua capacidade racional.
Resumindo para ele "ética é obrigação de agir segundo regras universais, comum a todos os seres humanos
por ser derivada da razão." Descartes, propôs uma moral provisória para cuidar primeiro das questões teóricas,
resolvendo as questões práticas do jeito que der. Hegel (1770 -1831) divide a ética em subjetiva ou pessoal e
objetiva ou social. Karl Marx (1818 -1883) interpretou a história da humanidade como a história de uma luta
constante com a natureza. A ação humana se define então como trabalho, como técnica. Para Bertrand Russel
(1872 - 1970) a ética é subjetiva não contém afirmações verdadeiras ou falsas. Para Habermas (1929) a ética
discursiva é baseada em diálogo, por sujeitos capazes de se posicionarem criticamente diante de normas.

O homem vive em sociedade, convive com outros homens e, portanto, cabe-lhe pensar e responder à seguinte
pergunta: "Como devo agir perante os outros?". Trata-se de uma pergunta fácil de ser formulada, mas difícil
de ser respondida. Ora, esta é a questão central da Moral e da Ética.
Moral e ética, às vezes, são palavras empregadas como sinônimos: conjunto de princípios ou padrões de
conduta. Ética pode também significar Filosofia da Moral, portanto, um pensamento reflexivo sobre os valores
e as normas que regem as condutas humanas. Em outro sentido, ética pode referir-se a um conjunto de
princípios e normas que um grupo estabelece para seu exercício profissional (por exemplo, os códigos de ética
dos médicos, dos advogados, dos psicólogos, etc.).
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Em outro sentido, ainda, pode referir-se a uma distinção entre princípios que dão rumo ao pensar sem, de
antemão, prescrever formas precisas de conduta (ética) e regras precisas e fechadas (moral).
Finalmente, deve-se chamar a atenção para o fato de a palavra "moral" ter, para muitos, adquirido sentido
pejorativo, associado a "moralismo". Assim, muitos preferem associar à palavra ética os valores e regras que
prezam, querendo assim marcar diferenças com os "moralistas".
Parte-se do pressuposto que é preciso possuir critérios, valores, e, mais ainda, estabelecer relações e
hierarquias entre esses valores para nortear as ações em sociedade. Situações dilemáticas da vida colocam
claramente essa necessidade.
Por exemplo, é ou não ético roubar um remédio, cujo preço é inacessível, para salvar alguém que, sem ele,
morreria? Colocado de outra forma: deve-se privilegiar o valor "vida" (salvar alguém da morte) ou o valor
"propriedade privada" (no sentido de não roubar)?
Seria um erro pensar que, desde sempre, os homens têm as mesmas respostas para questões desse tipo.
Com o passar do tempo, as sociedades mudam e também mudam os homens que as compõem. Na Grécia
antiga, por exemplo, a existência de escravos era perfeitamente legítima: as pessoas não eram consideradas
iguais entre si, e o fato de umas não terem liberdade era considerado normal. Outro exemplo: até pouco tempo
atrás, as mulheres eram consideradas seres inferiores aos homens, e, portanto, não merecedoras de direitos
iguais (deviam obedecer a seus maridos).
Outro exemplo ainda: na Idade Média, a tortura era considerada prática legítima, seja para a extorsão de
confissões, seja como castigo. Hoje, tal prática indigna a maioria das pessoas e é considerada imoral.
Portanto, a moralidade humana deve ser enfocada no contexto histórico e social. Por consequência, um
currículo escolar sobre a ética pede uma reflexão sobre a sociedade contemporânea na qual está inserida a
escola; no caso, o Brasil do século XX.
Tal reflexão poderia ser feita de maneira antropológica e sociológica: conhecer a diversidade de valores
presentes na sociedade brasileira. A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988,
traz elementos que identificam questões morais.
Por exemplo, o art. 1º traz, entre outros, como fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da
pessoa humana e o pluralismo político. A ideia segundo a qual todo ser humano, sem distinção, merece
tratamento digno corresponde a um valor moral. Segundo esse valor, a pergunta de como agir perante os
outros recebe uma resposta precisa: agir sempre de modo a respeitar a dignidade, sem humilhações ou
discriminações em relação a sexo ou etnia. O pluralismo político, embora refira-se a um nível específico (a
política), também pressupõe um valor moral: os homens têm direito de ter suas opiniões, de expressá-las, de
organizar-se em torno delas. Não se deve, portanto, obrigá-los a silenciar ou a esconder seus pontos de vista;
vale dizer, são livres. E, naturalmente, esses dois fundamentos (e os outros) devem ser pensados em conjunto.
No art. 5º, vê-se que é um princípio constitucional o repúdio ao racismo, repúdio esse coerente com o valor
dignidade humana, que limita ações e discursos, que limita a liberdade às suas expressões e, justamente,
garante a referida dignidade.
No art. 3º, lê-se que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (entre outros):
I) construir uma sociedade livre, justa e solidária;
III) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação. Não é difícil identificar valores morais em tais objetivos, que falam em justiça, igualdade,
solidariedade, e sua coerência com os outros fundamentos apontados.
No título II, art. 5º, mais itens esclarecem as bases morais escolhidas pela sociedade brasileira:
I) homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações; (...)
III) ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; (...)
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VI) é inviolável a liberdade de consciência e de crença (...);
X) são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (...).
Porém, aqui, três pontos devem ser devidamente enfatizados.
O primeiro refere-se ao que se poderia chamar de "núcleo" moral de uma sociedade, ou seja, valores eleitos
como necessários ao convívio entre os membros dessa sociedade. A partir deles, nega-se qualquer perspectiva
de "relativismo moral", entendido como "cada um é livre para eleger todos os valores que quer". Por exemplo,
na sociedade brasileira não é permitido agir de forma preconceituosa, presumindo a inferioridade de alguns
(em razão de etnia, raça, sexo ou cor), sustentar e promover a desigualdade, humilhar, etc. Trata-se de um
consenso mínimo, de um conjunto central de valores, indispensável à sociedade democrática: sem esse
conjunto central, cai-se na anomia, entendida seja como ausência de regras, seja como total relativização delas
(cada um tem as suas, e faz o que bem entender); ou seja, sem ele, destrói-se a democracia, ou, no caso do
Brasil, impede-se a construção e o fortalecimento do país.
O segundo ponto diz respeito justamente ao caráter democrático da sociedade brasileira. A democracia é um
regime político e também um modo de sociabilidade que permite a expressão das diferenças, a expressão de
conflitos, em uma palavra, a pluralidade. Portanto, para além do que se chama de conjunto central de valores,
deve valer a liberdade, a tolerância, a sabedoria de conviver com o diferente, com a diversidade (seja do ponto
de vista de valores, como de costumes, crenças religiosas, expressões artísticas, etc.). Tal valorização da
liberdade não está em contradição com a presença de um conjunto central de valores. Pelo contrário, o
conjunto garante, justamente, a possibilidade da liberdade humana, coloca-lhe fronteiras precisas para que
todos possam usufruir dela, para que todos possam preservá-la.
O terceiro ponto refere-se ao caráter abstrato dos valores abordados. Ética trata de princípios e não de
mandamentos. Supõe que o homem deva ser justo. Porém, como ser justo? Ou como agir de forma a garantir
o bem de todos? Não há resposta predefinida. É preciso, portanto, ter claro que não existem normas acabadas,
regras definitivamente consagradas. A ética é um eterno pensar, refletir, construir.

Legitimação dos Valores e Regras Morais
Diz-se que uma pessoa possui um valor e legitima as normas decorrentes quando, sem controle externo, pauta
sua conduta por elas. Por exemplo, alguém que não rouba por medo de ser preso não legitima a norma "não
roubar": apenas a segue por medo do castigo e, na certeza da impunidade, não a seguirá. Em compensação,
diz-se que uma pessoa legitima a regra em questão ao segui-la independentemente de ser surpreendida, ou
seja, se estiver intimamente convicta de que essa regra representa um bem moral.
Mas o que leva alguém a pautar suas condutas segundo certas regras?
Como alguns valores tornam-se traduções de um ideal de “Bem”, gerando deveres?
Seria mentir por omissão não dizer que falta consenso entre os especialistas a respeito de como um indivíduo
chega a legitimar determinadas regras e conduzir-se coerentemente com elas.
Para uns, trata-se de simples costume: o hábito de certas condutas, validam-nas.
Para outros, a equação deveria ser invertida: determinadas condutas são consideradas boas, portanto, devem
ser praticadas; neste caso, o juízo seria o carro-chefe da legitimação das regras. Para outros ainda, processos
inconscientes (portanto, ignorados do próprio sujeito, e, em geral, constituídos durante a infância) seriam os
determinantes da conduta moral. E há outras teorias mais.

Afetividade
Toda regra moral legitimada aparece sob a forma de uma obrigação, de um imperativo: deve-se fazer tal coisa,
não se deve fazer tal outra. Como essa obrigatoriedade pode se instalar na consciência? Ora, é preciso que
os conteúdos desses imperativos toquem, em alguma medida, a sensibilidade da pessoa; vale dizer, que
apareçam como desejáveis. Portanto, para que um indivíduo se incline a legitimar um determinado conjunto
de regras, é necessário que o veja como traduzindo algo de bom para si, como dizendo respeito a seu bem-
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estar psicológico, ao que se poderia chamar de seu "projeto de felicidade". Se vir nas regras aspectos
contraditórios ou estranhos ao seu bem-estar psicológico pessoal e ao seu projeto de felicidade, esse indivíduo
simplesmente não legitimará os valores subjacentes a elas e, por conseguinte, não legitimará as próprias
regras.
Poderá, às vezes, comportar-se como se as legitimasse, mas será apenas por medo do castigo. Na certeza de
não ser castigado, seja porque ninguém tomará conhecimento de sua conduta, seja porque não haverá algum
poder que possa puni-lo, se comportará segundo seus próprios desejos. Em resumo, as regras morais devem
apontar para uma possibilidade de realização de uma "vida boa"; do contrário, serão ignoradas.
Porém, fica uma pergunta: sendo que os projetos de felicidade são variados, que dependem inclusive dos
diferentes traços de personalidade, e sendo também que as regras morais devem valer para todos (se cada
um tiver a sua, a própria moral desaparece), como despertar o sentimento de desejabilidade para determinadas
regras e valores, de forma que não se traduza em mero individualismo?
De fato, as condições de bem-estar e os projetos de felicidade são variados. Para alguns, por exemplo, o
verdadeiro bem-estar nunca será usufruído na terra, mas sim alhures, após a morte. Tais pessoas legitimam
determinadas regras de conduta, inspiradas por certas religiões, como as de origem cristã, porque, justamente,
correspondem a um projeto de felicidade: ficar ao lado de Deus para a eternidade. Aqui na terra, podem até
aceitar viver distantes dos prazeres materiais, pois seu bem-estar psicológico está em se preparar para uma
"vida" melhor, após a morte física do corpo.
Outros, pelo contrário, pensam que a felicidade deve acontecer durante a vida terrena, e consequentemente
não aceitam a ideia de que devam privar-se. E assim por diante. Verifica-se, portanto, que as formas de
desejabilidade, derivadas de seus conteúdos, são variadas. No entanto, há um desejo que parece valer para
todos e estar presente nos diversos projetos de felicidade: o autorrespeito.
A ideia básica é bastante simples. Cada pessoa tem consciência da própria existência, tem consciência de si.
Tal consciência traduz-se, entre outras coisas, por uma imagem de si, ou melhor, imagens de si - no plural,
uma vez que cada um tem várias facetas e não se resume a uma só dimensão. Ora, as imagens que cada um
tem de si estão intimamente associadas a valores. Raramente são meras constatações neutras do que se é
ou não se é. Na grande maioria das vezes, as imagens são vistas como positivas ou negativas. Vale dizer que
é inevitável cada um pensar em si mesmo como um valor. E, evidentemente, cada um procura ter imagens
boas de si, ou seja, ver-se como valor positivo. Sintetizando, cada qual procura se respeitar como pessoa que
merece apreciação.
É por essa razão que o autorrespeito, por ser um bem essencial, está presente nos projetos de bem-estar
psicológico, nos projetos de felicidade, como parte integrante. Ninguém se sente feliz se não merecer mínima
admiração, mínimo respeito aos próprios olhos.
O êxito na busca e construção do autorrespeito é fenômeno complexo. Quatro aspectos complementares são
essenciais.
O primeiro diz respeito ao êxito dos projetos de vida que cada pessoa determina para si. Os projetos variam
muito de pessoa para pessoa, vão dos mais modestos empreendimentos até os mais ousados. Mas, seja qual
for o projeto escolhido, o mínimo êxito na sua execução é essencial ao autorrespeito. Raramente se está "de
bem consigo mesmo" quando há fracassos repetidos. A vergonha decorrente assim como a frustração, podem
levar à depressão ou à cólera.
O segundo aspecto refere-se à esfera moral. Cada um tem inclinação a legitimar os valores e normas morais
que permitam, justamente, o êxito dos projetos de vida e o decorrente autorrespeito.
E, naturalmente, tenderá a não legitimar aqueles que representarem um obstáculo; aqueles que forem
contraditórios com a busca e manutenção do autorrespeito. Assim, é sensato pensar que as regras que
organizem a convivência social de forma justa, respeitosa e solidária têm grandes chances de serem seguidas.
De fato, a justiça permite que as oportunidades sejam iguais para todos, sem privilégios que, de partida ou no
meio do caminho, favoreçam alguns em detrimento de outros. Se as regras forem vistas como injustas,
dificilmente serão legitimadas.
O terceiro aspecto refere-se ao papel do juízo alheio na imagem que cada um tem de si.
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Pode-se afirmar o seguinte: a imagem e o respeito que uma pessoa tem de si mesma estão, naturalmente,
referenciados em parte nos juízos que os outros fazem dela. Algumas podem ser extremamente dependentes
dos juízos alheios para julgar a si próprias; outras menos. Porém, ninguém é totalmente indiferente a esses
juízos. São de extrema importância, pois alguém que nunca ouça a crítica alheia - positiva ou negativa - corre
o risco de enganar-se sobre si mesmo. Então, a crítica é necessária.
Todavia, há uma dimensão moral nesses juízos: é o reconhecimento do valor de qualquer pessoa humana,
que não pode ser humilhada, violentada, espoliada, etc. Portanto, o respeito próprio depende também do fato
de ser respeitado pelos outros. A humilhação - forma não rara de relação humana - frequentemente leva a
vítima a não legitimar qualquer outra pessoa como juiz e a agir sem consideração pelas pessoas em geral. As
crianças conhecem esse mecanismo psicológico.
Uma delas, perguntada a respeito dos efeitos da humilhação, afirmou que um aluno assim castigado teria mais
chances de reincidir no erro, pois pensaria: "Já estou danado mesmo, posso fazer o que eu quiser". Em resumo,
serão legitimadas as regras morais que garantirem que cada um desenvolva o respeito próprio, e este está
vinculado a ser respeitado pelos outros.
O quarto e último aspecto refere-se à realização dos projetos de vida de forma puramente egoísta. A
valorização do sucesso profissional, coroado com gordos benefícios financeiros, o status social elevado, a
beleza física, a atenção da mídia, etc., são valores puramente individuais (em geral relacionados à glória), que,
para uma minoria, podem ser concretizados pela obtenção de privilégios (por exemplo, conhecer as pessoas
certas que fornecem emprego ou acesso a instituições importantes), pela manipulação de outras pessoas (por
exemplo, mentir e trapacear para passar na frente dos outros), e pela completa indiferença pelos outros
membros da sociedade. Diz-se que se trata de uma minoria, pois é mero sonho pensar que todos podem ter
carro importado, sua imagem na televisão, acesso aos corredores do poder político, etc. Mas o fato é que a
valorização desse tipo de sucesso é traço marcante da sociedade atual (não só no Brasil, mas no Ocidente
todo) e tende a fazer com que as pessoas o procurem mesmo que o preço a ser pago seja o de passar por
cima dos outros, das formas mais desonestas e até mesmo violentas.
Resultado prático: a pessoa perderá o respeito próprio se não for bem-sucedida nos seus planos pessoais,
mas não se, por exemplo, mentir, roubar, desprezar o vizinho, etc.
Ora, para que as regras morais sejam efetivamente legitimadas, é preciso que sejam partes integrantes do
respeito próprio, ou seja, que o autorrespeito dependa, além dos diversos êxitos na realização dos projetos de
vida, do respeito pelos valores e regras morais. Assim, a pessoa que integrar o respeito pelas regras morais à
sua identidade pessoal, à imagem positiva de si, com grande probabilidade agirá conforme tais regras.
Em resumo, a dimensão afetiva da legitimação dos valores e regras morais passa, de um lado, por identificálos como coerentes com a realização de diversos projetos de vida e, de outro, pela absorção desses valores e
regras como valor pessoal que se procura resguardar para permanecer respeitando a si próprio.
Assim, o autorrespeito articula, no âmago de cada um, a busca da realização dos projetos de vida pessoais e
o respeito pelas regras coerentes com tal realização.

Racionalidade
Se é verdade que não há legitimação das regras morais sem um investimento afetivo, é também verdade que
tal legitimação não existe sem a racionalidade, sem o juízo e a reflexão sobre valores e regras. E isso por três
razões, pelo menos.
A primeira: a moral pressupõe a responsabilidade, e esta pressupõe a liberdade e o juízo.
Somente há responsabilidade por atos se houver a liberdade de realizá-los ou não. Cabem, portanto, o
pensamento, a reflexão, o julgamento para, então, a ação. Em resumo, agir segundo critérios e regras morais
implica fazer uma escolha. E como escolher implica, por sua vez, adotar critérios, a racionalidade é condição
necessária à vida moral.
A segunda: a racionalidade e o juízo também comparecem no processo de legitimação das regras, pois
dificilmente tais valores ou regras serão legítimos se parecerem contraditórios entre si ou ilógicos, se não
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sensibilizarem a inteligência. É por essa razão que a moral pode ser discutida, debatida, que argumentos
podem ser empregados para justificar ou descartar certos valores. E, muitas vezes, é por falta dessa apreensão
racional dos valores que alguns agem de forma impensada.
Se tivessem refletido um pouco, teriam mudado de ideia e agido diferentemente. Após melhor juízo,
arrependem-se do que fizeram. É preciso também sublinhar o fato de que pensar sobre a moralidade não é
tarefa simples: são necessárias muita abstração, muita generalização e muita dedução.
Tomando-se o exemplo da mentira, verifica-se que poucas pessoas pensaram de fato sobre o que é a mentira.
A maioria limita-se a dizer que ela corresponde a não dizer, intencionalmente, a verdade. Na realidade, mentir,
no sentido ético, significa não dar uma informação a alguém que tenha o direito de obtê-la. Com essa definição,
pode-se concluir que mentir por omissão não significa trair a verdade, mas não revelá-la a quem tem direito de
sabê-la.
Portanto, pensar, apropriar-se dos valores morais com o máximo de racionalidade é condição necessária, tanto
à legitimação das regras e ao emprego justo e ponderado delas, como à construção de novas regras.
Finalmente, há uma terceira razão para se valorizar a presença da racionalidade na esfera moral: ter a
capacidade de dialogar, essencial à convivência democrática. De fato, viver em democracia significa explicitar
e, se possível, resolver conflitos por meio da palavra, da comunicação, do diálogo. Significa, trocar argumentos,
negociar. Ora, para que o diálogo seja profícuo, para que possa gerar resultados, a racionalidade é condição
necessária. Os interlocutores precisam expressar-se com clareza - o que pressupõe a clareza de suas próprias
convicções - e serem capazes de entender os diferentes pontos de vista. Essas capacidades são
essencialmente racionais, dependem do pleno exercício da inteligência.

Respeito mútuo
O tema respeito é central na moralidade. E também é complexo, pois remete a várias dimensões de relações
entre os homens, todas "respeitosas", mas em sentidos muito diferentes. Pode-se associar respeito à ideia de
submissão. É o caso quando se fala que alguma pessoa obedece incondicionalmente a outra. Tal submissão
pode vir do medo: respeita-se o mais forte, não porque mereça algum reconhecimento de ordem moral, mas
simplesmente porque detém o poder. Porém, também pode vir da admiração, da veneração (porque é mais
velho ou sábio, por exemplo), ou da importância atribuída a quem se obedece ou escuta (diz-se "respeito muito
as opiniões de fulano"). Nesses exemplos, o respeito é compreendido de forma unilateral: consideração,
obediência, veneração de um pelo outro, sem que a recíproca seja verdadeira ou necessária. Um intelectual
observou bem a presença desse respeito unilateral na sociedade brasileira, por meio de uma expressão
popularmente frequente: "Sabe com quem está falando?".
Essa expressão traduz uma exigência de respeito unilateral: "Eu sou mais que você, portanto, respeite-me". É
a frase que muitas "autoridades" gostam de empregar quando se sentem, de alguma forma, desacatadas no
exercício de seu poder.
Porém, outra expressão popular também conhecida apresenta uma dimensão diferente do respeito:
"Quem você pensa que é?". Tal pergunta traduz a destituição de um lugar imaginariamente superior que o
interlocutor pensa ocupar. Essa expressão é a afirmação de um ideal de igualdade, ou melhor, de
reciprocidade: se devo respeitá-lo, você também deve me respeitar; não é a falta de respeito, mas sim a
negação de sua associação com submissão. Trata-se de respeito mútuo. E o predicado mútuo faz toda a
diferença.
Ora, é claro que tanto a dignidade do ser humano quanto o ideal democrático de convívio social pressupõem
o respeito mútuo, e não o respeito unilateral.
Com a socialização, a aprendizagem e o desenvolvimento psicológico decorrente, essa assimetria tende a ser
substituída pela relação de reciprocidade: respeitar e ser respeitado: ao dever de respeitar o outro, articula-se
o direito (e a exigência) de ser respeitado. Considerar o respeito mútuo como dever e direito é de suma
importância, pois ao permanecer apenas um dos termos, volta-se ao respeito unilateral: "Devo respeitar, mas
não tenho o direito de exigir o mesmo" ou "Tenho o direito de ser respeitado, mas não o dever de respeitar os
outros".
O respeito mútuo expressa-se de várias formas complementares. Uma delas é o dever do respeito pela
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diferença e a exigência de ser respeitado na sua singularidade.
Tal reciprocidade também deve valer entre pessoas que pertençam a um mesmo grupo. Deve valer quando se
fazem contratos que serão honrados, cada um respeitando a palavra empenhada e exigindo a recíproca. O
respeito pelos lugares públicos, como ruas e praças, também deriva do respeito mútuo. Como tais espaços
pertencem a todos, preservá-los, não sujá-los ou depredá-los é dever de cada um, porque também é direito de
cada um poder desfrutá-los.
O respeito mútuo também deve valer na dimensão política. Embora política não se confunda com ética, a
primeira não deve ser contraditória com a segunda. Logo, as diversas leis que regem o país devem ser
avaliadas também em função de sua justeza ética: elas devem garantir o respeito mútuo, pois o regime político
democrático pressupõe indivíduos livres que, por intermédio de seus representantes eleitos, estabelecem
contratos de convivência que devem ser honrados por todos; portanto, o exercício da cidadania pressupõe
íntima relação entre respeitar e ser respeitado.

Justiça
O tema da justiça sempre atraiu todos aqueles que pensaram sobre a moralidade, desde os filósofos gregos.
Belíssimas páginas foram escritas, ideias fortes foram defendidas. O tema da justiça encanta e inquieta todos
aqueles que se preocupam com a pergunta "Como devo agir perante os outros?". A rigor, ela poderia ser assim
formulada: "Como ser justo com os outros?", ou seja, "Como respeitar seus direitos? Quais são esses direitos?
E os meus?".
O conceito de justiça pode remeter à obediência às leis. Por exemplo, se a lei prevê que os filhos são os
herdeiros legais dos pais, deserdá-los será considerado injusto. Um juiz justo será aquele que se atém à lei,
sem feri-la. Será considerado injusto se, por algum motivo, resolver ignorá-la.
Porém, o conceito de justiça vai muito além da dimensão legalista. De fato, uma lei pode ser justa ou não. A
própria lei pode ser, ela mesma, julgada com base em critérios éticos. Por exemplo, no Brasil, existiu uma lei
que proibia os analfabetos de votarem. Cada um, intimamente ligado à sua consciência, pode se perguntar se
essa lei era justa ou não; se os analfabetos não têm o direito de participar da vida pública como qualquer
cidadão; ou se o fato de não saberem ler e escrever os torna desiguais em relação aos outros. Portanto, a ética
pode julgar as leis como justas ou injustas.
As duas dimensões da definição de justiça são importantes. A dimensão legal da justiça deve ser contemplada
pelos cidadãos. Muitos, por não conhecerem certas leis, não percebem que são alvo de injustiças. Não
conhecem seus direitos; se os conhecessem, teriam melhores condições de lutar para que fossem respeitados.
Porém, a dimensão ética é insubstituível, precisamente para avaliar de forma crítica certas leis, para perceber
como, por exemplo, privilegiam alguns em detrimento de outros. E os critérios essenciais para se pensar
eticamente sobre a justiça são igualdade e equidade.
A igualdade reza que todas as pessoas têm os mesmos direitos. Não há razão para alguns serem "mais iguais
que os outros". Eis um bolo a ser dividido: cada um deve receber parte igual.
Porém, o conceito de igualdade deve ser sofisticado pelo de equidade. De fato, na grande maioria das vezes,
as pessoas não se encontram em posição de igualdade.
Nascem com diferentes talentos, em diferentes condições sociais, econômicas, físicas, etc. Seria injusto não
levar em conta essas diferenças e, por exemplo, destinar a crianças e adultos os mesmos trabalhos braçais
pesados (infelizmente, no Brasil, tal injustiça acontece). As pessoas também não são iguais no que diz respeito
a seus feitos, e, da mesma forma, seria considerado injusto dar igual recompensa ou sanção a todas as ações
(por exemplo, punir todo crime, da menor infração ao assassinato, com pena de prisão). Portanto, fazer justiça
deve, em vários casos, derivar de cálculo de proporcionalidade (por exemplo, pena proporcional ao crime).
Nesses casos, o critério é o da equidade que restabelece a igualdade respeitando as diferenças: o símbolo da
justiça é, precisamente, uma balança.
A importância do valor justiça para a formação do cidadão é evidente. Em primeiro lugar, para o convívio social,
sobretudo quando se detém algum nível de poder que traz a responsabilidade de decisões que afetam a vida
de outras pessoas. Um pai ou uma mãe, que têm poder sobre os filhos e responsabilidade por eles, a todo
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momento devem se perguntar se suas decisões são justas ou não. Numa escola, o professor também deve se
fazer essa pergunta para julgar a atitude de seus alunos.
Em segundo lugar, para a vida política: julgar as leis segundo critérios de justiça, julgar a distribuição de renda
de um país segundo o mesmo critério, avaliar se há igualdade de oportunidades oferecidas a todos, se há
impunidade para alguns, se o poder político age segundo o objetivo da equidade, se os direitos dos cidadãos
são respeitados, etc. A formação para o exercício da cidadania passa necessariamente pela elaboração do
conceito de justiça e seu constante aprimoramento.
Uma sociedade democrática tem como principal objetivo ser justa, inspirada nos ideais de igualdade e
equidade. Tarefa difícil que pede de todos, governantes e governados, muito discernimento e muita
sensibilidade. Se um regime democrático não conseguir aproximar a sociedade do ideal de justiça, se
perdurarem as tiranias (nas quais o desejo de alguns são leis e os privilégios são normas), se os direitos de
cada um (baseados na equidade) não forem respeitados, a democracia terá vida curta. Por essa razão,
apresentam-se nos conteúdos itens referentes ao exercício político da cidadania: embora ética e política sejam
domínios diferentes, com suas respectivas autonomias, o tema da justiça os une na procura da igualdade e da
equidade.

Ética e Democracia: Exercício da Cidadania
Por definição, democracia é uma forma de organizar pessoas, cuja característica principal é que as decisões
são tomadas por todos, direta ou indiretamente. Estritamente falando, democracia é uma forma de governo
onde as decisões coletivas são tomadas pelo povo.
A democracia é direta quando as decisões são tomadas diretamente pelos membros do grupo.
A democracia é indireta ou representativa quando as decisões coletivas são tomadas por pessoas
reconhecidas como representantes pelos membros do grupo. E a democracia é participativa quando os
membros do grupo têm formas de intervenção direta na tomada de decisões, entretanto têm representantes,
caso se reservem ao direito de não escolher.
A origem da palavra vem do grego “Demos”, que significa povo e, “Kratos” que significa poder (de escolha, de
decisão), logo, democracia é definida como “o que dirige o povo”. Não há como falar em democracia sem
lembrar ética. No dicionário, esta palavra está definida como: [1] ciência do comportamento moral dos homens
em sociedade; [2] conjunto de normas de comportamento e formas de vida através do qual o homem tende a
realizar o valor do bem.
Como ciência, ética tem um alvo de estudos, no caso, a moral. Desta forma ética está para a moral assim como
a musicologia está para a música. A moral é um dos aspectos do comportamento humano, assim como jurídico,
social, alimentício. A moral é definida como um conjunto de normas e regras que regem o comportamento
humano próprios de uma determinada cultura.
Num mundo como o de hoje, onde quase todos os países se dizem democráticos é levantada a questão quanto
à legitimidade desta forma de organização social. Em muitos lugares esta forma de governo funciona quase
que perfeitamente, entretanto, em países como o Brasil, onde a corrupção é fato presente nos noticiários quase
diariamente, esta organização se mostra falha. A democracia é uma das formas de governo, que se podem
afirmar, mais justas.
Sua deficiência está na boa índole dos representantes do povo e de seu poder. A ética, para a maioria, está
em não roubar, não fazer o mau. Mas ela vai além disso. A ética se divide em duas: passiva (não faz ao outro
o que não quer que faça contigo) e proativa (faz ao outro o que quer que faça a ti). Se levada em consideração
a ética, a administração do poder do povo, se tornará uma responsabilidade assumida por membros do grupo
que se distinguem dos demais por sua capacidade de persuasão e administração.
A avaliação quanto à conduta ética tem fundamento na assertiva de que as ações refletem os valores de quem
as pratica. Devemos dissociar a ética social caracterizada pela unilateralidade de suas normas da ética legal,
cuja bilateralidade expressa-se pela imposição de deveres e concessão de direitos.
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A este trabalho interessa a ética na gestão dos negócios do Estado, assim entendida como o conjunto de
regras de conduta estabelecidas para a atuação da Administração Pública. No caso brasileiro a Constituição
Federal define, expressamente, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência como norteadores da conduta administrativa. A moralidade como princípio explícito conduz ao
entendimento de que o ato administrativo, além da conformação à lei, deve obediência à moral pública, aos
bons costumes e ao senso comum de honestidade. A conduta do agente público deve ser dirigida para a
consecução do bem comum, e sob esta perspectiva encontra sua interface com a cidadania, cujo conceito tem
sido objeto de muitos estudos que indicam o surgimento de um novo conceito de cidadania.
Fundamentalmente, a acepção que se tem de cidadania abrange duas dimensões.
A primeira está intrinsecamente ligada e deriva até da experiência dos movimentos sociais. Dessa experiência,
boa parte é aquilo que entendemos como luta por direitos que, aliás, encampa o conceito clássico de
cidadania, que é a titularidade de direitos. A essa experiência dos movimentos sociais, tem-se agregado uma
ênfase mais ampla na consolidação da democracia. O exercício da cidadania relaciona-se, intimamente, com
a consolidação de uma conduta democrática.
Uma segunda dimensão, além da titularidade de direitos, é aquela que deriva do republicanismo clássico,
enfatizando a preocupação com a coisa pública, com a res-pública. Constata-se, na realidade, um certo
desconhecimento da população em relação a titularidade de direitos. Em uma pesquisa realizada na Região
Metropolitana do Rio de Janeiro, pedia-se que o entrevistado citasse 3 (três) direitos constitucionais. As
respostas não podiam ter sido mais preocupantes. Não menos do que 56,7% dos entrevistados não
conseguiram relacionar um único direito constitucional. Dentre aqueles direitos citados, os direitos sociais
ligados à saúde, à educação, à previdência aparecem com 25,8% dos entrevistados. No segundo lugar, já bem
distante, aparecem os direitos civis com 11,7% e os direitos políticos, notadamente votar e ser votado, com
1,6% de referência pelos entrevistados. Uma das conclusões da pesquisa é de que a baixa percepção dessa
titularidade de direitos políticos se deve até pelo fato de que no Brasil o voto, por ser obrigatório, muito mais é
entendido como um dever do que como um direito. Parece que dentro dessa perspectiva da baixa percepção
da população em relação à titularidade desses direitos, não restam dúvidas de que estamos vivenciando um
processo, que ainda é de descoberta, de conhecimento para o exercício da cidadania.
Kant, teórico clássico do pensamento político, já no final do século XVIII, enumerava algumas características
comuns do que ele entende ser um cidadão. A primeira dessas características é a autonomia. Os cidadãos
têm de ter capacidade de conduzir-se segundo o seu próprio arbítrio. A segunda é a igualdade perante a lei. E
a terceira é a independência, ou seja, a capacidade de sustentar-se a si próprio. A simples observação dessas
três características citadas por Kant, dificilmente permitiria identificarmos um número expressivo de cidadãos
que as atendesse.
John Stuart Mill, no século XIX, também um clássico do pensamento político, dividia o cidadão em duas
categorias: os ativos e os passivos. Ele diz que os governantes, em muitos casos, preferem os cidadãos
passivos, embora a democracia necessite dos cidadãos ativos, sobretudo na democracia que tem a regra da
maioria como uma de suas regras fundamentais. Seu pressuposto é a participação ativa. Não havendo
participação ativa, será desvirtuada a regra da maioria. Nesse caso, uma minoria passa a tomar as decisões.
A abstenção não é condizente com regime democrático consolidado e cidadania efetiva.
A Administração Pública se constitui no instrumental de que dispõe o Estado para implementar as prioridades
do Governo. Assim, merece atenção especial o estudo acerca das ações empreendidas pelo gestor da coisa
pública, sobretudo em relação ao grau de aderência ao interesse público (efetividade). Deve haver
compatibilidade entre as prioridades de governo e o querer da coletividade. Verifica-se grande dificuldade da
sociedade em avaliar a conduta dos gestores públicos, notadamente em função da ausência de informações
tempestivas, suficientes e confiáveis. Até mesmo o processo de escolha dos governantes nas democracias,
através de eleições seguras e livres, vem sendo objeto de ressalvas quanto a sua eficácia como mecanismo
garantidor de que os escolhidos trabalharão em função dos melhores interesses da coletividade, uma vez que
os cidadãos não possuem todas as informações necessárias a uma escolha correta. O que reforça a
importância do acesso às informações.

Ética e Função Pública
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A ética representa uma abordagem sobre as constantes morais, aquele conjunto de valores e costumes mais
ou menos permanentes no tempo e uniforme no espaço.
A moral administrativa é imposta ao agente público para sua conduta interna, segundo as exigências da
instituição a que serve, e a finalidade de sua ação: o bem comum.
A ética na administração e a moralidade administrativa não representam senão uma das faces da moralidade
pública que se sujeita ao controle social, pois a moralidade é encontrada nos julgamentos que as pessoas
fazem sobre a conduta e não na própria conduta. E tratando-se de moralidade pública, torna-se imperioso
reivindicar-se alto grau de generalidade e autoridade, resultando, então, do julgamento respectivo, em caráter
objetivo e público, não um ato individual e privado.
As leis e normas são de caráter impositivo, tendo o agente público o dever de cumpri-las, e tendo que responder
pelo seu não cumprimento. Já a conduta ética é de caráter pessoal, o agente público tem a responsabilidade
de ser ético. Porém sem jamais deixar de respeitar e cumprir o princípio constitucional da moralidade
administrativa.

E o que é ser ético?
Ser ético é ter a certeza que sua função é pública, e que tem a obrigação de tratar ao público e aos colegas de
serviço com toda dignidade, honra, eficiência, honestidade e muito respeito.
Ser ético é ter o zelo necessário para com o patrimônio público, evitando ao máximo o desperdício e o descaso.
Ao ser ético o agente público estará automaticamente cumprindo a maioria de nossa legislação administrativa.
O ser ético é realizar a sua autoavaliação, procurando corrigir seus vícios, melhorando seu comportamento e
aprimorando suas relações interpessoais.
Ser ético é uma constante busca de aprimoramento da conduta pessoal e profissional.
Ser ético é respeitar as diferenças e exaltar as boas práticas morais e éticas.

E para que serve um código de ética?
Um código de ética é elaborado e implementado para pessoas éticas, pois ele serve como um balizador da
boa conduta moral um referencial para a conduta ética. Caso contrário temos o Direito Administrativo Disciplinar
e o Código Penal.
Portanto, tendo-se uma boa conduta ética, teremos sem sombra de dúvida uma boa governança, um declínio
acentuado em casos de corrupção, ilícitos administrativos e o mau uso da coisa pública.
Ao falarmos de conduta ética na administração pública, não podemos nos omitir em citar o crescente conflito
de interesse hoje existente na Administração. Devido principalmente ao crescente número de nomeações para
cargos em comissão ou de provimento especial, que na sua grande maioria são ocupados por pessoas que
não pertencem ao quadro efetivo de servidores da administração pública, podemos observar a crescente
confusão entre o público e o privado e em sua maioria de casos, colaborando e facilitando atos de improbidade
administrativa e desvios de conduta ética. Devemos observar que na expressão interesse público agrega-se o
valor de moralidade, ética, independência, honestidade objetiva e subjetiva da administração em relação a
rigorosamente todos os assuntos que dizem respeito às relações da Administração no âmbito interno e externo.
A Administração Pública está obrigada numa ética de dupla mão de sentido – a ética da administração e a
ética na administração dos negócios públicos. A ética da administração é a garantia da observância do
interesse coletivo. A ética na administração consubstancia-se na proteção do indivíduo contra a própria
administração.
O gestor público jamais poderá deixar de observar que o Poder Judiciário, no julgamento de ação de qualquer
natureza, pode ingressar no exame da moralidade administrativa para salvaguarda dos interesses individuais
e sociais, avaliando o comportamento ético empregado na Administração Pública.
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Visando dar concretude à ideia de moralidade no serviço público, foram criados o Código de Ética e o Código
de Conduta da Alta Administração Pública. Mas, apesar de ter sido instituído em 22 de junho de 1.994, o Código
de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, somente passou a ser efetivamente utilizado a
partir de 1º de fevereiro de 2007 com a edição do Decreto nº 6.029/2007. Que cria o Sistema de Gestão da
Ética Pública do Poder Executivo Federal e regulamenta as atribuições das comissões de ética na
Administração Pública Federal.
Com isso o gestor público passa a ter a responsabilidade da Gestão da Ética e a obrigação de apoiar e instituir
Comissão de Ética em seu órgão ou Entidade.
Porém, a maior atribuição de uma Comissão de Ética está no trabalho de divulgação de normas éticas e morais
visando alcançar a todos os servidores, com a divulgação das boas práticas éticas e morais. E esse trabalho
tem que ser realizado de uma forma constante e ininterrupta, com a certeza que se trata da realização de
uma.....
...........................................
...........................................

Conteúdo
Constituição: dos princípios fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais: dos direitos e
deveres individuais e coletivos; dos direitos sociais; da nacionalidade; dos direitos políticos; dos
partidos políticos. Da organização político-administrativa: das competências da União, Estados e
Municípios. Da Administração Pública: disposições gerais; dos servidores públicos. Do Poder
Executivo: das atribuições e responsabilidades do presidente da república. Do Poder Legislativo: da
fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Do Poder Judiciário: disposições gerais; do Supremo
Tribunal Federal; do Conselho Nacional de Justiça: Organização e Competência; do Superior
Tribunal de Justiça; dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais; do Conselho Superior
da Justiça do Trabalho: Organização e Competência; Do Tribunal Superior do Trabalho, Dos
Tribunais Regionais do Trabalho e dos Juízes do Trabalho. Das funções essenciais à Justiça: do
Ministério Público; da Advocacia Pública; da Advocacia e da Defensoria Pública.
Exercícios
Coletânea de Exercícios I - Coletânea de Exercícios II - Coletânea de Exercícios III

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

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

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

Garantias Fundamentais - Assim como a Constituição assegura os direitos fundamentais, assegura
também as garantias, objetivando a proteger esses direitos, fornecendo meios jurídicos e impondo inclusive
limitações aos poderes públicos em benefício dos cidadãos.
Caput - Termo que provém do latim e significa: cabeça, topo, parte superior. Parte do artigo que contém o
fundamento deste. Após o caput se sucedem os parágrafos, itens, incisos ou alíneas.

Artigo - Do latim "articulus": divisão, pequena parte de um todo. Divisão ordenada de uma Lei, decreto ou
regulamento. É designado por um número ordinal.
Exemplo: Artigo 3o (lê-se artigo terceiro).
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Inciso - Divisão de um parágrafo, designado por numeração romana ou arábica. Pode subdividir-se em
alíneas ou itens.
Exemplo: Artigo 5o inciso X.
Soberania - Conjunto de poderes institucionais da nação. Autoridade suprema de um estado politicamente
organizado, como por exemplo, no Brasil, exercida de modo absoluto, por intermédio dos poderes da
República: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.
Poder executivo - É um dos três poderes do Governo Federal, dos Estados e dos Municípios. A ele compete
o governo, a administração dos negócios públicos dentro do que a Lei determina. É exercido pelo Presidente
da República no âmbito federal; pelos Governadores na esfera estadual e pelos Prefeitos no que se refere aos
Municípios.
Poder Legislativo - É ao qual compete a elaboração, discussão e aprovação das Leis, bem como certos
atos comuns ao poder executivo. A nível Federal, dizemos que é "Bicameralista", uma vez que é exercido pelo
Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal; a nível Estadual, pela
Assembleia Legislativa e a nível Municipal, pela Câmara dos Vereadores.
Poder Judiciário - Poder Judiciário - É formado por um conjunto de órgãos incumbidos da distribuição
da justiça. É exercido pelos seguintes órgãos:
I - o Supremo Tribunal Federal;
I-A o Conselho Nacional de Justiça;
II - o Superior Tribunal de Justiça;
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;
VI - os Tribunais e Juízes Militares;
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dos Direitos e Garantias Fundamentais
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
ARTIGO 5o
Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes;
(Este artigo constitui-se no princípio da isonomia ou igualdade)
I - Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.
É uma afirmação do princípio da isonomia. Observar é a preocupação do legislador (aquele que faz as
Leis) em que não haja, de forma alguma, tratamento diferenciado entre homens e mulheres, o que não
acontecia em épocas passadas.
II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da Lei.
Este inciso é chamado também de Princípio da Legalidade, e assegura o dever de cumprirmos somente
aquilo que as Leis nos determinam. O fundamento deste inciso é a liberdade: "não farei o que a Lei proíbe".
Somente as Leis podem nos obrigar a fazer alguma coisa. Por esta razão, nenhuma autoridade pode nos
obrigar a nada que não estiver previsto nas Leis do país.
III - Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
A tortura constitui-se numa violação do direito à vida. O inciso visa assegurar ao ser humano a integridade
física e psicológica, independentemente da condição do indivíduo. Por esta razão, a Constituição proíbe os
castigos físicos e psíquicos, inclusive aos criminosos que cumprem pena de reclusão.
IV - É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
Todo indivíduo tem o direito de expressar livremente seu pensamento por qualquer meio ou forma. Este
inciso constitui-se numa variação do direito à liberdade, uma vez que esta não se restringe à condição física,
somente. A manifestação do pensamento é de extrema necessidade para a concretização da efetiva liberdade.
Todavia, para se evitar abusos a esse direito, o indivíduo deve identificar-se. Tais abusos ocorrem quando se
divulgam notícias de má fé, inverídicas ou que venham a denegrir a imagem ou a honra das pessoas.
V - É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material,
moral ou à imagem.
Agravo - Significa ofensa, injúria, afronta, prejuízo, dano. A liberdade de manifestação do pensamento
dá margens para que ocorram manifestações ofensivas à honra de determinadas pessoas, afetando a imagem
que lhes era resguardada. Entretanto, o direito de resposta é garantido na mesma qualidade e quantidade.
Assim, se alguém se utilizou de um jornal para ofender determinada pessoa, pode-se exigir que aquele jornal,
na mesma página, no mesmo tamanho, com o mesmo destaque, conceda a oportunidade ao ofendido de
responder ao agravo sofrido. Caso provado, cabe ação judicial contra o ofensor, para que o ofendido seja
indenizado. Seja o dano moral, material ou à imagem.
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VI - É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da Lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias;
O Estado brasileiro não possui religião oficial. É, portanto, um Estado laico. Mas, por outro lado, assegura
a liberdade de crença e o livre exercício dos cultos religiosos.
VII - É assegurada, nos termos da Lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e
militares de internação coletiva;
Entidades de Internação Coletiva - São hospitais, quartéis, penitenciárias, etc.
Este inciso decorre do anterior (VI) assegurando em todo e qualquer lugar onde haja pessoas internadas, a
prestação de serviços de assistência religiosa. O inciso garante também a liberdade de crença aos doentes,
detentos, etc., independentemente da orientação religiosa do estabelecimento de internação coletiva.
Por exemplo: Um hospital mantido por uma irmandade religiosa católica não pode negar a um paciente
evangélico assistência espiritual por parte de um ministro, um pastor adventista, batista, presbiteriano ou
pertencente a qualquer outra religião.
VIII - Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou
política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, e recusar-se a cumprir
prestação alternativa, fixada em Lei;
Exemplo: Certas religiões não permitem que seus membros cumpram o serviço militar obrigatório. Nessa
situação, a autoridade competente poderá substituir a obrigação legal pela prestação alternativa. Assim, em
vez do serviço militar, o indivíduo poderá exercer uma outra atividade como a prestação de serviços num
orfanato. Mas, caso o indivíduo se recusar a cumprir a prestação alternativa, fixada em lei, então, perderá seus
direitos políticos e deixará de ser cidadão, ou seja, não poderá mais votar ou se candidatar a uma eleição.
Observação: Só poderá ser privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou
política, quando a obrigação legal a todos impostas não poder ser substituída por uma prestação alternativa.
Entretanto, haverá privação de direitos quando alguém alegar estes motivos para livrar-se de obrigações legais.
Também ficará privado de direitos aquele que recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em Lei.
Prestação Alternativa: Pena restritiva de direitos, que consiste em atribuir ao condenado tarefas gratuitas
junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres em
programas comunitários ou estatais. Trata-se de uma inovação implantada pela Lei nº 7.209, de 11/07/1984,
que reforma a parte geral do código penal vigente, sendo as tarefas atribuídas conforme as aptidões do
condenado, devendo ser cumpridas durante oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados.
IX - É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença;
A Constituição garante expressamente a abolição da censura e da licença em seu conteúdo,
proporcionando liberdade de expressão nas atividades intelectuais. O escritor, o músico e o pesquisador
científico, por exemplo, não mais precisam de licença prévia para publicarem suas obras, como na época da
ditadura militar imposta ao Brasil no passado.
X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito
à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
A Constituição brasileira estabelece uma diferença entre intimidade e vida privada.
Intimidade é o direito de estar só; vida privada significa vida particular, é a vida social. A honra e a imagem
das pessoas são asseguradas neste inciso, pois ambas refletem o respeito adquirido perante a sociedade,
garantindo assim, sua segurança e confiança. É assegurado o direito à indenização por dano material ou moral
decorrente de sua violação.
XI - A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015)
Relativamente à inviolabilidade domiciliar, trata-se de um preceito de natureza histórica, conhecido desde
a Idade Média, principalmente na ordem jurídica inglesa. Pinto Ferreira traz o sublime discurso de Lord
Chatham sobre o tema:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu
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teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei
da Inglaterra não pode nela entrar.
Casa significa morada, vivenda, lar, habitação. É o lugar onde a pessoa está abrigada, e onde está
desenvolvendo atos de sua intimidade ou de vida privada.
Inviolável é a condição do que ninguém pode violar, penetrar. Esta regra poderá ser quebrada somente em
casos excepcionais, ou seja, pode-se penetrar na casa sem consentimento do morador em casos de flagrante
delito, desastre, ou para prestar socorro ao morador.
Flagrante delito - (o filho está agredindo fisicamente o pai)
Desastre - (uma das paredes da casa está desmoronando)
Para prestar socorro - (o morador sofreu uma crise convulsiva)
Nas situações descritas, poder-se-á entrar na casa do morador, tanto no período diurno quanto no
noturno.
Entretanto, em casos de determinação judicial, poderá ser penetrada, mas somente durante o dia - das 6:00
às 20:00 horas, através de mandados de busca e apreensão, penal ou domiciliar, expedido por juiz competente.
Uma ordem judicial nunca poderá autorizar, por si própria, invasão da casa à noite.
XII - É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a
Lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;
Em princípio, a inviolabilidade das comunicações é absoluta. Exceção à regra são as novas Leis
permitindo a escuta telefônica ("grampo") e a quebra do sigilo do banco de dados dos computadores,
autorizadas por juiz de direito, mediante solicitação fundamentada por escrito por parte da polícia ou do
ministério público para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, respectivamente.
XIII - É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações
profissionais que a Lei estabelecer;
É garantida a liberdade para o exercício de qualquer atividade profissional, desde que sejam respeitados
os requisitos técnicos de escolaridade e legais, de cada serviço profissional.
Assim, por exemplo, para alguém exercer a profissão de advogado, é preciso ter cursado uma Faculdade de
Direito, para adquirir conhecimentos técnicos jurídicos, e ter sido aprovado no exame da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB).
XIV - É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário
ao exercício profissional;
O acesso à informação é requisito básico para o convívio social. A Constituição assegura o sigilo da fonte
de informação, quando necessário ao exercício profissional. É o caso, Por exemplo: do jornalista, que não
está obrigado a revelar a fonte para denunciar eventual corrupção em órgão público, ou do advogado, que não
precisa revelar a fonte de informações à qual recorre para obtenção de dados relativos ao processo.
(Os jornalistas devem assinar a matéria, pois, caso ofenderem alguém, serão responsabilizados por aquilo
que tiverem publicado), ou do advogado.
XV - É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos
da Lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;
Qualquer pessoa (brasileiros e estrangeiros);
A locomoção é a liberdade física do homem. Todas as pessoas gozam do direito de ir e vir, garantidas pela
democracia que vigora em nosso país. A liberdade de locomoção é ampla, pois permite que qualquer pessoa,
nos termos da Lei, entre, permaneça ou saia do Brasil, inclusive com seus bens. Tanto é que toda vez que
uma pessoa sofrer ou se achar ameaçada de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por
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.).
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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.
...........................................
...........................................

Conteúdo
 Princípios básicos da Administração Pública. Administração direta e indireta. Órgãos públicos.
Agentes Públicos. Ato administrativo: requisitos, atributos, classificação, espécies, revogação,
invalidação e convalidação do ato administrativo. Poderes e deveres dos administradores públicos:
uso e abuso do poder, poderes vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar e regulamentar,
poder de polícia, deveres dos administradores públicos. Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Federais: Lei nº 8.112/90 com alterações posteriores. Provimento. Vacância. Direitos e Vantagens.
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Dos deveres. Das proibições. Da acumulação. Das responsabilidades. Das penalidades. Do
processo administrativo disciplinar e sua revisão. Licitação e contratos administrativos: Lei nº
8.666/93 com alterações posteriores: Dos princípios. Das modalidades. Dos contratos. Da execução.
Da inexecução e da rescisão. Das sanções. Lei nº 10.520/02: Do pregão. Do processo administrativo
(Lei n° 9.784/99). Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92).

Coletâneas de Exercícios pertinentes

Princípios Básicos da Administração Púbica
Conceitos, natureza, fins e princípios.
Administração Pública é o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da
função administrativa do Estado.
Na amplitude desse conceito entram não só os órgãos pertencentes ao poder público, como também as
instituições e empresas particulares que colaboram com o Estado no desempenho de serviços de utilidade
pública ou de interesse coletivo, ou seja, a Administração direta (entidades estatais) e a indireta (entidades
autárquicas e algumas para estatais) e os entes de cooperação.
A expressão Administração Pública apresenta dois sentidos mais comuns:
• Sentido Subjetivo ou Formal - Quando a administração pública se refere aos entes que exercem a
atividade administrativa: pessoas jurídicas, órgãos, e agentes públicos incumbidos do exercício da função
administrativa.
• Sentido Objetivo, Material ou Funcional - Neste sentido, a administração pública, designa a natureza da
atividade exercida pelos referidos entes, ou seja, as funções necessárias aos serviços públicos em geral.
De uma maneira geral, a administração é a estrutura do
de seus serviços.

Estado anteriormente ordenada para a realização

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

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

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

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

Princípios Básicos da Administração
Os princípios básicos da administração estão alicerçados em regras de observância permanente e obrigatória
para o administrador.
Todos os Atos Administrativos deverão ser pautados nesses padrões. Constituem, portanto, os fundamentos
da ação administrativa, ou seja, os sustentáculos da atividade administrativa.
Estes princípios são:
a) Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Particular - O princípio pode ser flagrado nas
posições de privilégio e supremacia do órgão público. Daí resulta a exigibilidade dos atos administrativos e, em
certos casos, a executoriedade. Outra típica manifestação está na autotutela (possibilidade de revogar ou
anular seus atos por manifestação unilateral).
Não se perca de vista que a supremacia do interesse público não é um valor em si. A supremacia, como
componente da função administrativa, é instrumento para a realização de finalidades legais, segundo os
critérios e procedimentos consagrados na ordem jurídica.
b) Princípio da Legalidade - Reza este princípio, que a administração pública, em toda sua atividade funcional,
está presa aos mandamentos da lei, deles não podendo se afastar, sob pena de invalidade do ato e
responsabilidade de seu autor. Ainda, segundo este princípio, a administração pública só pode fazer o que a
lei autoriza, quando e como autoriza. Isto significa, que se a lei nada dispuser, a administração pública não
pode agir, a não ser em situações excepcionais, (guerra, grave perturbação da ordem).
c) Princípio da Finalidade - Impõe que o administrador só pratique o ato para obter o fim legal. O administrador
deve perseguir o interesse público (primário) contido na lei. O favorecimento ou prejuízo de alguém não pode
ser o fim do ato administrativo, e sim, decorrência da obtenção do objetivo previsto na norma legal. O
afastamento do administrador da finalidade de interesse público, conforme previsão legal, caracteriza o vício
de desvio de finalidade.
d) Princípio da Impessoalidade - Este princípio, visa a garantir a neutralidade da administração,
proporcionando aos administradores tratamento que afaste qualquer espécie de discriminação ou
favorecimento, pois qualquer ato deve ser de interesse público e nos estritos termos da lei, caso contrário,
estará sujeito a invalidação por desvio de finalidade, por meio da ação popular.
Portanto, a atividade administrativa deve ser destinada a todos os administrados, dirigida aos cidadãos em
geral, sem a determinação de pessoa ou discriminação de qualquer natureza.
O princípio da impessoalidade nada mais é que o princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador
público que só pratique o ato para o seu fim legal, sendo que o fim legal é aquele que a norma de direito indica,
expressa ou virtualmente, como objetivo do ato, de forma impessoal. Este princípio é um desdobramento do
artigo 5o da CF (caput).
e) Princípio da Moralidade - Também denominado de princípio da proibidade administrativa. Este princípio,
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não se refere a moral comum como a concebemos, mas a um conjunto de regras éticas que norteiam a
administração pública.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, o princípio da moralidade passou a ser pressuposto de
validade de todo ato administrativo.
Segundo a doutrina, a moralidade administrativa deve ser entendida como sendo o conjunto de regras tiradas
da disciplina interior da administração. A moralidade administrativa é ao lado da legalidade e da finalidade um
dos pressupostos de validade do ato administrativo. A moralidade administrativa está ligada ao conceito de
"bom administrador".
f) Princípio da Publicidade - É a divulgação oficial de atos (Leis, Decretos, Contratos Administrativos, etc.),
para conhecimento público em geral e início da produção de seus efeitos externos.
O princípio da publicidade é justificado pelo fato de que, todo ato administrativo deve ser público, uma vez que,
a administração que o realiza é pública, só se admitindo sigilo nos casos de segurança nacional, investigações
policiais ou interesse superior da administração a ser preservado em processo previamente declarado sigiloso
nos termos do Decreto Federal nº 79099, de 06 de janeiro de 1977.
A publicidade como princípio da administração pública (CF, artigo 37), abrange toda a atuação estatal: A
administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, não só no que se refere a publicação de seus atos, como, também, a propiciação de conhecimentos
da conduta interna dos seus agentes. Assim, essa publicidade alcança os atos concluídos e informação, os
processos em andamento, os pareceres de órgãos técnicos e jurídicos, os despachos intermediários e finais,
as atas de julgamento das licitações e os contratos com quaisquer interessados, bem como os comprovantes
de despesas e as prestações de contas submetidas aos órgãos competentes.
Todos esses papéis ou documentos públicos podem ser examinados por qualquer interessado e dele pode
obter certidão ou fotocópia autenticada para fins constitucionais.
A publicidade se faz no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município conforme a competência, ou, em
jornais contratados para essas publicações oficiais. Também poderão ser feitas por meio de editais afixados
em lugares próprios para a divulgação dos referidos atos com a finalidade da coletividade em geral tomar
conhecimento dessas decisões.
Estes atos exigem publicidade para adquirirem validade universal, isto é, perante as partes, terceiros e ao povo
em geral, proporcionando ainda aos administradores o conhecimento e o controle dos atos praticados pela
administração, através dos instrumentos constitucionais: Mandado de segurança, direito de petição, ação
popular, habeas data, fornecimento de certidões e improbidade administrativa (artigo 37º § 4º).
g) Princípio da Eficiência - O administrador não deve, tão somente, perseguir as finalidades previstas ou
consagradas em lei. Não deve alcançá-las de qualquer forma ou a qualquer custo. Impõe-se a obtenção do
melhor resultado, o resultado ótimo. Devem ser observados os atributos de rapidez, perfeição e rendimento. O
princípio foi positivado na Constituição (art. 37, caput) pela Emenda nº 19, de 1998.
h) Princípio da Economicidade - Trata-se da verificação da eficiência das escolhas administrativas nas
perspectivas da relação custo-benefício. Está positivado no art. 70, caput da Constituição de 1988.
i) Princípio da Motivação - Trata-se do dever de justificar os atos praticados. Devem ser apontados os
fundamentos de fato e de direito e a correlação lógica entre as situações observadas e as providências
tomadas. A motivação pode ser prévia ou contemporânea à prática do ato. A motivação pode não constar do
ato, se presente no processo administrativo subjacente. Subsiste uma discussão acerca da motivação ser
obrigatória somente para os atos vinculados ou para todos os atos (discricionários e vinculados). Observar o
art. 50 da Lei nº 9.784, de 1999.
j) Princípio da Continuidade - Por esse princípio a atividade da administração não pode parar, deve ser
ininterrupta. Assim, não é admitida a paralisação dos serviços de saúde, de transporte, de segurança pública,
de distribuição de justiça, de extinção de incêndios e dos serviços funerários.
k) Princípio da Indisponibilidade - Conforme este princípio, os bens, direitos, interesses e serviços públicos
não se acham à livre disposição dos órgãos públicos, cabendo a esses apenas a responsabilidade de preserválos e aprimorá-los para as atividades as quais se destinam.
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O detentor dessa possibilidade é o Estado. Por esse motivo, há necessidade de lei para alienar bens para
outorgar concessão de serviço público, e para muitas outras atividades a cargo de órgãos públicos e agentes
da administração pública.
l) Princípio da Autotutela - A administração pública está obrigada a policiar os atos administrativos que
pratica para evitar a ilegalidade, de qualquer ato, cabendo-lhe assim, retirar do ordenamento jurídico, os atos
inconvenientes e os ilegítimos. Os inconvenientes através da revogação e os ilegítimos através da anulação.
m) Princípio da Razoabilidade e Princípio da Proporcionalidade - Não há uniformidade de tratamento
destes princípios. Diogenes Gasparini afirma que a proporcionalidade é apenas um aspecto da razoabilidade.
Celso Antônio Bandeira de Mello, embora trate formalmente dos dois, consigna que a proporcionalidade é
faceta da razoabilidade. Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que a razoabilidade exige proporcionalidade.
Odete Medauar entende que é melhor englobar no princípio da proporcionalidade o sentido da razoabilidade.
Lúcia Valle Figueiredo trata do princípio da proporcionalidade ao lado do da razoabilidade (como elementos
distintos). Luís Roberto Barroso entende que os dois são conceitos próximos o suficiente para serem
intercambiáveis.
A razoabilidade tem o sentido de coerência lógica nas decisões e medidas administrativas. A atuação
administrativa não pode ser desarrazoada, ilógica ou incongruente. Deve ser a mais adequada para obter o
fim legal (adequação entre os meios e os fins). Fica evidente o traço qualitativo.
Já a proporcionalidade apresenta o sentido de exercício da competência administrativa na extensão ou
intensidade apropriadas ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade pública. Aqui
ganha relevo o traço quantitativo.
Encontramos a utilização da razoabilidade nos ordenamentos jurídicos norte-americano e argentino. Os
ordenamentos europeus, a exemplo do alemão e francês, operam com a proporcionalidade.
Acreditamos que razoabilidade e proporcionalidade são ideias, conceitos ou critérios ligados entre si, embora
possuam sentidos próprios, na linha antes referida. Assim, preferimos falar em princípio da proporcionalidade
em sentido amplo, desdobrado nos seguintes elementos (ou princípios):
(a) conformidade, adequação ou razoabilidade. O meio empregado deve guardar adequação, conformidade,
aptidão, no sentido qualitativo, com o fim perseguido. Flagramos exatamente neste ponto o princípio da
razoabilidade, na sua formulação corrente;
(b) necessidade. Não há medida ou caminho alternativo para chegar ao mesmo resultado com menor ônus a
direito ou situação do atingido pelo ato;
(c) da proporcionalidade em sentido estrito. O que se perde com a medida tem menor relevo do que aquilo que
se ganha.
Inegavelmente, são mecanismos ou institutos voltados para o controle da discricionariedade legislativa e
administrativa.
O STF em várias decisões afirmou que o princípio da razoabilidade está implícito no art. 5o., inciso LIV da
Constituição. Seria o "princípio do devido processo legal substantivo".
Já a Lei nº 9.784, de 1999, consagra expressamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no
art. 2o., caput.
n) Princípio da Segurança Jurídica - Está relacionado com a previsibilidade do Direito e a estabilidade das
relações jurídicas. A proibição da interpretação nova retroativa é um dos exemplos da efetivação do princípio
(art. 2o., §2o., inciso XIII da Lei no. 9.784, de 1999).

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

Administração Direta

é constituída pela União, os Estados Membros, o Distrito Federal, os
Municípios, os Ministérios (em nível Federal) e as Secretarias Estaduais e Municipais.
As entidades que compõem a administração direta, são denominadas de pessoas políticas.

Administração Indireta

compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de

personalidade jurídica própria:

I - Autarquias - São pessoas jurídicas de direito público, de natureza puramente administrativa, criadas por
lei específica para a realização de atividades, obras ou serviços descentralizados da entidade estatal que as
criou. São consideradas uma extensão da mão do Estado. Funcionam e operam na forma estabelecida na lei
que as instituiu e nos termos de seu regulamento. As autarquias podem desempenhar atividades econômicas,
educacionais, previdenciárias e quaisquer outras concedidas pela entidade estatal criadora, mas sem
subordinação hierárquica, sujeita apenas ao controle final de sua administração e da conduta de seus
dirigentes. As autarquias possuem autonomia financeira e administrativa, podendo inclusive ingressar em juízo
contra a entidade estatal que a criou, se esta intentar contra seus objetivos. As autarquias não possuem
capacidade legislativa, ao contrário da entidade estatal que as criou. Um exemplo de autarquia é o INSS.
Todos os serviços públicos essenciais, como a saúde a educação o transporte entre outros, devem ser
realizados pelas autarquias.

II - Empresas Públicas - Empresas públicas são pessoas jurídicas de Direito Privado, criadas
para a prestação de serviços públicos ou para a exploração de atividades econômicas que contam com capital
exclusivamente público e são constituídas por qualquer modalidade empresarial. Se a empresa pública é
prestadora de serviços públicos, estará submetida a regime jurídico público. Se a empresa pública é
exploradora de atividade econômica, estará submetida a regime jurídico igual ao da iniciativa privada.
Alguns exemplos de empresas públicas:
" BNDS (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social): embora receba o nome de banco, não
trabalha como tal. A única função do BNDS é financiar projetos de natureza social. É uma empresa pública
prestadora de serviços públicos.
" EMURB (Empresa Municipal de Urbanização): estabelece um contrato de gerenciamento com a
Administração Pública. É a empresa responsável pelo gerenciamento e acompanhamento de todas as obras
dentro do Município. É empresa pública prestadora de serviço público.
" EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos): é prestadora de serviço público (art. 21, X, da
CF/88).
" Caixa Econômica Federal: atua no mesmo segmento das empresas privadas, concorrendo com os outros
bancos. É empresa pública exploradora de atividade econômica.
" RadioBrás: empresa pública responsável pela "Voz do Brasil". É prestadora de serviço público.
Características
As empresas públicas, independentemente da personalidade jurídica, têm as seguintes características:
" liberdade financeira: têm verbas próprias, mas também são contempladas com verbas orçamentárias;
" liberdade administrativa: têm liberdade para contratar e demitir pessoas, devendo seguir as regras da
CF/88. Para contratar, deverão abrir concurso público; para demitir, deverá haver motivação. Poderão adquirir
bens, mas deverá haver uma licitação;
" dirigentes próprios;
" patrimônio próprio.
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Controle
Não existe hierarquia ou subordinação entre as empresas públicas e a Administração Direta,
independentemente de sua função. Poderá a Administração Direta fazer controle de legalidade e finalidade
dos atos das empresas públicas, visto que estas estão vinculadas àquela. Só é possível, portanto, controle de
legalidade finalístico.

Criação
A lei não cria, somente autoriza a criação das empresas públicas, ou seja, independentemente da atividade
que desenvolvam, a lei somente autorizará a criação das empresas públicas, não conferindo a elas
personalidade jurídica.
A empresa pública será prestadora de serviços públicos ou exploradora de atividade econômica. A CF/88
somente admite a empresa pública para exploração de atividade econômica em duas situações (art. 173 da
CF/88):
" fazer frente a uma situação de segurança nacional;
" fazer frente a uma situação de relevante interesse coletivo.
A empresa pública deve obedecer aos princípios da ordem econômica, visto que concorre com a iniciativa
privada. Quando o Estado explora, portanto, atividade econômica por intermédio de uma empresa pública, não
poderão ser conferidas a ela vantagens e prerrogativas diversas das da iniciativa privada (princípio da livre
concorrência).

Privilégios
Quanto aos privilégios, são concedidos conforme a atividade desenvolvida:
" empresas públicas exploradoras de atividade econômica: não são dotadas dos mesmos privilégios da
Administração Direta, observado o princípio da livre concorrência, ou seja, não se pode conferir a elas nenhum
privilégio diverso daqueles conferidos às empresas privadas. O art. 173, § 1º, II, da CF/88 dispõe que as
empresas públicas que exploram atividade econômica terão as mesmas obrigações civis, trabalhistas,
tributárias e comerciais das empresas privadas. Ainda o art. 173, § 2º, dispõe que as empresas públicas não
terão imunidade do art. 150, § 2º, quando estiverem exercendo atividade econômica;
" empresas públicas prestadoras de serviço público: não existe livre concorrência. Na área tributária, ainda
que a CF/88 não tenha mencionado, elas possuem os mesmos privilégios da Administração Direta, visto não
estarem em regime de livre concorrência. Na área processual, entretanto, não têm privilégios.

Responsabilidade
Quanto à responsabilidade das empresas públicas, temos que:
" empresas públicas exploradoras de atividade econômica: a responsabilidade do Estado não existe, pois,
se essas empresas públicas contassem com alguém que respondesse por suas obrigações, elas estariam em
vantagem sobre as empresas privadas. Só respondem na forma do § 6º do art. 37 da CF/88 as empresas
privadas prestadoras de serviço público, logo, se a empresa pública exerce atividade econômica, será ela a
responsável pelos prejuízos causados a terceiros (art. 15 do CC);
" empresas públicas prestadoras de serviço público: como o regime não é o da livre concorrência, elas
respondem pelas suas obrigações e a Administração Direta responde de forma subsidiária. A responsabilidade
será objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88.

Falência
" Empresas públicas exploradoras de atividade econômica: submetem-se a regime falimentar,
fundamentando-se no princípio da livre concorrência.
" Empresas públicas prestadoras de serviço público: não se submetem a regime falimentar, visto não
estarem em regime de concorrência.

III - Sociedades de Economia Mista - São empresas onde existe colaboração entre o Estado e
particulares, ambos reunindo recursos para a realização de uma finalidade sempre de ordem econômica.
A razão de ser das sociedades de economia mista, é que nem sempre o Estado dispõe de recursos suficientes
para investir em determinado empreendimento, que de maneira direta ou indireta, visa o interesse da
sociedade.
O Estado então, associasse a particulares objetivando a atender essas necessidades sociais, e os particulares
visando alcançar os objetivos pretendidos motivados pelo lucro. A sociedade de economia mista, será sempre
uma sociedade anônima (S/A), sendo, portanto, uma pessoa jurídica de direito privado, ou seja, uma sociedade
comercial, não gozando por esta razão de privilégios tributários ou processuais. O Banco do Brasil é um
exemplo de sociedade de economia mista.
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IV - Fundações Públicas (entidades fundacionais) - São pessoas jurídicas de direito público,
conforme orientação da Constituição Federal de 1988. As fundações são entidades semelhantes as autarquias,
pois a Lei 8112/90 equiparou as duas entidades ao instituir o "Regime Jurídico dos Servidores da União,
Autarquias e Fundações de Direito Público".
Após a Constituição de 1988 a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois tipos de fundações: a

pública e a privada.
Fundação Pública- É a que tem qualidade de autarquia, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal.
Fundação Privada - É aquela que desempenha funções que não são características do Estado.

Exemplo: IBGE.

Centralização, descentralização, concentração e desconcentração.
Centralização:

é a prestação de serviços diretamente pela pessoa política prevista
constitucionalmente, sem delegação a outras pessoas. Diz-se que a atividade do Estado é centralizada
quando ele atua diretamente, por meio de seus órgãos.
Obs.: Órgãos são simples repartições interiores da pessoa do Estado, e, por isso, dele não se distinguem.
São meros feixes de atribuições - não têm responsabilidade jurídica própria – toda a sua atuação é imputada
às pessoas a que pertencem. São divisões da Pessoa Jurídica.
Se os serviços estão sendo prestados pelas Pessoas Políticas constitucionalmente competentes, estará
havendo centralização.
Vantagens da Centralização:
• as decisões são tornadas por administradores que tem urna visão global da empresa;
• tomadores de decisões situados no topo e geralmente melhor treinados e preparados do que os que estão
nos níveis mais baixos;
• eliminação dos esforços duplicados reduz os custos operacionais;
• certas funções – como compras – quando centralizadas, provocam maior especialização e aumento de
habilidades;
• decisões são mais consistentes com os objetivos empresariais.
Desvantagens da centralização:
1. as decisões não são tomadas por administradores que estão próximos dos fatos
2. tomadores de decisão situados no topo raramente tem contato com os trabalhadores e com as situações
envolvidas;
3. as linhas de comunicação mais distanciadas provocam demoras prolongadas;
4. administradores nos níveis mais baixos são frustrados porque estão fora do processo decisorial;
5. pelo envolvimento de muitas pessoas nas comunicações, há mais possibilidades de um erro e de distorções
pessoais.

Descentralização: é a transferência de execução do serviço ou da titularidade do serviço para outra
pessoa, quer seja de direito público ou de direito privado.
• São entidades descentralizadas de direito público: Autarquias e Fundações Públicas.
• São entidades descentralizadas de direito privado: Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista.
• Pode, inclusive, a execução do serviço ser transferida para entidades que não estejam integradas à
Administração Pública, como: Concessionárias de Serviços Públicos e Permissionárias.
• A descentralização, mesmo que seja para entidades particulares, não retira o caráter público do
serviço, apenas transfere a execução.
Vantagens da descentralização:
1. decisões são tomadas mais rapidamente pelos próprios executores
2. tomadores de decisão são os que têm mais informação sobre a situação
3. maior envolvimento na tornada de decisões cria maior moral e motivação entre os administradores médios
4. proporciona bom treinamento para os administradores médios
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Desvantagens da descentralização:
1. pode ocorrer a falta de informação e coordenação entre departamentos
2.
maior custo por administrador devido ao melhor treinamento, melhor salário dos administradores nos
níveis mais baixos
3. administradores tendem a ter uma visão estreita e podem defender mais o sucesso de seus departamentos
em detrimento da empresa como um todo
4. políticas e procedimentos podem variar enormemente nos diversos departamentos

Desconcentração
A desconcentração é simples técnica administrativa, e é utilizada, tanto na Administração Direta, quando
na Indireta.
Ocorre a chamada desconcentração quando a entidade da Administração, encarregada de executar um ou
mais serviços, distribui competências, no âmbito de sua própria estrutura, a fim de tornar mais ágil e eficiente
a prestação dos serviços.
A desconcentração pressupõe, obrigatoriamente, a existência de uma só pessoa jurídica. Em outras palavras,
a desconcentração sempre se opera no âmbito interno de uma mesma pessoa jurídica, constituindo uma
simples distribuição interna de competências dessa pessoa.

SERVIÇO DESCONCENTRADO - Ocorre desconcentração, por exemplo, no âmbito da Administração
Direta Federal, quando a União distribui as atribuições decorrentes de suas competências entre diversos
órgãos de sua própria estrutura, como os ministérios (Ministério da Educação, Ministério dos Transportes etc.);
ou quando uma autarquia, por exemplo, uma universidade pública, estabelece uma divisão interna de funções,
criando, na sua própria estrutura, diversos departamentos (Departamento de Graduação, Departamento de
Pós-Graduação, Departamento de Direito, Departamento de Filosofia, Departamento de Economia etc.).
• É uma técnica administrativa de simplificação e aceleração do serviço dentro da mesma entidade,
• Diversamente da descentralização, que é uma técnica de especialização, consiste na retirada do serviço de
dentro de uma entidade e transferência a outra para que o execute com mais perfeição e autonomia.
Obs: Tanto a concentração como a desconcentração poderá ocorrer na estrutura administrativa centralizada
ou descentralizada.
- A complexidade das funções do Estado, quer quanto à soma de atividades que exerce, quer quanto à sua
variedade, trouxe como consequência imediata a sobrecarga de seus serviços, pela incapacidade de adaptar
a sua máquina administrativa à multiplicidade de serviços a seu cargo.
- Movido por tais motivações o Estado acaba por transferir seguidamente, a outras pessoas jurídicas, a
execução de muitos serviços públicos objetivando basicamente a celeridade e eficiência destes. Estas pessoas
jurídicas que irão titularizar interesses coletivos das mais variadas ordens, podem regular-se por princípios de
Direito privado ou público, podendo ou não ter prerrogativas especiais. Tudo isto a depender da necessidade
pública do serviço que irão desempenhar.
Como se vê, a desconcentração, mera técnica administrativa de distribuição interna de funções, ocorre, tanto
na prestação de serviços pela Administração Direta, quanto pela Indireta. É muito mais comum falar-se em
desconcentração na Administração Direta pelo simples fato de as pessoas que constituem as Administrações
Diretas (União, estados, Distrito Federal e municípios) possuírem um conjunto de competências mais amplo e
uma estrutura sobremaneira mais complexa do que os de qualquer entidade das Administrações Indiretas. De
qualquer forma, temos desconcentração tanto em um município que se divide internamente em órgãos, cada
qual com atribuições definidas, como em uma sociedade de economia mista de um estado, um banco estadual,
por exemplo, que organiza sua estrutura interna em superintendências, departamentos ou seções, com
atribuições próprias e distintas, a fim de melhor desempenhar suas funções institucionais.
A prestação concentrada de um serviço ocorreria em uma pessoa jurídica que não apresentasse divisões
em sua estrutura interna. É conceito praticamente teórico.
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Qualquer pessoa jurídica minimamente organizada divide-se em departamentos, seções etc., cada qual com
atribuições determinadas. Na Administração Pública é provável que não exista nenhuma pessoa jurídica que
não apresente qualquer divisão interna. Talvez algum município muito pequeno possa prestar todos os serviços
sob sua competência sem estar dividido em órgãos, concentrando todas as suas atribuições na mesma unidade
administrativa, que se confundiria com a totalidade da pessoa jurídica não subdividida em sua estrutura
interna...
A par da pouco provável hipótese acima, podemos falar em concentração quando determinada pessoa jurídica
extingue órgãos ou unidades integrantes de sua estrutura, absorvendo nos órgãos ou unidades restantes, os
serviços que eram de competência dos que foram extintos. Nesse caso, terá ocorrido concentração
administrativa em relação à situação anteriormente existente. É, por isso, uma concentração relativa: a pessoa
jurídica concentrou em um menor número de órgãos ou unidades o desempenho de suas atribuições.
Entretanto, enquanto existirem pelo menos dois órgãos ou unidades distintas, com atribuições específicas, no
âmbito da mesma pessoa jurídica, diremos que ela presta seus serviços desconcentradamente.
Por último, cabe registrar que Hely Lopes Meirelles entende que um órgão não subdividido em sua estrutura,
portanto um órgão simples (em oposição a órgão composto), exerce suas atribuições concentradamente. Devese tomar cuidado aqui, pois a existência de órgãos significa que a pessoa jurídica a que eles pertencem exerce
suas atribuições desconcentradamente. Cada órgão composto dessa pessoa jurídica também exerce
desconcentradamente suas atribuições, por meio dos órgãos que o compõem. Quando chegamos, mediante
essas subdivisões sucessivas, a um órgão que não mais se subdivide, teremos, então, um órgão simples. Esse
órgão, segundo o autor, exerce suas atribuições de forma concentrada (mas, repita-se, a pessoa jurídica que
ele integra pratica a desconcentração administrativa, presta seus serviços desconcentradamente).
Como vimos, os conceitos de centralização/descentralização e de concentração/desconcentração
não são mutuamente excludentes. Com efeito, um serviço pode, por exemplo, ser prestado centralizadamente
mediante desconcentração, se o for por um órgão da Administração Direta, ou pode ser prestado
descentralizadamente mediante desconcentração, se o for por uma superintendência, divisão, departamento,
seção etc. integrante da estrutura de uma mesma pessoa jurídica da Administração Indireta (autarquia,
fundação pública, empresa pública ou sociedade de economia mista). É possível ainda, ao menos
teoricamente, termos um serviço centralizado e concentrado (conforme o improvável exemplo do pequeno
município acima apresentado) e um serviço descentralizado e concentrado (seria o caso, igualmente pouco
provável, de uma entidade da Administração Indireta, como uma autarquia municipal, sem qualquer subdivisão
interna).

Resumindo...

A desconcentração é procedimento eminentemente interno, significando, tão somente, a
substituição de um órgão por dois ou mais com o objetivo de acelerar a prestação do serviço. Na
desconcentração o serviço era centralizado e continuou centralizado, pois que a substituição se
processou apenas internamente.
Na desconcentração, as atribuições administrativas são outorgadas aos vários órgãos que compões
a hierarquia, criando-se uma relação de coordenação e subordinação entre um e outros. Isso é feito
com o intuito de desafogar, ou seja, desconcentrar, tirar do centro um grande volume de atribuições
para permitir o seu mais adequado e racional desempenho.
Na concentração ocorre o inverso da desconcentração. Há uma transferência das atividades dos
órgãos periféricos para os centrais.

Entidades Paraestatais
Entidades paraestatais é nome dado àqueles entes que, não obstante, possuam personalidade jurídica própria
e estejam disciplinados por algumas normas de direito público, não se enquadram nos moldes legais previstos
para que pertençam ao quadro de entes da Administração Pública Direita ou Indireta.
Esses entes, também chamados de “Entes com situação peculiar” ou “Terceiro Setor”, exercem as mais
diversas funções em regime de colaboração, fomento e contribuição com Estado, sem, no entanto, se confundir
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com ele. Estão incluídos, portanto, na categoria de Terceiro Setor justamente porque não fazem parte do
Primeiro Setor, ou seja, o Estado, e nem do Segundo Setor, o mercado, sendo caracterizadas pela prestação
de atividade de interesse público, não exclusiva do Estado, autorizada em lei e sem fins lucrativos, sob o regime
de Direito Privado.
As Entidades Paraestatais podem ser classificadas como:
- Ordens e Conselhos Profissionais
São órgãos incumbidos do chamado “poder de polícia das profissões”, que embora pertença originariamente
à Administração Pública é delegado a esses entes, visando uma otimização na fiscalização e administração
do exercício das profissões.
Diversas leis atribuíram personalidade jurídica as Ordens profissionais, sem, no entanto, especificar se
possuem natureza pública ou privada. Visando sanar essa dúvida objetiva, foi editada a Lei 9649/98(3), que
estabeleceu que os conselhos possuem natureza jurídica de regime privado. No entanto, na ADIN 1.1717-6
julgada em 07.11.2002, declarou-se a inconstitucionalidade do art. 58, parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º,
sendo desde então considerados tais entes como autarquias especiais, vez que não fazem parte da
Administração Pública e nem sujeitam-se à tutela ministerial.
- Entidades de apoio
Essas entidades, mais comumente, assumem a forma de fundação, mas também podem assumir a forma de
associação ou cooperativa.
Entidades de Apoio são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, instituídas por servidores
públicos, em regime de direito privado, mediante convênio com a Administração Pública que geralmente
destinam-se a colaborar com instituições de ensino e pesquisa. Não fazem parte da Administração Pública
nem das Universidades ou Instituições que prestam auxílio, mas são instituídas pelo Poder Público,
representado na pessoa dos servidores públicos e mediante aplicação de recursos desses, que também serão
os prestadores de serviço, utilizando-se da sede, instrumentos e equipamentos públicos.
Essas entidades, mais comumente, assumem a forma de fundação, mas também podem assumir a forma de
associação ou cooperativa.
Não possuem legislação específica que as regulamente, a não ser a Lei 8.958 de 20.12.1994, que dispõe
especificamente a respeito da relação celebrada entre instituições federais de ensino superior e de pesquisa
científica e tecnológica e fundações de apoio.
...........................................
...........................................

Conteúdo
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Dos princípios e fontes do Direito do Trabalho. Hierarquia das fontes. Dos direitos constitucionais
dos trabalhadores (art. 7º da CF/88). Da relação de trabalho e da relação de emprego: características
e diferenciação. Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu: do empregado e do empregador:
conceito e caracterização. Do grupo econômico e suas implicações no contrato de trabalho; da
sucessão de empregadores; da responsabilidade solidária. Terceirização e flexibilização. Do contrato
individual de trabalho: conceito, classificação e características. Da alteração do contrato de trabalho:
princípio informador; alteração unilateral e bilateral; o jus variandi. Da suspensão e interrupção do
contrato de trabalho: caracterização e distinção; hipóteses de suspensão e de interrupção do contrato
de trabalho. Hipóteses de rescisão do contrato de trabalho. Do aviso prévio: prazo e efeitos no
contrato de trabalho. Da duração do trabalho; da jornada de trabalho; dos períodos de descanso; do
intervalo para repouso e alimentação; do descanso semanal remunerado; do trabalho noturno e do
trabalho extraordinário. Do salário-mínimo; irredutibilidade e garantia. Das férias: do direito a férias e
da sua duração; período concessivo e período aquisitivo de férias; da remuneração e do abono de
férias. Do salário e da remuneração: conceito e distinções; composição do salário; modalidades de
salário; formas e meios de pagamento do salário; adicionais salariais; 13º salário. Da prescrição e
decadência: conceito, características, distinção e prazos. FGTS. Da segurança e medicina no
trabalho: das atividades perigosas ou insalubres. Da proteção ao trabalho do menor. Estatuto da
Criança e do Adolescente. Da proteção ao trabalho da mulher; da estabilidade da gestante; da
licença-maternidade. Do direito coletivo do trabalho: organização sindical. Liberdade sindical
(Convenção 87 da OIT); conceito de categoria e categoria diferenciada; das convenções e acordos
coletivos de trabalho. Das comissões de Conciliação Prévia. Da representação dos empregados. Da
renúncia e transação.
Coletâneas de Exercícios

1e2

Dos Princípios e Fonte do Direito do Trabalho
Princípios do Direito do Trabalho
PRINCÍPIOS
Os princípios têm uma função coadjuvante na solução das questões trabalhistas. A CLT (art. 8°) dispõe que
"as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão,
conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito,
principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas
sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público”.
Assim, os princípios gerais do direito têm a força de fonte do direito do trabalho.
Há princípios comuns ao direito e ao direito do trabalho. Exemplifique-se com o princípio de que a ninguém é
lícito alegar ignorância do direito.
Há valores que pertencem a todos os ramos do direito, como o respeito à dignidade humana, a boa-fé nos
contratos, a proibição do abuso de direito, a proibição do enriquecimento sem causa, a função social do direito
etc.
Existem, também, princípios de direito civil que têm aplicação no âmbito trabalhista.
É o caso do princípio da autonomia da vontade, passível de adaptações, uma vez que a lei trabalhista limita
bastante, sem suprimir, essa autonomia. O dirigismo contratual vem gradativamente restringindo a autonomia
do empregador e do empregado, de modo que o contrato de trabalho se tornou uma instituição dirigida pelo
Estado e controlada pelos sindicatos, na defesa dos interesses do trabalhador.
Acrescente-se, também, como princípio do direito civil aplicável na esfera trabalhista o princípio da força
obrigatória dos contratos, ou seja, a regra segundo a qual o contrato é lei entre as partes. Pacta sunt
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servanda: o que é ajustado deve ser cumprido. O contrato obriga os contratantes, também nas relações de
trabalho. É a regra da intangibilidade das cláusulas, também sujeita a restrições que funcionam tanto em favor
do empregado como do empregador. Este pode alterar o contrato em casos especiais. Diz-se, em direito do
trabalho, que ao empregador é assegurado o jus variandi que consiste no direito de modificar o contrato de
trabalho para atender a imperativos de força maior ou problemas insuperáveis de ordem técnica e econômica,
previstos alguns em lei, como a redução geral de salários.
Lembre-se, ainda, o princípio do direito civil conhecido como exceptio non adimpleti contractus. Nenhum
dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Os Contratos são
sinalagmáticos havendo uma dependência recíproca das obrigações.
Podemos, então, destacar os seguintes princípios do Direito do Trabalho:

Princípio da proteção
o princípio da proteção, sem dúvida o de maior amplitude e importância no Direito do Trabalho, consiste em
conferir ao polo mais fraco da relação laboral, o empregado, uma superioridade jurídica capaz de lhe garantir
mecanismos destinados a tutelar os direitos mínimos estampados na legislação laboral vigente.
O princípio protetivo desmembra-se em outros três, a saber:
• Princípio do in dubio pro operario - induz o intérprete, ao analisar um preceito que disponha regra
trabalhista, a optar, dentre duas ou mais interpretações possíveis, pela mais favorável ao empregado.
Cumpre ressaltar que, no campo probatório, não se aplica o princípio do in dubio pro operario, pois o direito
processual (arts. 818 da CLT e 333 do CPC) impõe ao autor a prova do fato constitutivo do direito e ao réu, a prova
do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito.
• Princípio da aplicação da norma mais favorável - É o grande princípio do direito do trabalho é o
princípio da norma favorável.
É tríplice a sua função.
Primeiro, é princípio de elaboração das normas jurídicas trabalhistas, significando, nesse sentido, que as
novas leis devem dispor sempre de modo favorável ao trabalhador e só por exceção de modo desfavorável.
Justifica-se plenamente essa assertiva sabendo-se que as leis trabalhistas devem contribuir para a melhoria
da condição social do trabalhador.
Segundo, é princípio de hierarquia das normas jurídicas, já que havendo diversos tipos de normas, leis,
convenções coletivas de trabalho, regulamentos de empresas, usos e costumes etc., e podendo disciplinar a
mesma matéria, prevalecerá, no caso concreto, a mais benéfica ao empregado, salvo disposições proibitivas
do Estado.
Terceiro, é princípio de interpretação das normas jurídicas, de modo que, havendo duas ou mais
interpretações viáveis para a norma obscura, deve prevalecer aquela capaz de conduzir ao resultado que de
melhor maneira venha a atender aos interesses do trabalhador, para cuja proteção se destinam as leis
imperativas.
• Princípio da condição mais benéfica - Significa que uma condição de trabalho já conquistada não pode
ser modificada por outra menos vantajosa ao trabalhador. Como se nota, esse princípio se caracteriza pela
transposição, para a esfera do direito do trabalho, das ideias contidas em conhecido princípio do direito comum,
o princípio do direito adquirido (Constituição Federal, art. 5°, XXXVI). Uma aplicação desse princípio pelos Tribunais
do Trabalho pode ser vista através da Súmula n° 51, do Tribunal Superior do Trabalho, segundo a qual as
cláusulas regulamentares instituídas por uma empresa e desde que menos vantajosas aos empregados, não
podem atingir aqueles que já estão na empresa, embora podendo aplicar-se aos trabalhadores que forem
admitidos após a sua implantação.
A nova regra jurídica criada somente produzirá efeitos para os novos contratos de trabalho a serem firmados.

Princípio da irrenunciabilidade de direitos
O princípio da irrenunciabilidade de direitos, também chamado de princípio da indisponibilidade de direitos ou
princípio da inderrogabilidade, foi consagrado pelo art. 9° da CLT, ao mencionar que:
"Art. 9° Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a
aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação".
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Tal princípio torna os direitos dos trabalhadores irrenunciáveis, indisponíveis e inderrogáveis, conferindo
importante mecanismo de proteção ao obreiro em face da pressão exercida pelo empregador, o qual, muitas
vezes, utilizando-se de mecanismos de coação, induz, obriga o trabalhador a dispor contra a vontade de
direitos conquistados a suor e trabalho.

Princípio da continuidade da relação de emprego
A regra presumida é que os contratos sejam pactuados por prazo indeterminado, passando o obreiro a integrar
a estrutura da empresa de forma permanente, somente por exceção admitindo-se o contrato por prazo
determinado ou a termo.

Princípio da primazia da realidade
Estabelece o princípio da primazia da realidade que a verdade real prevalecerá sobre a verdade formal,
predominando, portanto, a realidade sobre a forma.
Esse princípio é muito aplicado no âmbito laboral, principalmente para impedir procedimentos fraudatórios
praticados pelo empregador no sentido de tentar mascarar o vínculo de emprego existente ou mesmo conferir
direitos menores dos que os realmente devidos.

Princípio da inalterabilidade contratual
Tem origem no direito civil, especificamente na cláusula pacta sunt servanda, segundo a qual os contratos
devem ser cumpridos.
O art. 468 da CLT somente permite a alteração das cláusulas c condições fixadas no contrato do trabalho em
caso de mútuo consentimento (concordância do empregado) e desde que não cause, direta ou indiretamente,
prejuízo ao mesmo, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.
A alteração proibida nas relações de emprego é a prejudicial, lesiva aos interesses do empregado, visto que
as modificações que venham a trazer maiores benefícios ao empregado serão sempre válidas e estimuladas.

Princípio da intangibilidade salarial
O salário tem caráter alimentar, visando prover os alimentos do trabalhador e de sua família.
O princípio da intangibilidade salarial inspirou a criação de diversos dispositivos normativos objetivando
defender, especificamente, o salário do obreiro em face:
a) das condutas abusivas do próprio empregador, por meio de regras jurídicas que previnam a retenção, atraso,
sonegação ou descontos indevidos de salário (exemplos: arts. 459, 462, 463, 464 e 465, todos da CL T);
b) dos credores do empregado, estipulando, por exemplo, o art. 649, IV, do CPC, a impenhorabilidade dos
salários;
c) dos credores do empregador, determinando o art. 449, caput, e respectivo § 1° da CLT a manutenção dos
direitos oriundos da existência do contrato de trabalho em caso de falência, concordata ou dissolução da
empresa, bem como elencando os créditos trabalhistas como privilegiados em caso de falência da empresa.
Derivado do princípio da intangibilidade salarial, surge o princípio da irredutibilidade salarial, descrito na
Constituição Federal de 1988, no art. 7° VI, determinando, como regra, a impossibilidade de redução de
salários.
No entanto, a própria Carta Maior acabou por flexibilizar o princípio da irredutibilidade salarial, pois possibilitou,
por meio de convenção ou acordo coletivo de trabalho, a redução temporária de salários, passando o princípio
da irredutibilidade salarial a ser relativo e não mais absoluto.
Não obstante, frise-se que a regra geral continua sendo a da irredutibilidade salarial, somente sendo permitida,
por exceção, a redução temporária de salários mediante a assinatura de acordo ou convenção coletiva de
trabalho.

Princípio da liberdade sindical
Previsto pela OIT na Convenção n° 87 e inscrito em diversos sistemas jurídicos. Liberdade sindical quer dizer
o direito de organização de sindicatos. Significa, também, o direito de ingressar ou sair, livremente, de um
sindicato. A proteção dele resultante para a organização sindical é fundamental, sabendo-se que o movimento
sindical é uma das maiores conquistas democráticas.
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É possível considerar um princípio, também, o direito ao julgamento dos conflitos trabalhistas de acordo
com o qual todos os países devem ter um sistema de arbitragens ou decisões judiciais destinado a permitir
que os conflitos entre o empregado e o empregador encontrem uma forma de composição; não fosse assim,
prevaleceria como decisão, a vontade do mais forte.
Finalmente, o princípio da liberdade de trabalho separa a escravidão e a servidão do período do contrato
individual de trabalho.

Fontes do Direito do Trabalho
A expressão "fontes do direito", no sentido mais amplo, genérico, significa o manancial, o início ou o princípio
de onde surge o direito.
Portanto, fonte seria a expressão utilizada para designar a origem das normas jurídicas.
Tradicionalmente as principais fontes do direito são: a lei e o costume, comuns ao direito em geral.

a) Lei
É a norma jurídica emanada do Poder Legislativo, sancionada e promulgada pelo Presidente da República.

b) Costume
É a fontes de direito, quando a norma jurídica se forma através da uniformidade de comportamento de
indivíduos em geral, e que se mantém no tempo e é entendida como uma exigência jurídica. É a repetição de
um comportamento necessário pelos que o adotam. Conhecido, também, como Direito Consuentudinário.
OBSERVAÇÃO: Não se admite costume contra a lei, mas, às vezes, é a lei que dele se vale.
Exemplo: art. 460 da CLT: “Na falta de estipulação do salário ou não havendo prova sobre a importância
ajustada, o empregado terá direito a perceber salário igual ao daquela que, na mesma empresa, fizer serviço
equivalente ou do que for habitualmente pago para serviço semelhante”.

Classificação
A) Fontes materiais - No âmbito laboral, representam o momento pré-jurídico, a pressão exercida pelos
operários em face do Estado Capitalista em busca de melhores e novas condições de trabalho, como, por
exemplo, a greve exercida pelos trabalhadores em busca de novas e melhores condições de trabalho.
B) Fontes formais - Representam o momento eminentemente jurídico, com a regra já plenamente
materializada e exteriorizada. É a norma já construída.
Por sua vez, as fontes formais se dividem em:

• Fontes Formais Heterônomas - cuja formação é materializada por um agente externo, um terceiro, em
geral o Estado, sem a participação imediata dos destinatários principais das mesmas regras jurídicas.
São fontes formais heterônomas:
a) Lei Fundamental
A Constituição é fundamental, porque nela as demais leis vão encontrar sua validade. Sua legitimidade se
funda em que é elaborada pelo povo, através de seus representantes: Poder Constituinte.
b) Lei Ordinária
o direito, a lei ordinária é um ato normativo primário e contém, em regra, normas gerais e abstratas. Embora
as leis sejam definidas, normalmente, pela generalidade e abstração ("lei material"), estas contêm, não
raramente, normas singulares ("lei formal" ou "ato normativo de efeitos concretos").
Exemplo de lei formal:
– Lei orçamentária anual (Constituição, art. 165, § 5°);
– Leis que autorizam a criação de empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações
(Constituição, art. 37, XIX).
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c) Lei Complementar
São as leis comuns, os atos tradicionais e clássicos da função legislativa normal exercida pelo Congresso.
Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - Instituído pela Lei nº 8.036 - de 11 de maio de 1990, o sistema
do FGTS, consiste, basicamente, no recebimento por parte do empregado de uma indenização mediante o
levantamento de depósitos, mensalmente feitos pelo empregador relativamente a seus empregados (8% da
respectiva remuneração).
Tais depósitos, conforme as circunstâncias, podem ser acrescidos de juros mais correção monetária e de um
pagamento suplementar de 40% sobre o montante, a cargo do empregador (no caso de dispensa injusta) e de
20% (no caso de culpa recíproca).
d) Leis Delegadas
São as que supõem delegação do Poder Legislativo de sua atribuição específica. Podem ser elaboradas pelo
Presidente da República.
e) Medidas Provisórias
São atos normativos do Poder Executivo, com força de lei, em casos de relevância e urgência, sujeitos, em 30
(trinta) dias, à aprovação ou rejeição pelo Congresso. Podem ser renovadas.
f) Decretos
São atos administrativos da competência exclusiva do chefe do Executivo. Estão sempre em situação inferior
à lei e, por isso mesmo, não a podem contrariar.
A CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5452, de 1º de maio de 1943, é o repositório dos direitos e obrigações
dos empregados e empregadores, ligados por um contrato de trabalho.
Como se trata de um diploma legal antigo, muitas modificações foram operadas em seu texto durante os anos
de sua vigência.
O repositório principal da legislação trabalhista do trabalhador urbano é a CLT.
Entretanto, há muitas leis posteriores que complementaram as regras da CLT, como a do repouso semanal
remunerado, a da gratificação natalina (13º salário), as referentes ao FGTS, ao trabalhador rural, etc.
g) Tratados Internacionais
* É uma espécie de convênio entre dois ou mais Estados, regendo relações entre eles ou traçando normas que
devem integrar seu direito positivo interno. Uma vez ratificados pelo Brasil, passam a fazer parte do
ordenamento jurídico pátrio como lei infraconstitucional, sendo considerada a partir de sua ratificação como
fonte formal heterônoma.
Entre os tratados internacionais ratificados do Brasil, está o que regula o número de dias de férias anuais dos
empregados.
g) Regulamentos
São atos administrativos a que visam a complementar a lei ou suprir-lhe as lacunas.
Ex.: Regulamento do FGTS.
h) Portarias Ministeriais
Ocorrem quando um regulamento baixado para a fiel execução de uma lei determina que o Ministério de Estado
expeça portaria que o complemente.

• Fontes Formais Autônomas - cuja formação caracteriza-se pela imediata participação dos destinatários
das regras produzidas, sem a interferência do agente externo, do terceiro.
São fontes formais autônomas.
a) Costume
É a fontes de direito, quando a norma jurídica se forma através da uniformidade de comportamento de
indivíduos em geral, e que se mantém no tempo e é entendida como uma exigência jurídica. É a repetição de
um comportamento necessário pelos que o adotam. Conhecido, também, como Direito Consuentudinário.
b) Convenção Coletiva
São acordos feitos entre dois ou mais sindicatos das categorias profissionais e econômicas, com validade no
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âmbito territorial de suas representações e em que se estipulam condições de trabalho incidentes nos contratos
individuais de trabalho.
c) Acordo Coletivo
É o acordo celebrado entre o sindicato da categoria profissional com uma ou mais empresas, diretamente. É
de âmbito normativo reduzido.
d) Sentenças Normativas ou Coletivas
São pronunciamentos dos Tribunais do Trabalho no julgamento dos dissídios coletivos.
e) Regulamento da Empresa.

Não são fontes formais.
Participam das fontes materiais ou são instrumentos de interpretação, conforme a hipótese.
a) Doutrina
Opinião dos estudiosos de Direito
b) Jurisprudência
Conjunto de julgados dos Tribunais. Tem apenas força persuasiva, não obriga o juiz de outra instância.
c) Analogia
Permite que um princípio consagrado por várias leis seja aplicado a um caso estranho às mesmas.
d) Equidade
É a justiça do caso concreto, a noção de justiça do juiz, uma espécie de abrandamento do rigor da lei.

Hierarquia das fontes no Direito do Trabalho
A hierarquia significa a ordem ou os graus das fontes do direito do trabalho.
A hierarquia das fontes significa a disposição ordenada das fontes segundo uma preferência, evitando-se a
colisão de diversas disposições com a aplicação da que tiver maior hierarquia.
A hierarquia das fontes do direito do trabalho estabelece uma ordem de prioridade de acordo com o nível
da fonte e, especialmente, de acordo o nível do autor da norma e, se há problemas de concorrência
entre umas e outras resolvem-se dando primazia à de maior ênfase.

No direito do trabalho existe uma hierarquia de fontes de normas?
É inegável que no direito do trabalho existe uma hierarquia de fontes de normas: a CF deve primar pelo que
dispõe a CLT que por sua vez tem a primazia sobre os decretos, etc.
Todavia, no direito do trabalho nem sempre a ordem hierárquica entre as diversas fontes se mantém na
mesma forma que em outros ramos jurídicos.
No direito do trabalho não há uma distribuição estática entre as normas jurídicas de tal forma que, como regra
geral, havendo concorrência entre duas normas, sempre prevalecerá a aplicação daquela que for mais
favorável ou que garanta condição mais benéfica ao trabalhador.
No caso de dúvida efetiva entre várias possibilidades o princípio protetor manda escolher a mais
conveniente ao interesse do trabalhador.
Portanto, esse critério referencial está balizado no Princípio da Proteção que vigora e é amplamente aceito
no Direito do Trabalho.
O que ocorre na realidade é que uma norma de certa hierarquia trabalhista, como por exemplo, a lei, deixa
espaço para ser sobrepujada por uma lei de hierarquia inferior, como por exemplo, a convenção coletiva.
Mas a lei não é derrogada por efeito desse suplemento que a convenção coletiva acrescenta a suas
disposições e recupera plena sua vigência quando expirada a validade da convenção.
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Em sede de direito do trabalho as normas trabalhistas estabelecem níveis mínimos de proteção e nada impede
que, além disso, vão se elaborando outras normas que melhorem esses níveis. A lei trabalhista impõe mínimos
e não máximos e, por isso, pode ser superada por outra de nível inferior, não se tratando de conflite de normas
e nem de ofensa ao princípio da hierarquia das normas.

Dos Direitos Constitucionais dos Trabalhadores
(Art. 7º da Constituição Federal 1988)

ARTIGO 7º
I - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros aqueles que visem à melhoria de
sua condição social:
II - Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de Lei
complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;
O direito à segurança do emprego é assegurado pela Constituição Federal. Consiste na proteção da
relação de emprego, contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, prevendo a indenização compensatória,
em casos de dispensa injustificada, sem motivos relevantes.
1- A despedida por justa causa não é arbitrária, pois é decorrente de falta grave cometida pelo empregado,
afetando o empregador, inviabilizando assim, a relação de emprego: embriaguez, deslealdade para com a
empresa, abandono de emprego, etc.
2- A despedida arbitrária ou sem justa causa, é aquela que se caracteriza pelo rompimento do vínculo
empregatício, quando o trabalhador vem exercendo suas atividades de forma correta, na empresa. Este
rompimento pode ser devido a vários motivos, tais como encerramento das atividades da empresa por
dificuldades financeiras, supressão de um departamento, mudança para outra localidade e muitos outros.
3- Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
A finalidade do seguro desemprego é proporcionar assistência financeira temporária ao trabalhador
desempregado em casos de dispensa sem justa causa.
III - Fundo de garantia por tempo de serviço;
IV - Salário mínimo, fixado em Lei, nacionalmente unificado, capaz de atender as suas necessidades
vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário,
higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
V - Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;
Piso salarial é o valor mínimo que pode ser pago a uma categoria profissional ou a determinadas
profissões dentro de uma determinada categoria profissional. É fixado normalmente para todos os empregados
de qualquer profissão.
Exemplo: Piso salarial da telefonista, da secretária, do engenheiro, etc.
O piso salarial expressa-se como um acréscimo sobre o salário mínimo. Distingue-se deste que é geral para
todas as categorias. Deve ser proporcional a jornada diária de trabalho ou a complexidade das tarefas. Assim,
por exemplo, o piso salarial de um químico deve ser maior que o de uma copeira, pelo fato de suas atividades
profissionais serem mais complexas que as daquela.
VI - Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;
A princípio os salários são irredutíveis. O empregador não pode diminuir o salário deste ou daquele
empregado.
Com a Constituição de 1988, a irredutibilidade é a regra geral. A redução, porém, não é proibida. É
condicionada. Depende de negociação coletiva com o Sindicato.
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A medida pode ser colocada em prática, por ocasião de crises de produção ou dificuldades econômicas da
empresa, para evitar a dispensa de funcionários.
VII - Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que recebem remuneração variável;
Há trabalhadores que recebem remuneração variável, como é o caso dos garçons e barbeiros, por
exemplo, que tem sua remuneração composta de salário pago pelo empregador, mais as gorjetas; aquele
(salário) não poderá ser inferior ao mínimo.
É frequente nos empregos do comércio, a retribuição com bases e percentuais sobre os negócios que o
vendedor realiza, ou seja, o salário por comissão. Também nesses casos a Constituição assegura aos
profissionais o salário mínimo, mesmo que não consigam vender o suficiente para receber comissões
equivalentes ao salário mínimo.
VIII - Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

Décimo Terceiro Salário:
Este, é uma gratificação compulsória por força da lei, tem natureza salarial e é também denominada
gratificação natalina. Foi criado no Brasil, pela Lei no 4.090, de 1962, como um pagamento a ser efetuado no
mês de dezembro e no valor de uma remuneração. Para o empregado que não trabalhou todo o ano, o seu
valor é proporcional aos meses de serviço, na ordem de 1/12 por mês, considerando-se a fração igual ou
superior a 15 dias como mês inteiro, desprezando-se a fração menor. Em 1965, a Lei nº 4.749 desdobrou em
dois os pagamentos. A primeira metade é paga entre os meses de fevereiro ou novembro ou, se o empregado
quiser, por ocasião de suas férias. A segunda metade é paga até 20 de dezembro.
IX - Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
Segundo o artigo 73 da CLT, a remuneração do trabalho noturno terá um acréscimo de 20% sobre a hora
diurna.
O parágrafo 2o do mesmo artigo considera trabalho noturno aquele executado entre as 22 horas de um dia e
5 horas do dia seguinte.
Entre nós a Lei considera noturno o trabalho agrícola realizado entre 21 e 5 horas e o pecuário entre 20 e 4
horas.
O acréscimo rural sobre a hora diurna é de 25%.
A fixação legal leva em conta o período habitual do repouso da comunidade e demais usos.
X - Proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
O inciso em estudo já define como crime, a retenção dolosa do salário, o que nos termos da legislação
penal vigente caracteriza apropriação indébita. Portanto, ninguém poderá reter intencionalmente o salário do
trabalhador, nem mesmo seu empregador qualquer que seja o motivo alegado.
XI - Participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente,
participação na gestão da empresa, conforme definido em Lei;
O artigo 7o em seu inciso XI manteve o direito de participação nos lucros das empresas assegurado desde
a Constituição de 1946.
O texto Constitucional reconhece que os trabalhadores são elementos exteriores à empresa, como força
adquirida por salário.
A participação nos lucros é desvinculada do salário, pois constitui-se "num acréscimo de rendimentos" do
trabalhador, decorrente da relação de emprego, e, portanto, inconfundível com o salário.
Por outro lado, não sendo salário, a participação nos lucros não será considerada para efeito de incidência de
ônus trabalhistas, fiscais e previdenciários.
A participação nos lucros não será computada para fins de recolhimento do fundo de garantia, do cálculo de
indenizações, do 13o salário, de remuneração de férias e do repouso semanal, prêmios, abonos, etc.
O dispositivo ainda se refere à participação na gestão (direção, gerência) da empresa, mas, apenas
excepcionalmente, por meio de uma Lei a ser criada.
A participação na gestão da empresa, só se tornará efetiva, quando a coletividade trabalhadora da empresa,
por si ou por uma comissão ou um conselho ou delegado ou representante, fazendo parte ou não dos órgãos
diretivos dela dispuser de algum poder de codecisão ou pelo menos de controle.
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XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;
XIII - Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais,
facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva
de trabalho;
A compensação foi inicialmente prevista para o sábado e é a mais comum.
A compensação inicialmente semanal, foi estendida a quaisquer períodos. É o chamado "Banco de Horas",
onde as horas extras trabalhadas em um dia poderão ser compensadas com a correspondente diminuição em
outro dia.
O "Banco de Horas" tem como finalidade permitir às empresas maior possibilidade de adequar a atividade dos
trabalhadores às necessidades de produção, evitando-se assim a dispensa de funcionários.
XIV - Jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo
negociação coletiva;
Turnos Ininterruptos - São aqueles que compreendem jornadas rotativas de seis horas cada uma, de
maneira que o empregado trabalhará sempre em períodos diferentes (manhã - tarde ou noite)
XV - Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
O repouso do trabalhador é outro elemento que se inclui nas condições dignas de trabalho.
O sistema de submeter o trabalhador a atividades contínuas em todos os dias da semana e do ano seria
desumano. Por esse motivo, a Constituição assegura, seguindo a evolução das Constituições anteriores, o
repouso semanal remunerado, de preferência aos domingos, muito embora alguns profissionais, como os
médicos, motoristas de ônibus, etc., nem sempre podem gozar do repouso semanal aos domingos, por força
de suas atividades, devendo, porém, fazê-lo num outro dia da semana.
XVI - Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;
Remuneração do serviço extraordinário, nada mais é que o pagamento das horas trabalhadas, após a
jornada de trabalho de 8 horas diárias ou 6 horas (se for o caso de turno ininterrupto) limitadas pela
Constituição.
Após esses limites, as horas serão consideradas extraordinárias (horas extras), devendo ser pagas com
acréscimo de 50%.
XVII - Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;
XVIII - Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

ATENÇÃO!
Licença maternidade de 180 dias
Hoje, não temos lei que garanta este direito a todas as mulheres. Para as servidoras públicas federais a
medida é obrigatória e passou a valer após a publicação da Lei nº 11. 770, de 2008. As trabalhadoras dos
serviços públicos municipais e estaduais precisam de leis específicas e apenas algumas prefeituras e Estados
aprovaram a ampliação da licença, sendo facultativa para as empresas privadas.
O que dizem as leis sobre o Benefício - A licença-maternidade é um direito fundamental, previsto no artigo
7º, inciso XVIII da Constituição Brasileira de 1988, que consiste em conceder à mulher que deu à luz licença
remunerada de 120 dias. A Carta Magna também garante que, do momento em que se confirma a gravidez
até cinco meses após o parto, a mulher não pode ser demitida (alínea b, do inciso II, do artigo 10, do ADCT).
A Consolidação das Leis do Trabalho - A (CLT), por sua vez, regulamenta a matéria e também prevê em
seu artigo 392 o direito à licença-maternidade de 120 dias, sem prejuízo do salário. No mesmo artigo, está
regulamentado que a empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início
do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e ocorrência deste. Ainda no
mesmo artigo, está previsto que os períodos de repouso, antes e depois do parto, poderão ser aumentados de
duas semanas cada um, mediante atestado médico.
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Em setembro de 2008 entrou em vigor a lei nº 11.770, que prorrogou a licença-maternidade em 60 dias, de
forma facultativa e mediante incentivo fiscal, às empregadas de empresas que aderissem ao programa
"Empresa Cidadã", regra que vem sendo aplicada desde 1º de janeiro de 2010.
Salário Maternidade
O salário-maternidade devido à trabalhadora avulsa e à empregada do microempreendedor individual de que
trata o art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, será pago diretamente pela
Previdência Social. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)
XIX - Licença-paternidade, nos termos fixados em Lei;
Licença Paternidade - Para servidores celetistas, autárquicos e docentes será concedido cinco dias
consecutivos, contados a partir da data do nascimento da criança, mediante cópia da certidão de nascimento.
A licença paternidade também deverá ser concedida quando se tratar de adoção de menor de até sete anos
de idade.
Jurisdição - aplica-se aos servidores que notificarem o nascimento de seu filho.
Objetivo - estabelecer critérios e procedimentos para a concessão de licença-paternidade.
Competência:
1 por parte do interessado
- entregar cópia da Certidão de Nascimento ao superior imediato.
2 por parte do superior imediato
- receber a cópia da Certidão de Nascimento;
- anexar a cópia da Certidão de Nascimento ao Boletim de Frequência do interessado;
- encaminhar o Boletim de Frequência à área de pessoal da Unidade/Órgão.
3 por parte da área de pessoal da Unidade/Órgão
- receber o Boletim de Frequência juntamente com a Certidão de Nascimento;
- verificar se atende as normas vigentes;
- cadastrar a licença-paternidade, através do SIAP, utilizando a transação LIC AFAST;
- arquivar.

CRITÉRIOS
1- a licença-paternidade também deverá ser concedida quando se tratar de adoção de menor de até 7 (sete)
anos de idade.
2- a licença-paternidade prevista na Constituição Federal é de 5 (cinco) dias, conforme §1º do art. 10 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.
XX - Proteção ao mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da Lei;
XXI - Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da
Lei;
XXII - Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;
Toda empresa com mais de cinquenta empregados, deve instalar uma CIPA (comissão interna de
prevenção de acidentes), cuja finalidade é fiscalizar junto a outros órgãos públicos, o cumprimento fiel das
normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalhador.
XXIII - Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da Lei;
Atividades Penosas - São aquelas exercidas em zonas de fronteiras ou em localidades cujas condições
de vida sejam precárias e de difícil acesso por insuficiência absoluta de meios de transportes e equipamentos
urbanos.
Atividades Insalubres - São todas aquelas que por sua natureza, condições ou métodos de trabalho,
exponham os empregados a agentes nocivos à saúde.
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Exemplo: Trabalhador que manipula produtos tóxicos ou alergênicos.
Atividades Perigosas - São todas aquelas que envolvem operações perigosas, que por sua natureza ou
métodos de trabalho, impliquem no contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco
acentuado.
Exemplo: Trabalhador que exerce suas atividades no depósito de combustíveis.
O trabalho envolvendo atividades. Penosa, perigosas ou insalubres assegura um adicional à remuneração do
trabalhador, conforme expõe o texto do inciso.
XXIV - Aposentadoria;
XXV - Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em
creches e pré-escolas;
XXVI - Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;
XXVII - Proteção em face de automação, na forma da Lei;
XXVIII. Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que
este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;
Há dolo do empregador quando não existe equipamento de segurança adequado para os trabalhadores,
ou existe em número insuficiente ou de péssima qualidade.
O dolo existe porque o empregador sabe que a falta de equipamentos ou sua inadequação, bem como a baixa
qualidade dos equipamentos, pode levar a ocorrência de acidentes.
Há culpa do empregador, quando apesar da disponibilidade de equipamento de segurança, este não obriga os
trabalhadores a usá-los, ou não fiscaliza a utilização correta e contínua dos referidos equipamentos, pecando,
portanto, por negligência.
XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco
anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de
trabalho;
Prescrição: É a perda do direito de exercer uma ação, por ter vencido prazo para exercê-lo. No inciso em
estudo, é perda por parte do trabalhador do direito de pleitear na justiça verbas trabalhistas sobre as quais tem
ou acredita ter direito. Essa perda se dará se o mesmo não exercer o direito de pleitear no prazo de 5 anos.
Tanto o trabalhador urbano como o trabalhador rural, gozam do prazo máximo de até dois anos para recorrer
à justiça após a extinção do contrato de trabalho.
XXX - Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo
de sexo, idade, cor ou Estado civil;
Princípio da Igualdade de Salário - Encontra-se definido na quinquagenária CLT, artigo 5º " A todo
trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo. "É mais completa no artigo 461: "
Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador na mesma localidade,
corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade." E no parágrafo 2º exclui da
hipótese de equiparação o empregado, quando houver pessoal organizado em quadro de carreira, hipótese
em que as promoções deverão obedecer aos critérios de antiguidade e merecimento.
"Para os fins previstos no parágrafo 2º do artigo 461 CLT, só é válido o quadro de pessoal organizado em
carreira, quando homologado pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social." - Enunciado nº 6 do TST.
O parágrafo 3º exige que, havendo quadro de carreira organizado seja assegurada promoção alternada por
antiguidade e por merecimento, dentro de cada categoria profissional, e o parágrafo 4º exclui da condição de
paradigma o trabalhador readaptado por motivo de doença física ou mental atestada por órgão da Previdência
Social.
Como demonstramos acima, o princípio da igualdade salarial opera sob várias condições, as quais resumimos
abaixo:
- identidade de função - de fato e não meramente nominal;
- igualdade de valor do trabalho - igual produtividade e mesma perfeição técnica;
- diferença de tempo de serviço entre o equiparado e o paradigma não superior a dois anos - na mesma
empresa de ambos;
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- trabalho na mesma localidade - mesmo domicílio;
- inexistência na empresa de pessoal organizado em quadro de carreira, que garanta acesso por antiguidade
ou merecimento.
Essas condições operam em conjunto, de maneira que a ausência de qualquer uma delas descaracteriza o
direito a isonomia salarial.
Dá-se a equiparação salarial quando um empregado alega em juízo realizar trabalho igual ao de outro colega
de empresa (paradigma), entretanto mediante remuneração inferior, caracterizando-se com isso, a odiosa
discriminação. Esse fato ocorre principalmente em empresas estatais, onde a ingerência política põe os laços
partidários acima do profissionalismo.
Princípio da Isonomia - É importante esclarecer que a igualdade determinada pelo artigo 5o da Constituição
Federal refere-se à igualdade de todos perante a lei, pois, as igualdades física, econômica e cultural são
inexistentes.
Entretanto, certas vezes, em virtude da necessidade, é permitido ao Estado a prática de certas discriminações,
dando origem ao binômio finalidade / discriminação. Um exemplo claro, já conhecido de todos é o concurso de
ingresso para a polícia feminina, que só admite inscrições para as mulheres. Esse concurso, contudo, não
contraria o princípio da isonomia, pois sua finalidade é o preenchimento de vagas na polícia feminina e, nesse
caso a discriminação quanto ao sexo é condição essencial para concorrer ao certame.
XXXI - Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critério de admissão do trabalhador
portador de deficiência;
XXXII - Proibição de distinção entre o trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais
respectivos;
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
XXXIV - Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador
avulso;
O trabalhador avulso é definido pela portaria 3.107, de 7 de abril de 1971, do Ministério do Trabalho nos
seguintes termos: " Entende-se como trabalhador avulso, no âmbito geral da Previdência Social, todo
trabalhador sem vínculo empregatício que, sindicalizado ou não, tenha a concessão de direitos de natureza
trabalhista executada por intermédio da respectiva entidade de classe".
Um exemplo de trabalhadores avulsos, são os estivadores, que trabalham nos portos, executando serviços de
carregamento e descarregamento de navios, conferência de mercadorias e outros serviços semelhantes.
Esses trabalhadores são contratados pelas empresas de navegação por intermédio dos sindicatos, que
recrutam o pessoal, neles agrupados.
Após o término das tarefas, as empresas contratantes, colocam à disposição dos sindicatos o valor total
correspondente aos serviços executados. O sindicato efetua então, o pagamento dos trabalhadores.
Os estivadores, não são considerados empregados das empresas de navegação, porque os serviços prestados
são eventuais e esporádicos e porque nada recebem delas diretamente. Por outro lado, não são empregados
do sindicato de classe, porque esta entidade não exerce atividade lucrativa e não paga salário, funcionando
como simples posto de recrutamento e seleção de pessoal.
Um outro exemplo de trabalhadores avulsos são os garçons. Muitos trabalham no mesmo sistema, contratando
serviços por meio do sindicato.
Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos
IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as
condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias,
principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I,
II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 72, de 2013)



Da Relação de Trabalho e da Relação de Emprego: Requisitos e Distinção

Da relação de trabalho e da relação de emprego.
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Conceito
Relação de trabalho corresponde a qualquer vínculo jurídico por meio do qual uma pessoa natural executa
obra ou serviços para outrem, mediante o pagamento de uma contraprestação.
Podemos afirmar que a relação de trabalho é gênero da qual a relação de emprego é uma espécie.
Em outras palavras, podemos afirmar que toda relação de emprego corresponde a uma relação de trabalho,
mas nem toda relação de trabalho corresponde a uma relação de emprego.
Diversas são as formas de estabelecimento de relação de trabalho, cumprindo destacar as espécies a
seguir:
Relação de trabalho autônomo
Nesta espécie de relação de trabalho não existe dependência ou subordinação jurídica entre o prestador de
serviços e o respectivo tomador.
No trabalho autônomo, o prestador de serviços desenvolve o serviço ou obra contratada a uma ou mais
pessoas, de forma autônoma, com profissionalidade e habitualidade, atuando por conta e risco próprio,
assumindo o risco da atividade desenvolvida.
Relação de trabalho avulso
É a relação de trabalho disciplinada pela Lei nº 8.630/1993, na qual três são os atores sociais envolvidos: o
OGMO - Órgão Gestor de Mão de Obra, o Operador Portuário (representante do armador no porto) e o
Trabalhador Portuário Avulso (estivadores, conferentes, vigias portuários, arrumadores, trabalhadores de bloco
etc.).
O trabalhador avulso, embora mantenha uma relação de trabalho, não mantém vínculo de emprego com o
OGMO ou mesmo com o armador ou o Operador Portuário.
Não obstante, o art. 7°, inciso XXXIV, da CF/1988 assegurou igualdade de direitos entre o trabalhador com
vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso, e os arts. 643, § 3°, e 652, inciso V, ambos da CLT,
fixaram a competência material da justiça do trabalho para processar e julgar as ações entre trabalhadores
portuários c os operadores portuários ou o OGMO.
Relação de trabalho eventual
Trabalho eventual é aquele realizado em caráter esporádico, temporário, de curta duração, em regra, não
relacionado com a atividade fim da empresa.
O trabalhador eventual não exerce o seu labor permanentemente, mas em caráter eventual, fazendo "bico",
atuando hoje como pintor, amanhã como ajudante de pedreiro, depois como eletricista, enfim, não exerce a
atividade com habitualidade e profissionalidade, mas apenas esporadicamente.
Relação de trabalho institucional
É a relação de trabalho de natureza estatutária existente entre servidores públicos e as pessoas jurídicas de
direito público interno.
Os servidores estatutários não mantêm vínculo de emprego com a administração pública, e sim vínculo
institucional, estatutário.
...........................................
...........................................
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Conteúdo
Fontes de Direito Processual do Trabalho. Da Justiça do Trabalho: organização e competência
(EC 45/2004). Das Varas do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho: jurisdição e
competência. Do Tribunal Superior do Trabalho: competência e composição. Dos serviços auxiliares
da Justiça do Trabalho: das secretarias das Varas do Trabalho e dos distribuidores. Do processo
judiciário do trabalho: princípios específicos do processo do trabalho. Aplicação subsidiária e
supletiva do CPC ao processo do trabalho. Audiência trabalhista: da instrução e julgamento; provas
testemunhais, documentais e periciais. Do procedimento ordinário e procedimento sumaríssimo. Dos
recursos no processo do trabalho: espécies e prazos. Execução: iniciativa da execução; execução
provisória; execução contra a fazenda pública; execução contra a massa falida. Citação; depósito da
condenação e da nomeação de bens; mandado e penhora; bens penhoráveis e impenhoráveis.
Embargos à execução; impugnação à sentença; embargos de terceiro. Praça e leilão; arrematação;
remição; custas na execução. Do Processo Judicial Eletrônico: peculiaridades, características e
prazos; normas aplicáveis ao processo judicial eletrônico. Súmulas da Jurisprudência uniformizada
do Tribunal Superior do Trabalho sobre Direito Processual do Trabalho.

Coletâneas de Exercícios pertinentes

Fontes do Direito Processual do Trabalho
A abordagem relativa às fontes processuais trabalhistas é de extrema relevância para a compreensão das
bases e da origem das normas jurídicas.
As fontes desta área representam pilares de sustentação e conferem ao processo laboral algumas de suas
características mais essenciais. Sob esse viés, destaca-se que elas podem ser: materiais (fato social) e
formais (lei, costume, jurisprudência, analogia, equidade, princípios gerais do direito), mas Carlos Henrique
Bezerra Leite ainda delineia as seguintes classificações: primaria ou imediata (lei) e secundária ou mediata
(costume, jurisprudência e doutrina).
Para fins didáticos, e consoante doutrina majoritária, diferencia-se a seguir os dois tipos de fontes antes
mencionadas, materiais e formais, haja vista que, nas palavras de Sergio Pinto Martins, este estudo pode
abarcar diferentes acepções, tais como a origem, a fundamentação de validade da normatividade jurídica e a
exteriorização do próprio direito.

Fontes Materiais
O conjunto de fontes materiais se apresenta como o nascedouro da própria construção jurídica “formalizada”,
isto é, “são o complexo de fatores que ocasionam o surgimento de normas, compreendendo fatos e valores”.
Em outras palavras, são as fontes potenciais do processo trabalhista, e surgem do próprio direito material do
trabalho.
Assim, são consideradas fontes materiais os acontecimentos sociais em sentido amplo, os fatores econômicos,
os traços culturais, as construções éticas e morais de uma sociedade, além das nuances políticas, fontes essas
que acabam por impulsionar e pressionar, alternada e reciprocamente, o surgimento e a criação de uma
normatividade jurídica. Significa dizer, que as diversas e distintas fontes materiais se consolidam como efetivos
elementos que irão repercutir na proposição/elaboração/criação das fontes de ordem formal.

Fontes Formais
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As fontes formais, por sua vez, são o resultado da pulsão das fontes materiais, caracterizando-se como a
realização concreta e efetiva destas últimas, isto é, são “o fenômeno de exteriorização final das normas
jurídicas, os mecanismos e modalidades mediante os quais o Direito transparece e se manifesta”. Nesse
sentido, essa modalidade de fonte também apresentam uma divisão específica, abarcando as fontes formais
diretas, que abrangem a lei em sentido genérico, as fontes formais indiretas, que tem sua origem na doutrina
e na jurisprudência e, por fim, as fontes formais de explicitação, cujas expressões mais importantes são a
analogia e a equidade.
Precipuamente, há que se dizer, que as fontes formais são aquelas que estão positivadas no ordenamento
jurídico. Como fonte formal direta primordial do Direito Processual do Trabalho, temos as normas
constitucionais, que serão seguidas pelas leis complementares, ordinárias, as medidas provisórias, os decretos
legislativos e as resoluções do Congresso Nacional, bem como os decretos-leis.
No patamar infraconstitucional, podem ser citadas como fontes formais diretas e base do Direito Processual
do Trabalho: a própria Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que dedica o Título X ao Processo Judiciário
do Trabalho; a Lei nº 5.584/1970, que dispõe acerca das normas procedimentais e complementares aplicáveis
ao processo trabalhista e; o Código de Processo Civil (CPC), aplicável de forma subsidiária (art. 769 da CLT),
em havendo lacuna na legislação trabalhista, desde haja compatibilidade com os princípios e regras do direto
do trabalho.
Quanto às fontes formais indiretas, destacam-se a doutrina e a jurisprudência. A doutrina oferece
fundamentos teóricos, retratando concepções hermenêuticas distintas de seus autores. A jurisprudência,
refere-se às decisões judiciais proferidas em diversos casos concretos, que posteriormente, servirão de
precedentes para aplicação do direito a outro caso concreto. A jurisprudência dominante poderá se tornar
matéria de súmula, dando assim, base ao direito e a organização da sociedade, como já ocorria outrora nas
famílias romano-germânicas.
Consoante Nascimento, as jurisprudências em conjunto significam apreciável material normativo criado pela
jurisdição, uma vez que inspiram a reforma da lei, como já se sucedeu com determinadas matérias do direito
laboral, atendendo assim, aos fatos que ocorrem com frequência e não possuem previsão jurídica específica.
Além das fontes já mencionadas, mas não menos elementar que as demais, estão as fontes formais de
explicitação, cujas expressões mais importantes são a analogia e a equidade.
O art. 769 da CLT permite a aplicação subsidiária do art. 140 do CPC, o qual dispõe que o juiz não está
dispensado de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade. Logo, devem ser aplicadas no
julgamento das lides as normas legais e, na ausência destas, o magistrado se valerá da analogia (com a
ressalva do artigo 141 do CPC de que somente nos casos previstos em lei), dos costumes e princípios gerais
de direito.
Contemporaneamente, o vocábulo equidade significa a suavização da norma abstrata, isto é, a lei regula uma
situação-tipo, enquanto o intérprete, através da equidade, mediatiza, adequa o que está previsto na norma em
abstrato ao caso concreto. Distingue-se assim, da analogia, pelo fato desta última ser uma operação lógicocomparativa realizada pelo operador do direito quando há lacunas normativas, buscando preceito adequado
que exista no ordenamento jurídico. Esta é efetivamente a concretização da integração jurídica, que retrata a
importância das fontes do direito, que auxiliam de maneira significativa nesse processo.

Da Justiça do Trabalho
Estrutura, organização e competência (EC 45/2004).
Organização Judiciária do Trabalho
Até 1642, os juízes ordinários (juízes dos conselhos dos municípios) podiam ser analfabetos. Eram eleitos
anualmente entre os homens bons dos municípios ou vilas; os juízes de fora, ou letrados, segundo as
Ordenações, eram nomeados pelo Rei.
Lei de D. João IV, de 13/11/l643 ordenou que não fossem feitos nem eleitos juízes que não soubessem ler
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e escrever (CAMPOS BATALHA).
Pelo Regulamento nº 737, de 1850, os dissídios decorrentes dos contratos de trabalho eram decididos pelos
juízos ordinários; seguiam o rito sumário e obedeciam às normas comuns de organização judiciária. O Decreto
nº 22.132, de 25/11/32, modificado pelo de nº 24.742, de 14/7/34 instituiu as Juntas de Conciliação e
Julgamento para dirimir dissídios individuais; os dissídios coletivos eram resolvidos pelas Comissões Mistas
de Conciliação.
As Juntas não tinham nenhuma autonomia administrativa ou jurisdicional. Eram anexas ao Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio, que poderia revogar as suas decisões mediante avocatórias, espécie de
recurso amplo e prazo larguíssimo de interposição. As Juntas não podiam executar suas próprias decisões e
estas podiam ser anuladas na fase executória, que se processava perante a justiça comum; só se admitiam
defesas relativas à nulidade, pagamento ou prescrição da dívida, recebidas e processadas como embargos.
A Constituição de 1937 não incluiu a Justiça do Trabalho entre os órgãos do Poder Judiciário, o que só ocorreu
na Constituição de 1946. A Justiça do Trabalho, como organismo judiciário autônomo, surgiu a partir de 1º de
maio de 1941, com a vigência do Decreto-Lei nº 1.237, de 2/5/1939.
A Justiça do Trabalho é, portanto, federal, contenciosa, especial, paritária e permanente.
Compete à legislação ordinária a fixação do número de Tribunais e de Juntas e a criação de outros órgãos
jurisdicionais; também compete à legislação ordinária dispor sobre a constituição, investidura, jurisdição,
competência, garantia e condições de exercício desses diversos órgãos.
A Constituição Federal (1988), por meio da Emenda Constitucional 45/2004 que alterou o art. 114 da Carta
Magna, ampliou a competência da Justiça do Trabalho (JT), atribuindo a esta, poderes para dirimir conflitos
decorrentes da relação de trabalho e não somente de emprego, como era a redação anterior.
A relação de trabalho tem uma abrangência muito maior que a relação de emprego. A relação de emprego é
apenas uma das modalidades da relação de trabalho, ou seja, caracteriza-se pela relação entre empregado
(art. 2º da CLT) e empregador (art. 3º da CLT).
A relação de trabalho tem caráter genérico e envolve, além da relação de emprego, a relação do trabalho
autônomo, do trabalho temporário, do trabalho avulso, da prestação de serviço e etc.
O art. 114 da Constituição Federal dispõe sobre a competência material da Justiça do Trabalho, estabelecendo
que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, dentre outras ações, as seguintes:
• ações da relação de trabalho;
• ações do exercício do direito de greve;
• ações sobre representação sindical (entre sindicatos, sindicatos e trabalhadores e sindicatos e
empregadores);
• ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho;
• ações de penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos fiscalizadores (INSS,
Receita Federal, Ministério do Trabalho e etc.);
São órgãos da Justiça do Trabalho:
I - o Tribunal Superior do Trabalho;
II - os Tribunais Regionais do Trabalho;
III - Juízes do Trabalho. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999)

Tribunal Superior do Trabalho
O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais
de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, nomeados pelo Presidente da República após aprovação
pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
I um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério
Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94;
II os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados
pelo próprio Tribunal Superior.
§ 1º A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho.
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§ 2º Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho:
I a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras
funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira;
II o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão
administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus,
como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante.
Compete ao Tribunal Pleno:
1º) em única instância:
a) decidir sobre matéria constitucional, quando arguida, para invalidar lei ou ato do poder público;
b) conciliar e julgar os dissídios coletivos que excedam a jurisdição dos Tribunais Regionais do Trabalho, bem
como estender ou rever suas próprias decisões normativas, nos casos previstos em lei.
c) homologar os acordos celebrados nos dissídios de que trata a letra b.
d) julgar agravos dos despachos do presidente, nos casos previstos em lei.
e) julgar as suspeições arguidas contra o presidente e demais Ministros do Tribunal.
f) estabelecer súmulas de jurisprudência, na forma prescrita no Regimento Interno.
g) aprovar tabela de custas e emolumentos.
h) elaborar o Regimento Interno do Tribunal e exercer atribuições administrativas previstas em lei ou
decorrentes da Constituição Federal.
2º) em última instância:
a) julgar os recursos ordinários das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais, em processos de sua
competência originária.
b) julgar os embargos opostos às decisões de que tratam as alíneas b, c do nº 1º, acima.
c) julgar os embargos das decisões das Turmas, quando estas divirjam entre si, ou de decisão proferida pelo
próprio Tribunal Pleno ou que forem contrárias à letra de lei federal.
d) julgar os agravos dos despachos denegatórios dos Presidentes de Turmas, em matéria de embargos de
declaração opostos aos seus acórdãos.
3º) Compete a cada uma das Turmas:
a) julgar, em única instância, os conflitos de jurisdição entre Tribunais Regionais do Trabalho e os que se
suscitarem entre juízes de Direito ou Varas de regiões diferentes.
b) julgar, em última instância, os recursos de revista interpostos de decisões dos Tribunais Regionais e das
Varas do Trabalho ou juízes de Direito, nos casos previstos em lei.
c) julgar os agravos de instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recursos ordinários ou
de revista.
d) julgar os embargos de declaração opostos de seus acórdãos.
e) julgar as habilitações incidentes e arguições de falsidade, suspeição e outras, nos casos pendentes de sua
decisão.

Tribunais Regionais do Trabalho
Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na
respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de
sessenta e cinco anos, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
I um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério
Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94;
II os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento, alternadamente.
§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais
funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos
públicos e comunitários.
§ 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras
regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.

Juízes do Trabalho
(As Juntas de conciliação foram extintas)
Com a extinção das Juntas de Conciliação e Julgamento (em função da EC 24/1999), a jurisdição trabalhista
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no primeiro grau de jurisdição passou a ser exercida por um juiz singular, denominado juiz do trabalho, que
exerce suas funções, nas denominadas Varas do Trabalho.
Vale frisar que nas comarcas onde não houver Varas de Trabalho a jurisdição trabalhista será exercida por um
juiz de direito, conforme autorização prevista na Constituição Federal de 1988, art. 112, com redação dada
pela Emenda Constitucional 45/2004), in verbis:
"Art. 112. A lei criará Varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição,
atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho".
Atualmente existem 1.368 Varas de Trabalho, composta cada Vara por um Juiz do Trabalho titular e um
substituto.
Compete às Varas do Trabalho, em regra, conciliar e julgar os dissídios individuais envolvendo empregado e
empregador (reclamação trabalhista)
Juízes de Direito (disciplina nos arts. 668 e 669 da CLT):
a) funcionam como órgãos de jurisdição trabalhista de 1º grau onde não houver Varas.
b) sua competência é a mesma da Vara; funcionam monocraticamente, sem classistas;
c) havendo na mesma localidade mais de um Juízo de Direito a competência é determinada pela ordem de
distribuição segundo a lei de organização judiciária local, ou o mais antigo.

Corregedoria — Reclamação Correicional
O TST e os Tribunais Regionais elegem, dentre seus membros vitalícios e togados, os corregedores e os vices,
para exercer e inspecionar permanentemente os serviços judiciários dos TRTs (se estiver falando da
Corregedoria Geral, do TST) ou as Juntas (se estiver falando da Corregedoria Regional, dos TRTs.).
O ato pelo qual o juiz-corregedor inspeciona os serviços judiciários de TRT ou Junta chama-se correição. Há
dois tipos de correição: geral (CLT, art. 709) e parcial (CLT, art. 709, II).
Na correicional busca-se a correção do error in procedendo (erro de procedimento) do juiz; error in judiciando
(erro de julgamento) não é amparado por correicional, mas por recurso ou agravo, conforme o caso.
O remédio jurídico que a parte, através de seu advogado, dispõe para reclamar a atuação da Corregedoria
visando a correção do error in procedendo chama-se reclamação correicional. Deve ser ajuizada no prazo
de cinco dias contado da ciência efetiva da prática do ato atentatório da boa ordem processual. Da decisão
correicional cabe agravo regimental.

Varas do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho.
A EC nº 24, de 9.12.1999, extinguiu a representação classista na Justiça do Trabalho.
A partir daí a Justiça do Trabalho passou a ser monocrática na 1ª Instância – Varas do Trabalho –, composta
apenas e tão somente do juiz togado, que presta concurso de provas e títulos.
Os tribunais também mudaram suas composições porque saíram os classistas – alguns ainda permanecem
em término de mandato – e passaram a ser compostos de juízes togados, advindos da carreira ou do quinto
constitucional (MP e Advocacia).
 Varas

do Trabalho

Art. 112 da Constituição Federal - A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas
não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo
Tribunal Regional do Trabalho. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
As Varas são órgãos de 1º grau sediadas nas grandes cidades.
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A base para a existência das Varas é caracterizada por um território com mais de 24 mil empregados ou com
ajuizamento, no último triênio, de média igual ou superior a pelo menos 240 reclamações anuais.
Nos centros urbanos onde já existem Varas, outras somente serão criadas quando a respectiva unidade
exceder, seguidamente, 1.500 reclamações por ano.
O juiz togado– antigo presidente da Junta de Conciliação e Julgamento – é o de carreira, concursado, formado
por faculdade de Direito, que entrou para a Magistratura como juiz substituto, auxiliando juízes titulares. A
promoção para juiz titular corre pelo critério de antiguidade ou merecimento.
•

Compete às Varas de Trabalho:

a) conciliar e julgar:
I- os dissídios em que se pretenda o reconhecimento da estabilidade de empregado;
II - os dissídios concernentes a remuneração, férias e indenizações por motivo de rescisão do contrato
individual de trabalho;
III- os dissídios resultantes de contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice;
IV - os demais dissídios concernentes ao contrato individual de trabalho;
b) processar e julgar os inquéritos para apuração de falta grave;
c) julgar os embargos opostos às suas próprias decisões;
d) impor multas e demais penalidades relativas aos atos de sua competência.
Terão preferência para julgamento os dissídios sobre pagamento de salário e aqueles que derivarem
da falência do empregador;
Dos

Tribunais Regionais do Trabalho

Art. 115 da Constituição Federal - Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete
juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República
dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)

I um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério
Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94;
II os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento, alternadamente.
§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais
funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos
públicos e comunitários.
§ 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras
regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.
Nos Tribunais Regionais constituídos de 6 ou mais Juízes togados, e menos de 11, 1 (um) deles
será escolhido dentre advogados, 1 (um) dentre membros do Ministério Público da União junto à Justiça
do Trabalho e os demais dentre Juízes do Trabalho, Presidentes de Junta da respectiva Região.


Aos Tribunais Regionais, quando divididos em Turmas, COMPETE:

I - ao Tribunal Pleno, especialmente:
a) processar, conciliar e julgar originariamente os dissídios coletivos;
b) processar e julgar originariamente:
1 - as revisões de sentenças normativas;
2 - a extensão das decisões proferidas em dissídios coletivos;
3 - os mandados de segurança;
4- as impugnações à investidura de Juízes classistas e seus suplentes nas Juntas de Conciliação e
Julgamento;
c)

processar e julgar em última instância:

64

www.apostilasobjetiva.com.br
1os recursos das multas impostas pelas Turmas;
2as ações rescisórias das decisões das Juntas de Conciliação e Julgamento, dos Juízes de Direito
investidos na jurisdição trabalhista, das Turmas e de seus próprios acórdãos;
3 - os conflitos de jurisdição entre as suas Turmas, os Juízes de Direito investidos na jurisdição trabalhista,
as Juntas de Conciliação e Julgamento, ou entre aqueles e estas;
d) julgar em única ou última instância:
1 - os processos e os recursos de natureza administrativa, atinentes aos seus serviços auxiliares e respectivos
servidores;
2 - as reclamações contra atos administrativos de seu Presidente ou de qualquer de seus membros, assim
como dos Juízes de primeira instancia e de seus funcionários;
II- às Turmas:
a) julgar os recursos ordinários;
b) julgar os agravos de petição e de instrumento;
c) impor multas e demais penalidades relativas a atos de sua competência jurisdicional, e julgar os
recursos interpostos das decisões das Juntas e dos Juízes de Direito que as impuserem.
Existem 24 TRTs:
1.ª Região – Rio de Janeiro;
2.ª Região – São Paulo (capital e cidades adjacentes);
3.ª Região – Minas Gerais;
4.ª Região – Rio Grande do Sul;
5.ª Região – Bahia;
6.ª Região – Pernambuco;
7.ª Região – Ceará;
8.ª Região – Pará e Amapá;
9.ª Região – Paraná;
10.ª Região – Distrito Federal;
11.ª Região – Amazonas e Roraima;
12.ª Região – Santa Catarina;
13.ª Região – Paraíba;
14.ª Região – Rondônia e Acre;
15.ª Região – São Paulo (exceção à Comarca da 2.ª Região, sede em Campinas);
16.ª Região – Maranhão;
17.ª Região – Espírito Santo;
18.ª Região – Goiás;
19.ª Região – Alagoas;
20.ª Região – Sergipe;
21.ª Região – Rio Grande do Norte;
22.ª Região – Piauí;
23.ª Região – Mato Grosso;
24.ª Região – Mato Grosso do Sul.
Os juízes de carreira, como foi explicado, chegam aos tribunais por meio de promoção, e os juízes do quinto
constitucional (não fazem concurso) por intermédio de listas tríplices do MP do Trabalho e da OAB (art. 94 da
CF).

Competência Territorial
Aqui se estabelece a competência em razão do lugar. Sabendo-se da competência material e da funcional,
questiona-se acerca da competência territorial. Esta competência é determinada pela localidade onde o
empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro
local ou no estrangeiro.
REGRA: A COMPETÊNCIA SERÁ DO LUGAR ONDE O EMPREGADO PRESTAR SERVIÇOS, ainda que
tenha sido contratado em outro local.
EXCEÇÕES: temos 2 exceções:
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a) quando o empregador realizar atividade itinerante: o empregado poderá optar pelo local da celebração
do contrato ou da prestação dos serviços;
b) quando o empregado for agente ou viajante comercial, a competência obedecerá o que segue:
1. localidade onde se situar a agência ou filial a qual o empregado esteja subordinado, ou;
2. no local do domicílio do empregado ou na localidade mais próxima;

Jurisdição e Competência
Jurisdição
Jurisdição (juris dictio) é o poder-dever de julgar (poder de dizer o direito = juris dictio); competência é a
possibilidade de exercer a jurisdição; pela jurisdição atuam as normas de direito material; competência é
uma parcela da jurisdição; seu conceito é de direito material constitucional.
São características da jurisdição:
a) Lide - a jurisdição instaura o processo; sem jurisdição só haverá processo no sentido físico, mas não
jurídico.
b) Inércia - os direitos subjetivos são disponíveis; o acesso à jurisdição depende do poder dispositivo do
interessado (CPC, art. 2º), exceto nas hipóteses de dissídio coletivo instaurado de ofício pelo Presidente do
TRT, em caso de paralisação de atividades (Lei de Greve), reclamação trabalhista iniciada na DRT (CLT, art.
39, caput) ou falência de comerciante.
c) Dispositividade - disponibilidade dos direitos.
d) Coisa julgada formal e material - atributo específico da jurisdição; só a decisão jurídica torna imutáveis
os efeitos da decisão; atos administrativos não têm o condão da definitividade.
e) Indelegabilidade.
f) Inevitabilidade - a autoridade dos órgãos jurisdicionais é expressão da soberania e é inevitável, sujeitando
as partes ao poder do Estado (juiz).
g) Obrigatoriedade - o Judiciário é obrigado à prestação jurisdicional; todo homem tem direito ao processo;
a lei não pode excluir da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito (garantia constitucional).
h) Coercitividade - a execução é uma atividade jurisdicional; há substituição e atuação da vontade da lei.
i) Territorialidade - O Estado brasileiro só tem jurisdição nos limites de seu território.
Jurisdição é categoria fundamental do direito processual; é poder instituído e atividade exercida em nome do
povo, no processo.
- Enquanto exercício do poder estatal, é homogênea, una, indivisível, indeclinável e indelegável; só o que
se fraciona é o procedimento; é função exclusiva do Estado (que chamou para si o ônus de dizer o direito).
- Pela jurisdição o direito objetivo (material) é aplicado no processo.
- Tem natureza substitutiva da vontade das partes: elimina ou compõe o conflito de interesses, existente ou
virtual.
- Nunca é civil ou penal e só figuradamente é contenciosa ou voluntária; há, todavia, jurisdições especiais.
Sob o aspecto processual a jurisdição é atividade dos juízes, exercida de acordo com o CPC, a pedido do
interessado, com as características da judicialidade, processualidade e provocatoriedade.
A jurisdição constitucional compreende o controle judiciário da constitucionalidade das leis e dos atos da
administração (jurisdição constitucional orgânica) e jurisdição constitucional das liberdades, com os usos dos
remédios constitucionais processuais (habeas corpus, mandado de segurança e ação popular).
O juiz tem poder jurisdicional e de polícia (sobre o processo, sobre as partes e na audiência).
A jurisdição é una e indivisível mas admite classificação: penal (aflitiva) ou civil (reparatória), especial ou
comum, superior e inferior, de direito ou de equidade e anômalas.
Jurisdição comum — estaduais ordinárias federal
jurisdição especial
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•
•
•

trabalhista
eleitoral
militar

Anômalas
A do Senado, para o impeachment do Presidente da República e dos Ministros de Estado em crimes de
responsabilidade.
A do Tribunal de Contas, quando julga as contas dos administradores e responsáveis por bens e valores
públicos, que se impõem ao Judiciário no aspecto contábil da regularidade da conta.
A do STF, quando exerce atividade legislativa na ação direta de declaração de inconstitucionalidade, na
interpretação, em tese, de lei ou ato normativo federal ou estadual, porque em ambas não há vinculação à
aplicação do direito a um caso concreto, nem comunicação da decisão ao Senado na criação de normas
processuais no Regimento Interno do STF, que têm eficácia externa corporis, valendo erga omnes (CF/88,
arts. 52, 71, 96, 102).
As jurisdições civil e penal se relacionam (CPP, arts. 92, 94; CC, 1.525).
Nosso direito adotou o princípio da independência relativa da jurisdição (sistema francês e belga); cf. CC, art.
1525; CPC, art. 65; CP, art. 19.
Jurisdição da Justiça do Trabalho é: federal, contenciosa, trabalhista, especial e permanente, possuindo
tribunais de jurisdição inferior e superior.
São elementos da jurisdição:
a) instrução — notio
b) decisão — decisum
c) coerção — imperium

Imunidade de Jurisdição
O Estado brasileiro tem jurisdição nos limites do seu território. O direito à jurisdição é renunciável.
A imunidade de jurisdição abrange os Estados estrangeiros, os seus chefes de Estado e os agentes
diplomáticos, a não ser quando os agentes diplomáticos ou consulares, a título pessoal, exerçam profissões
liberais ou desempenhem atividade comercial no território dos Estados acreditados.
Segundo a Súmula 83 do TFR, compete à Justiça Federal processar e julgar reclamação trabalhista movida
contra representação diplomática de país estrangeiro, inclusive para decidir sobre preliminar de imunidade de
jurisdição.
A renúncia à imunidade deve ser expressa; para os atos executórios se exige nova renúncia; o silêncio do
representante diplomático ou do próprio Estado estrangeiro para vir compor a relação jurídico-processual não
importa renúncia à imunidade de jurisdição.
O juiz criminal só pode aplicar a lei penal brasileira.
A jurisdição trabalhista limita-se pela territorialidade do direito material do trabalho.
A regra para a solução dos conflitos trabalhistas de diferentes Estados da comunidade internacional é a da
aplicação da lei do lugar normal de execução do trabalho (lei do local da prestação do serviço): lex loci
executionis.
O princípio tuitivo do direito do trabalho não se sobrepõe aos textos internacionais em vigor.
A renúncia à imunidade de jurisdição não torna a sentença exequível porque os bens da missão diplomática e
consulados são impenhoráveis.

Jurisdição Voluntária
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Jurisdição voluntária é a administração pública de interesses privados; os atos que os informam interessam à
coletividade, publicizando-se em virtude da participação do Estado e limitando a autonomia da vontade.
É exercida tanto pelo juiz como por outras autoridades (tabelião, na escritura pública, oficial de protestos, oficial
de registro de imóveis etc.); a função do juiz é administrativa, de finalidade constitutiva, para formar relação
jurídica nova.
Em rigor, jurisdição voluntária não é jurisdição, mas mero procedimento; não faz atuar o direito e sim constituir
relações; não substitui, intervém; não compõe uma lide, pois não há conflito; não há ação, contraditório, partes
ou coisa julgada; não se sujeita a rescisória, mesmo quando há confirmação pelo juízo superior. É um ato
judiciário.

Competência
Competência é o limite da jurisdição.
Determina-se a competência no momento em que a ação é proposta (CPC, art. 43). São irrelevantes as
modificações do estado de fato ou de direito ocorridos posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão
judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia.
A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento é definida pelo local onde o empregado prestar
serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro (CLT, art. 651).
Se tratar de empregado agente ou viajante será competente a Junta ou Juiz da localidade onde o empregador
tiver seu domicílio, salvo se o empregado estiver subordinado à agência ou filial, quando será competente a
Junta em cuja jurisdição estiver situada a mesma agência ou filial (CLT, art. 651, § 1º); se o empregador prestar
serviços fora do lugar da contratação o empregado pode reclamar no foro da celebração do contrato ou no da
prestação do serviço (CLT, art. 651, § 2º).
É competente a Justiça do Trabalho do Brasil para decidir dissídio trabalhista entre empregado brasileiro e
agência ou filial de empresa, no estrangeiro, se não houver convenção internacional dispondo em contrário.
Qualquer que seja a regra em contrário, constante do direito estrangeiro, será competente a autoridade
judiciária brasileira, em razão do lugar, quando:
a) o réu for domiciliado no Brasil.
b) aqui tiver de ser cumprida a obrigação.
c) a empresa estrangeira não-domiciliada no Brasil aqui possuir agência ou filial (porque a obrigação deverá
ser cumprida aqui).
d) a ação se originar de ato ou fato ocorrido ou praticado no Brasil.
As leis estrangeiras podem ser aplicadas se forem mais benéficas ao empregado.
Sentenças estrangeiras prolatadas em matéria que o sistema jurídico brasileiro atribui à competência
jurisdicional brasileira não serão homologadas nem exequíveis no Brasil.
Processo que tramitar no exterior em violação a normas brasileiras de competência jurisdicional não induzirá
litispendência.
A competência pode ser absoluta (improrrogável) ou relativa (pode ser prorrogada).
A incompetência do juiz se argui por meio de exceções (CPC, art. 112), chamadas declinatórias do foro e do
juízo.
As exceções de incompetência absoluta devem ser conhecidas de ofício mas também podem ser arguidas
pela parte; as relativas, o juiz só pode conhecer se arguidas pela parte.
A competência é absoluta (improrrogável):
a) em razão da hierarquia;
b) em razão da matéria;
c) em razão da pessoa.
É relativa (prorrogável):
d) em razão do local (foro).
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e) em razão do valor.
Ao declarar-se incompetente o juiz enviará os autos ao juízo que entende competente, sendo nulos apenas
os atos decisórios; se a incompetência relativa não for arguida, prorroga-se; a absoluta, não.
A sentença proferida por juiz incompetente é nula mas faz coisa julgada e só se rescinde através de ação
rescisória.
Compete ao réu, antes de discutir o mérito, alegar a incompetência absoluta; se não o fizer, como a
incompetência absoluta não se prorroga, o juiz deve fazê-lo.
Na Justiça do Trabalho só suspendem o curso do processo as exceções de suspeição e de incompetência;
todas as demais devem ser alegadas como matéria de defesa.
Se a decisão sobre a incompetência for terminativa do feito, cabe recurso (ordinário); se não for, a parte só
poderá atacá-la em preliminar de recurso da decisão final.
Dá-se conflito de competência (e nunca de jurisdição, porque a jurisdição é una, indivisível e homogênea; não
conflita) quando dois ou mais juízes se julgam competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito
negativo) para apreciar e julgar determinada causa; pode ocorrer entre dois juízes de mesma hierarquia, entre
juízes de hierarquia diferente, entre dois juízes de Tribunais diversos, entre Juiz do Trabalho e Juiz de Direito.
Podem suscitá-lo:
a) Ministério Público.
b) Os Juízes.
c) As partes.
d) Os Tribunais.
Entre juízes e autoridades judiciárias ou administrativas não há conflito de competência nem de jurisdição, mas
de atribuição; conflitos entre autoridades administrativas não são da competência do Judiciário.
O juiz suscita o conflito por ofício; o Ministério Público, por petição; o conflito deve ser instruído com
documentos (CF/88, art. 119, I, e f, atribui-lhe natureza jurídica de ação).
Na Justiça do Trabalho o procedimento do conflito no 1º e no 2º grau, está nos arts. 809, 810 e 811 da CLT;
formado o conflito o juiz suscitante o remete ao presidente do Tribunal, que distribuirá a um relator; ouvida a
Procuradoria, será julgado na primeira sessão desimpedida, se o conflito se der entre Juízes do Trabalho; se
o conflito se der entre Juiz do Trabalho e Juiz de Direito, o procedimento, formado e instruído, será remetido
ao Superior Tribunal de Justiça (modificação do art. 808, c, da CLT, pelo art. 105 da CF/88); antes, a competência era
do STF.
Os conflitos serão resolvidos:
a) pelos Tribunais Regionais
b) pelas Turmas do TST — os suscitados entre Tribunais Regionais do Trabalho Plenos ou grupos de Turmas
destes e os que se suscitarem entre Juízes de Direito.
c) pelo Pleno do TST — os conflitos suscitados entre suas Turmas.
d) pelo Superior Tribunal de Justiça — os conflitos entre juízes federais a ele subordinados e entre juízes
subordinados a Tribunais diversos.
Competência da Justiça do Trabalho
Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração
pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (Incluído pela Emenda
Constitucional.................

...........................................
...........................................
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Conteúdo
- Princípios Orçamentários. Orçamento na Constituição Federal: arts. 165 a 169. Lei nº 4.320/1964:
exercício financeiro; despesa pública (empenho, liquidação, pagamento); créditos adicionais; restos
a pagar; suprimento de fundos.

-Coletânea de Exercícios pertinentes

Orçamento Público
Este instituto tem relação direta com “planejamento”, previsão. Assim, trata-se de uma “antecipação hipotética”
dos créditos e débitos a cargo da pessoa política em determinado espaço de tempo. Além da previsão, contém
também um caráter autorizador.

Conceito
O orçamento é considerado o ato pelo qual o Poder Legislativo prevê e autoriza ao Poder Executivo, por certo
período e em pormenor, as despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins,
adotados pela política econômica ou geral do país, assim como a arrecadação das receitas já criadas em leis.
Assim, trata-se de “documento” em que se localiza a previsão de despesas e de receitas para um período
determinado.
Essa expressão “arrecadação das receitas já criadas em lei”, todavia, não veda a arrecadação do tributo
legalmente criado, sem prévia inclusão orçamentária. Em outras palavras, expressa o instrumento que
documenta a atividade financeira do Estado, contendo a receita e o cálculo das despesas autorizadas para o
funcionamento dos serviços públicos e outros fins projetados pelos governos. Na realidade, há obrigação de
previsão das despesas, funcionando o orçamento como condição para sua realização, o que não ocorre com
as receitas, que poderão ficar aquém ou além do previsto, sem que disso resulte qualquer implicação.
Lamentavelmente, o orçamento está longe de espelhar, entre nós, um plano de ação governamental
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referendado pela sociedade, tendendo mais, na verdade, para o campo da ficção.
O desvio na realização de gastos públicos costuma ocorrer por meio dos seguintes expedientes:
• superestimação de receitas;
• contingenciamento de despesas;
• anulação de valores empenhados;
• instituição de fundos.

Natureza Jurídica
Apesar de não haver unanimidade acerca da natureza jurídica do orçamento, entre nós, essa discussão não
tem relevância, visto que, desde a reforma constitucional de 1926, nossas Constituições sempre consideraram
o orçamento uma lei.
O artigo 166 e parágrafos da Constituição Federal estabelecem um regime peculiar de tramitação do projeto
de lei orçamentária, de iniciativa do Executivo, sem, contudo, exigir quórum qualificado para sua aprovação;
daí sua natureza de lei ordinária.
A lei orçamentária, entretanto, difere das demais leis; estas caracterizadas por serem genéricas, abstratas e
constantes ou permanentes. A lei orçamentária é, na verdade, uma lei de efeito concreto, para vigorar por um
prazo determinado de um ano, fato que, do ponto de vista material, retira-lhe o caráter de lei. Essa peculiaridade
levou parte dos estudiosos a sustentar a tese do orçamento como ato-condição. Sob o enfoque formal, no
entanto, não há como negar a qualificação de lei.
Concluindo, dizemos que o orçamento é uma lei ânua, de efeito concreto, estimando as receitas e fixando as
despesas necessárias à execução da política governamental.

Técnicas Orçamentárias
- Orçamento Tradicional
- Orçamento de Base Zero
- Orçamento de Desempenho
- Orçamento-Programa.
O orçamento tradicional, também conhecido como orçamento clássico, é o processo de elaboração
do orçamento em que apenas uma parte do orçamento é enfatizada, qual seja, o objeto de gasto, sem se
preocupar com as necessidades reais da administração pública e da população. Um de seus objetivos
principais era o de possibilitar aos órgãos do Legislativo um controle político sobre os gastos públicos,
mantendo o equilíbrio financeiro entre as receitas e despesas, evitando, assim, a expansão da despesa pública.
Em sua elaboração não se enfatizava, primordialmente, o atendimento das necessidades das coletividades e
da administração; tampouco se destacavam os objetivos econômicos e sociais.
O orçamento tradicional se preocupava, basicamente, com as questões tributárias, deixando de lado os
aspectos econômicos e sociais e considerava a despesa pública, apenas, como meio necessário para se
alcançar os fins pretendidos. Esse tipo de orçamento mantinha duas classificações orçamentárias clássicas
para possibilitar o controle das despesas, a saber:
• Por unidade administrativa;
• Por objeto ou item de despesa.
A maior deficiência do orçamento tradicional consistia no fato de que ele não privilegiava um programa de
trabalho e um conjunto de objetivos a atingir. Os órgãos eram contemplados no orçamento sobretudo de acordo
com o que gastavam no exercício anterior e não em função do que se pretendia realizar (inercialidade). O
orçamento tradicional prevaleceu de forma significativa até a década de 60.

Orçamento de Base Zero ou Por Estratégia – é um instrumento de planejamento que obriga
a demonstração e fundamentação de cada administrador para os recursos solicitados. Neste tipo de
orçamento, todos os projetos e atividades devem ser detalhados e relacionados obedecendo a uma ordem de
importância. Sua característica principal e fundamental é a avaliação dos resultados alcançados. Seus
objetivos principais são:
• Planejamento orçamentário para o próximo exercício;
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•
•
•
•

Obediência ao princípio da economicidade na elaboração do orçamento;
Estabelecimento de um planejamento estratégico procurando identificar as necessidades reais do
órgão;
Acompanhamento sistemático dos programas; e
Planejamento estruturado a longo prazo.

No Orçamento Base Zero não existem direitos adquiridos sobre verbas autorizadas em exercícios anteriores,
zerando-se tecnicamente, ao final de cada exercício financeiro, os programas existentes e obrigando os
administradores às demonstrações dos custos e benefícios referentes às novas solicitações orçamentárias,
definidas por ordem de prioridades. Esse tipo de orçamento foi uma evolução do orçamento tradicional,
constituindo-se numa técnica para elaboração do Orçamento-Programa.

Orçamento de Desempenho ou de Realizações - processo orçamentário que se caracteriza
por apresentar duas dimensões do orçamento: o objeto de gasto e um programa de trabalho, contendo as
ações desenvolvidas. O orçamento clássico evoluiu para o orçamento de desempenho ou de realizações, onde
se buscava saber "as coisas que o governo faz e não as coisas que o governo compra". Toda a ênfase reside
no desempenho organizacional, sendo também conhecido como “Orçamento Funcional”. O orçamento de
desempenho, embora já ligado aos objetivos, não poderia, ainda, ser considerado um orçamento-programa,
visto que lhe faltava uma característica essencial, que era a vinculação ao Sistema de Planejamento.
Orçamento-Programa – A adoção do orçamento-programa na esfera federal foi efetivada em 1964, a
partir da edição da Lei nº 4.320. Trata-se de um plano de trabalho no qual são detalhados os programas e
despesas que se pretende realizar durante o exercício financeiro, evidenciando a política econômica do
governo. Nele são demonstrados os propósitos, objetivos e metas para as quais a administração solicita os
recursos necessários, identificando os custos dos programas propostos para alcançar tais objetivos e os dados
quantitativos que medem as realizações e o trabalho realizado dentro de cada programa.
São características básicas de um Orçamento-Programa:
• Recursos orçamentários necessários para atingir objetivos e metas;
• Instrumento de planejamento que permite acompanhar, avaliar e controlar a execução dos programas
governamentais;
• Fixação de metas para as receitas e despesas com o fim de atender às necessidades econômicas e
sociais da população;
• Identificação dos meios ou insumos (pessoal, material, equipamentos, serviços, etc.) necessários para
obtenção dos resultados;
Principal critério de classificação: funcional-programático.
O Orçamento-Programa se caracteriza por ser o instrumento que faz a ligação entre o planejamento e as
funções administrativas de execução, acompanhamento, avaliação e controle.
Não se pode negar que uma das condições necessárias para que se tenha o Orçamento-Programa é a
definição clara dos objetivos do governo e sua ligação estreita com o planejamento governamental.
Os objetivos podem ser classificados em:
• Derivados;
• Finais ou básicos.
Derivados – são aqueles que demonstram quantitativamente os propósitos específicos do governo,
contribuindo para o alcance dos objetivos finais ou básicos.
Finais ou Básicos – são os que demonstram os fins últimos de toda a ação do governo, evidenciando uma
avaliação qualitativa dos objetivos e indicando as orientações para as políticas nas áreas econômica e social.
A característica principal do Orçamento-Programa é exatamente o programa que pode ser definido como sendo
um conjunto de ações desenvolvidas pelo governo para alcançar objetivos determinados. Programar significa
priorizar os objetivos que se pretende alcançar, detalhando as ações que serão utilizadas para se alcançar tais
objetivos e especificando os meios para concretização dessas ações.
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Orçamento Tradicional x Orçamento-Programa
O Orçamento Tradicional:
1. Não é baseado em uma programação;
2. Distribui recursos segundo os objetos de gasto (pessoal, material de consumo, etc.);
3. Força os diferentes setores públicos a pressionarem a administração superior em busca de maiores
recursos;
4. Conduz os responsáveis superiores a procederem cortes indiscriminados no montante dos recursos
solicitados, no intuito de adequar a despesa à estimativa de receita ou a superestimarem as receitas, para
atender às pressões nas despesas;
5. Ênfase nas coisas que o governo compra;
6. Ênfase no controle financeiro legal e formal.
O Orçamento-Programa:
1. Atribui recursos para o cumprimento de determinados objetivos e metas, e não para um conjunto de compras
e pagamentos;
2. Atribui responsabilidade ao administrador;
3. Permite interdependência e conexão entre os diferentes programas de trabalho;
4. Permite mobilizar recursos com razoável antecedência;
5. Permite identificar duplicidade de esforços;
6. Ênfase nas ações que o Governo realiza e nos meios reais que utiliza;
7. Ênfase nas realizações físicas, além dos aspectos tradicionais.

Orçamento Participativo
Caracteriza-se por uma participação direta e efetiva das comunidades na elaboração da proposta orçamentária
do governo. Por uma decisão do governo, inspirada nos princípios democráticos e no postulado da cidadania
participativa, a própria sociedade civil, por meio de conselhos, associações etc. poderá ser ouvida quando da
definição das metas e dos programas prioritários.
No entanto, à luz da CF/88, A INICIATIVA FORMAL DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS DO CHEFE DO
EXECUTIVO, de sorte, este não está obrigado legalmente a seguir todas as sugestões colhidas da população.
Conquanto não haja dever constitucional de seguir a rigor, os termos das sugestões da população, por meio
de orçamento participativo, a LRF trouxe um grande avanço em matéria de democratização da gestão pública,
em seu art. 48 parágrafo único: A transparência será assegurada também, mediante incentivo à
participação popular e à realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de
discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Dessa forma, o governo poderá até
não levar em conta as sugestões da população, mas terá a obrigação de ouvi-las. O orçamento participativo,
no âmbito dos municípios passa a ser uma imposição do Estatuto das Cidades (Lei Federal 10.257/01)

Ciclo Orçamentário
O ciclo orçamentário, ou processo orçamentário, pode ser definido como um processo contínuo, dinâmico e
flexível, através do qual se elabora, aprova, executa, controla e avalia os programas do setor público nos
aspectos físicos e financeiro, corresponde, portanto, ao período de tempo em que se processam as atividades
típicas do orçamento público.
Preliminarmente, é conveniente ressaltar que o ciclo orçamentário não se confunde com o exercício financeiro.
Este, na realidade, é o período durante o qual se executa o orçamento, correspondendo, portanto, a uma das
fases do ciclo orçamentário. No Brasil, o exercício financeiro coincide com o ano civil, ou seja, inicia em 01 de
janeiro e encerra em 31 de dezembro de cada ano, conforme dispõe o art. 34 da Lei n° 4.320/64. Por outro
lado, o ciclo orçamentário é um período muito maior, iniciando com o processo de elaboração do orçamento,
passando pela execução e encerramento com controle.

Identifica-se, basicamente, quatro etapas no ciclo ou processo orçamentário:
a)
b)
c)
d)

Elaboração da proposta orçamentária;
Discussão e aprovação da Lei do Orçamento;
Execução orçamentária e financeira; e
Controle.
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Proposta Orçamentária: Elaboração, discussão, votação e aprovação
ELABORAÇÃO - A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) prioriza as metas do PPA e orienta a elaboração
do Orçamento Geral da União, que terá validade para o ano seguinte. O projeto da LDO é elaborado pelo
Poder Executivo, sob a direção do MPO e a coordenação da Secretaria de Orçamento Federal (SOF), e precisa
ser encaminhado ao Congresso até o dia 15 de abril de cada ano. O projeto da LDO tem como base o PPA e
deve ser apreciado pelo Congresso Nacional até 30 de junho de cada exercício. Depois de aprovado, o projeto
é sancionado pelo Presidente da República.
Com base na LDO, a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) elabora a proposta orçamentária para o ano
seguinte, com a participação dos Ministérios (órgãos setoriais) e as unidades orçamentárias dos Poderes
Legislativo e Judiciário. Por determinação constitucional, o governo é obrigado a encaminhar o projeto de lei
do orçamento ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto de cada ano. Acompanha a proposta uma
mensagem do Presidente da República, na qual é feito um diagnóstico sobre a situação econômica do país e
suas perspectivas, observando os seguintes procedimentos:
1ª Etapa
Entre os meses de janeiro e maio, na Secretaria de Orçamento Federal - SOF, é desenvolvida a análise da
série histórica da execução dos últimos exercícios, para definição dos limites de gastos por unidade
orçamentária da União.
2ª Etapa
No mês de junho, os órgãos setoriais apresentam uma proposição detalhada relativa às suas programações
em:
Atividades - envolvendo o montante de recursos necessários para assegurar a manutenção da execução das
ações atualmente desenvolvidas para a prestação de serviços à comunidade;
Despesas Obrigatórias - relativas a despesas com pessoal, serviço da dívida, benefícios previdenciários.
3ª Etapa
Com a estimativa da Receita a ser arrecadada e o montante de gastos projetados para o exercício na 2ª Etapa,
define um limite adicional e o remete aos órgãos para complementar a sua programação orçamentária,
compreendendo:
Expansão de atividades - os valores necessários para expansão dos serviços;
Projetos - gastos requeridos para aumento da capacidade física de atendimento ou inserção de uma ação
nova nas atribuições dos órgãos.
4ª Etapa
Formaliza o documento final elaborando todos os demonstrativos exigidos pela Lei Federal n° 4.320/64 e pela
Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Discussão - No Congresso, deputados e senadores discutem a proposta que o Executivo preparou, fazem
as mudanças que consideram necessárias e votam o projeto. Até à Constituição de 1988, o Congresso apenas
homologava o orçamento tal qual ele vinha do Executivo. A partir de 1988, deputados e senadores adquiriram
o direito de emendar o orçamento, o que significa que os parlamentares podem propor alterações em
programas e projetos apresentados pelo Poder Executivo, desde que sejam compatíveis com o Plano
Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Constituição determina que o Congresso deve votar o
Orçamento até o encerramento da sessão legislativa de cada ano.

Apreciação e Votação – Compete ao Poder Legislativo a apreciação e votação do projeto de lei,
podendo emendá-las, segundo certos critérios e, em situações extremas, rejeitá-las. No entanto, mesmo
depois de votado o orçamento e já se tendo iniciada a execução, o processo legislativo poderá ser
desencadeado em virtude de projeto de lei destinado a solicitar abertura de créditos adicionais.
Depois da aprovação pelo Legislativo, o projeto é enviado ao Presidente da República para ser sancionado.
Após a sanção, transforma-se em lei.
Execução -

Publicada a Lei de Meios (Lei Orçamentária), com o respectivo QDD, é desencadeado o
processo da execução orçamentária do governo. Nesta fase os ministérios ou órgãos executam os programas
governamentais contemplados na Lei Orçamentária, mediante uma série de decisões e atividades financeiras
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que possibilitam atingir as metas e objetivos explicitados no Orçamento-Programa Anual que deverá estar em
harmonia com o Plano Plurianual do Governo.
A elaboração e administração orçamentária e financeira se desenvolvem dentro do exercício definido com o
ano civil, isto é, de 01 de janeiro a 31 de dezembro, conforme dispõe o art. 34 da Lei n° 4.320/64.
A execução orçamentária, constitui uma atribuição do Executivo. O seu procedimento, molda e influencia a
tomada de decisões e desenvolve-se de acordo com distribuição de poder dentro do governo.
Utilizando o Sistema Integrado de Dados Orçamentários (SIDOR), a Secretaria de Orçamento Federal
acompanha e avalia a execução orçamentária, procedendo a alterações, através de créditos adicionais,
quando necessário. A Secretaria do Tesouro Nacional registra no Sistema Integrado de Administração
Financeira (SIAFI) a execução orçamentária realizada pelos órgãos da administração pública.

Controle - No decorrer do processo de execução orçamentária e financeira, a administração procura obter
informações físico-financeiras que possibilitem controlar e avaliar os planos e programas a executar, em
execução ou executados constantes do Orçamento-Programa Anual.
O controle e a avaliação constituem a última fase do ciclo orçamentário, mas de forma alguma a menos
importante. Aliás, consoante o art. 6° do Decreto-Lei n° 200/67, o controle constitui um dos cinco princípios
fundamentais que norteiam a Administração Pública Federal.
No âmbito do governo pode-se distinguir dois tipos de controle interno e externo. Denomina-se interno quando
exercido dentro da própria administração, ou seja, por agentes do mesmo poder, e externo se exercido por
órgãos independentes desse poder.
No processo de controle e avaliação orçamentária identificam-se as seguintes etapas:
a) comparação dos resultados obtidos e efeitos produzidos;
b) comparação dos resultados e efeitos obtidos com os objetivos e metas programadas;
c) análise dos problemas observados e determinações de suas causas;
d) definição e tipificação das medidas corretivas que se devam tomar; e
e) aplicação das medidas corretivas.

Condições para o início da Execução Orçamentária
Existem alguns pré-requisitos básicos para o início da execução dos créditos orçamentários, indicados a seguir:

Lei-Orçamentária
A Lei-de-meios ou orçamento anual, publicado para o exercício, determina a dotação ou crédito de cada
unidade orçamentária, por projeto/atividade.
De acordo com o inciso III, do § 2º, do art 35 do ADCT, o Projeto de Lei Orçamentária da União será
encaminhado até quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o
encerramento da sessão legislativa.

Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD
Através de Portaria, publicada no D.O.U. a Secretaria de Orçamento Federal detalha as despesas constantes
da Lei Orçamentária por projeto/atividade e por natureza da despesa.
Publicada a Lei Orçamentária, o respectivo QDD e observadas as normas de execução orçamentaria e de
programação financeira da União decretada para ao exercício, tem-se o início da execução orçamentária.
Cumpridas essas formalidades, as Unidades Orçamentárias podem movimentar os créditos que lhes tenham
sido consignados, independentemente da existência de saldo bancário ou de recursos financeiros.

Distinção entre Crédito e Recurso
Na técnica orçamentária, normalmente se distingue as palavras crédito e recursos. Reserva-se o termo
"crédito" para designar o lado orçamentário e "recursos" para o lado financeiro. Crédito e Recurso são as duas
faces de uma mesma moeda. O crédito é orçamentário, dotação ou autorização de gastos ou sua
descentralização, e recurso é financeiro, portanto, dinheiro ou saldo bancário.

Princípios Orçamentários
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Princípios de direito são normas munidas do mais alto grau de abstração, que permeiam o sistema jurídico
como um todo. São mais do que meras regras jurídicas. Encarnam valores fundamentais da sociedade, servem
como fontes subsidiárias do Direito e conferem critérios de interpretação de normas e regras jurídicas em geral.
Os princípios orçamentários são aqueles voltados especificamente à matéria orçamentária e são encontrados
na própria Constituição Federal, de forma expressa ou implícita.
Abaixo, segue elenco dos princípios:
a) Princípio da exclusividade ou da pureza orçamentária (artigo 165, § 8º, da Constituição Federal)
Esse princípio tem a finalidade de evitar, na definição de Ruy Barbosa, as chamadas caudas orçamentárias ou
orçamentos rabilongos, decorrentes de matérias de índole não financeira, estranhas ao respectivo projeto de
lei, por meio de emendas de toda sorte, apresentadas por Deputados e Senadores. Assim, veda-se à lei
orçamentária a inclusão de matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa
A Constituição Federal, todavia, excepciona desse princípio a autorização para abertura de créditos
suplementares e contratação de operações de crédito, “ainda que por antecipação de receita”, como consta da
parte final do § 8º do artigo 165. Não se pode dizer, entretanto, que a abertura de créditos suplementares ou
as operações de crédito sejam matérias estranhas ao orçamento. Os primeiros porque se destinam ao reforço
de dotação orçamentária existente; as segundas porque toda e qualquer contratação de crédito tem a natureza
de antecipação de receita orçamentária.
b) Princípio da programação (artigos 48, incisos II e IV, e 165, § 4º, da Constituição Federal)
Todo orçamento moderno está ligado ao plano de ação governamental. Assim, ele deve ter conteúdo e forma
de programação. Os programas de governo de duração continuada devem constar do plano plurianual, ao qual
se subordinam os planos e programas nacionais, regionais e setoriais.
Esse princípio é impositivo a todos os órgãos dos três Poderes.
“O orçamento-programa derivou da concepção de se criar um orçamento que interferisse na reestruturação
da economia estatal. Isto porque o orçamento clássico não objetivava promover a ação direta do Estado na
economia. Mas com a crise econômica de 1929, que significou a grande depressão norte-americana da época,
e com o término da Segunda Grande Guerra Mundial, o binômio orçamento público e economia nacional
passou a se conectar, devido à necessidade de planejamento, reestruturação e programação da atividade
governamental. Por conseguinte, a noção clássica de orçamento, que preconizava a assertiva “equilibrar para
crescer financeiramente”, cedeu lugar a uma concepção ampla de orçamento, equacionando realidade
orçamentária e técnica de planejamento. Surgia, assim, o orçamento-programa, aqui compreendido como a
espécie ou variedade do gênero orçamento, cuja tarefa é programar e planejar a atividade econômica e a ação
governamental do Estado, fomentando o crescimento das entidades político-administrativas de direito público
interno”.
c) Princípio do equilíbrio orçamentário
Esse princípio, no passado, era considerado como regra de ouro das finanças públicas. Com a crise econômica
de 1929, porém, a tese do equilíbrio orçamentário passou a ser vigorosamente combatida.
Hoje prevalece o pensamento de que não cabe à economia equilibrar o orçamento, mas ao orçamento
equilibrar a economia, isto é, o equilíbrio orçamentário não pode ser entendido como um fim em si mesmo,
mas como um instrumento a serviço do desenvolvimento da nação.
Assim, fez bem o legislador constituinte em abolir a expressão desse princípio, limitando-se a recomendá-lo
em alguns de seus dispositivos, como naqueles em que se limita o endividamento, fixam as despesas,
estabelece o mecanismo de controle das despesas, proíbe a abertura de créditos suplementares ou especiais
sem a indicação de recursos correspondentes etc., que impulsionam a ação dos legisladores no sentido do
equilíbrio orçamentário.
d) Princípio da anualidade (artigo 48, inciso II, artigo 165, inciso III e § 5º, e artigo 166 da Constituição Federal)
“O vetor da anualidade orçamentária, também conhecido por antonomásia, princípio da lei ânua,
nasceu do expediente político de se obrigar os monarcas a convocarem o parlamento, pelo menos,
uma vez por ano. Vigora entre nós desde a Constituição Imperial de 1824”.
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A característica fundamental do orçamento é a sua periodicidade. É da tradição brasileira, como também da
maioria dos países, que esse período, o do exercício financeiro, seja de um ano. Daí o princípio da anualidade,
que decorre de vários dispositivos expressos na Constituição Federal. De acordo com a Constituição Federal
(artigo 165, § 9.º, inciso I), cabe à lei complementar “dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos,
a elaboração e organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual”.
A Lei que rege o assunto é a de n° 4.320, de 17.3.1964, e, por ela, o exercício financeiro vai de 1º de janeiro a
31 de dezembro.
e) Princípio da unidade (artigo 165, § 5º, da Constituição Federal)
Atualmente existe uma multiplicidade de documentos orçamentários. O princípio da unidade, porém, ao
contrário do que se estabelecia antigamente, não se preocupa com a unidade documental, mas com a unidade
de orientação política, de sorte que os orçamentos se estruturem uniformemente, ajustando-se a um método
único, vale dizer, articulando-se com o princípio da programação.
f) Princípio da Universalidade (artigo 165, § 5º, da Constituição Federal)
Esse princípio significa que as parcelas da receita e da despesa devem figurar em bruto no orçamento, isto é,
sem quaisquer deduções.
Hoje esse princípio tem sentido de globalização orçamentária, significando a inclusão de todas as rendas e
despesas dos Poderes, fundos, órgãos, entidades da Administração direta e indireta etc., no orçamento anual
geral; fato esse que contribui para a obtenção do equilíbrio financeiro.
De acordo com esse princípio expresso no § 5º, do referido artigo, a lei orçamentária deve compreender o
orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas, o orçamento da seguridade social e os que se
ligam ao plano plurianual (este se inter-relaciona com os planos e programas nacionais, regionais e setoriais).
g) Princípio da Legalidade Orçamentária (artigo 165, § 1º, da Constituição Federal)
Segue o sentido geral do princípio da legalidade, pelo qual ninguém é obrigado a fazer, ou não fazer algo senão
em virtude de lei. Assim, em matéria orçamentária, esse princípio significa que a Administração Pública
subordina-se às prescrições legais.
h) Princípio da Transparência Orçamentária (artigo 165, § 6º, da Constituição Federal)
É um desdobramento do princípio da transparência tributária. Por esse princípio, o projeto de lei orçamentária
será acompanhado de demonstrativos regionalizados do efeito sobre as receitas e despesas, decorrentes de
isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia,
possibilitando, mais tarde, a fiscalização e o controle interno e externo da execução orçamentária.
i) Princípio da Publicidade Orçamentária (artigos 37, 165, § 3º e 166, § 7º, da Constituição Federal)
A Administração Pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer um dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá a esse princípio.
Devido à sua grande importância, além de estar previsto em caráter geral, a Constituição Federal determinou,
ainda, sua observância relativamente aos projetos de leis orçamentárias e ordenou a publicação, pelo Poder
Executivo, do relatório resumido da execução orçamentária.

Fiscalização e Controle Interno e Externo dos Orçamentos
O orçamento pode ser entendido como o instrumento fiscalizador da atividade financeira do Estado, com o
escopo de coibir os abusos dos governantes.
Com o intuito de assegurar o controle orçamentário, a Constituição Federal adota mecanismos de rigorosa
fiscalização que, inclusive, extravasam o campo de atuação do princípio da legalidade para adentrar nos limites
da legitimidade, da economicidade etc. Para tanto, há possibilidade de controle interno e externo.
...........................................
...........................................
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Conteúdo
(Resolução CNJ nº 230/2016 - art. 19): 1 Inclusão, direitos e garantias legais e constitucionais das pessoas
com deficiência (Lei nº 13.146/2015; Lei nº 11.126/2005 e Constituição Federal). 2 Normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida
(Lei nº 10.098/2000 e Decreto 5.296/2004). 3 Prioridade de atendimento às pessoas portadoras de deficiência
(Lei nº 10.048/2000 e Decreto 5.296/2004). 4 Direitos no sistema de transporte coletivo (Lei nº 8.899/1994) e
Decreto 3.691/2000). 5 Símbolo de identificação de pessoas portadoras de deficiência auditiva (Lei nº
8.160/1991). 6 Normas de apoio às pessoas portadoras de deficiência e sua integração social (Lei nº
7.853/1989 e Decreto 3.298/1999).

Coletânea de Exercícios pertinentes
Conceitos Importantes

Direito: “o que é justo, reto e conforme a lei”. Os principais direitos das pessoas com deficiência foram
reconhecidos pela Constituição Federal de 1988, que fala da Seguridade Social.
Dever: é a obrigação moral ou legal de fazer algo. Quase sempre é a contra-partida do direito. Por exemplo, o
Governo e a Família têm o dever de fazer valer os direitos da criança e do adolescente.
Deficiência: é todo e qualquer comprometimento que afeta a integridade da pessoa e traz prejuízos na sua
locomoção, na coordenação de movimento, na fala, na compreensão de informações, na orientação espacial
ou na percepção e contato com outras pessoas.
Cidadania: é o direito de ter direitos e o dever de respeitar os direitos dos outros.
Políticas Públicas: são os programas e ser viços gratuitos organizados para atender os direitos da população.
São decididas pelo governo em parceria com a sociedade (nos conselhos) e executadas pela Prefeitura,
Governo Estadual e Governo Federal.
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Poder Público: é a Prefeitura, o Governo Estadual ou o Federal. É operado pelos governantes eleitos e pelos
servidores públicos.

As Leis e os Direitos das Pessoas com Deficiência
A Constituição Federal de 1988 abriu caminho para várias legislações que afirmam a cidadania do povo
brasileiro. Pela primeira vez uma lei no país fala da Seguridade Social, que é a proteção social para quem
contribui e também para quem não contribui com a Previdência Social. Com isso ela tornou universal o direito
à Saúde e à Assistência Social.
A Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 é a mais importante das legislações que tratam os direitos
das pessoas com deficiência. Esta lei foi regulamentada pelo Decreto nº 3298, de 20/12/1999. Nessas
legislações encontramos a seguinte classificação das deficiências:
Deficiência Física – Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano acarretando
o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência
de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades
estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.
Deficiência Mental – Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes
dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas tais como: comunicação,
cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização da saúde e segurança, convivência, habilidades acadêmicas,
lazer, trabalho.
Deficiência Visual – Caracterizada por uma limitação no campo visual. Pode variar de cegueira total à visão
subnormal. Neste caso, ocorre diminuição na percepção de cores e mais dificuldades de adaptação à luz.
Deficiência Auditiva – Perda total ou parcial da capacidade de compreender a fala através do ouvido. Pode
ser surdez leve, nesse caso, a pessoa consegue se expressar oralmente e perceber a voz humana com ou
sem a utilização de um aparelho. Pode ser também surdez profunda.
Deficiência Múltipla – Associação de duas ou mais deficiências.
Crimes previstos na Lei Federal nº 7853/89 praticados contra as pessoas com deficiência:
a) Recusar, suspender, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa a inscrição do aluno em estabelecimento
de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado por ser este uma pessoa com deficiência.
b) Impedir o acesso a qualquer cargo público por ser uma pessoa com deficiência.
c) Negar trabalho ou emprego por ser uma pessoa com deficiência.
d) Recusar retardar ou dificultar a internação hospitalar ou deixar de prestar assistência médico-hospitalar ou
ambulatorial, quando possível, a uma pessoa com deficiência.
Como a pessoa com deficiência pode agir contra tais crimes?
Sempre que um direito for ameaçado ou violado o primeiro passo é documentar tal ato. Por exemplo, se uma
vaga é negada, deve-se pedir a quem negou para colocar isso no papel e assinar. No caso de ameaças ou
violações de direitos de crianças e adolescentes deve-se procurar o Conselho Tutelar e registrar a denúncia.
Outro caminho é a Justiça. Com as provas da violação qualquer pessoa com mais de 18 anos pode apresentar
representação diretamente junto a uma delegacia de polícia ou diretamente junto ao Ministério Público Federal,
ao Ministério Público Estadual e à Comissão de Direitos Humanos da OAB.

Os Principais Direitos de Crianças e Adolescentes com Deficiência
Convivência familiar e comunitária
O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069/90), a Lei nº 7853 e o Decreto nº 3298 de 1989
estabelecem que todas as crianças e todos os adolescentes inclusive os que têm deficiência devem conviver
com dignidade, respeito e liberdade com seus familiares e na comunidade onde vivem. Para que isso seja
assegurado, eles têm direito a brincar, estudar, ser atendidos em entidades sociais e serviços de saúde, na
região onde moram.
Um dos mais importantes critérios para que isso aconteça tem a ver com o direito de ir e vir, que está
relacionado com acessibilidade. E o que é isso? É a possibilidade e a condição de alcance para utilização,

79

www.apostilasobjetiva.com.br
com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos
transportes e dos sistemas e meios de comunicação por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.

Educação
A Constituição Federal em seu Artigo 205 diz que a Educação, direito de todos e dever do Estado e da Família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício e sua qualificação para o trabalho.
No Artigo 208, encontramos que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
(…) III – atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular
de ensino.
IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade.

Esporte, Lazer, Cultura
Segundo o Programa de Ação Mundial para as pessoas com deficiência (ONU, 2001), as oportunidades de
frequentar atividades recreativas, restaurantes, praias, teatros, bibliotecas, cinemas, estádios esportivos, hotéis
e outras formas de lazer devem ser para todos os cidadãos. Precisam ser adotadas medidas para que as
pessoas com deficiências possam ser motivadas a usufruir integralmente desses serviços tendo acesso ainda
às atividades culturais (dança, música, literatura, teatro e artes plásticas), utilizando ao máximo suas
qualidades criativas, artísticas e intelectuais em prol de si mesmas e da comunidade.

Saúde
A Lei Federal nº 7853/89 e o Decreto nº 3298 asseguram que a pessoa com deficiência (e seus pais em caso
de criança) tem direito a receber informações médicas, inclusive sobre os cuidados que ela deve ter consigo,
notadamente no que se refere à questão do planejamento familiar, às doenças do metabolismo e seu
diagnóstico e ao encaminhamento precoce de outras doenças causadoras de deficiência.
Existe lei que garanta a habilitação ou a reabilitação da pessoa com deficiência?
Sim, conforme o art. 2º parágrafo único, alíneas “c” e “e” da Lei Federal nº 7853/89; artigos 17, 18, 21 e 22 do
Decreto Federal nº 3298/99 e artigo 89 da Lei Federal nº 8213 de 8 de dezembro de 1991, o Poder Público
está obrigado a fornecer uma rede de serviços especializados em habilitação e reabilitação, bem como garantir
o acesso nos estabelecimentos de saúde público e privado.
E se a pessoa com deficiência não puder se dirigir pessoalmente ao hospital ou posto de saúde?
É assegurado o direito a atendimento domiciliar de saúde pelo artigo 2º, inciso II, alínea “e”, da Lei Federal nº
7853/89, e pelo artigo 16, inciso V, do Decreto Federal nº 3298/99, à pessoa com deficiência física grave.
A pessoa com deficiência tem direito a instrumentos que o auxiliem a superar suas limitações físicas?
Sim, conforme os artigos 18,19 e 20 do Decreto nº 3298/99 a pessoa com deficiência tem direito a obter,
gratuitamente, órteses e próteses (auditivas, visuais e físicas) junto às autoridades de saúde (federais,
estaduais ou municipais) a fim de compensar suas limitações nas funções motoras, sensoriais ou mentais.
Existe também o direito a medicamentos?
Sim, o Poder Público está obrigado a fornecer gratuitamente medicamentos necessários para o tratamento da
pessoa com deficiência. Se não for fornecido deve-se procurar um advogado ou a Defensoria Pública, pois a
Justiça constantemente dá ganho de causa nessas ações.
Que providências podem ser tomadas em caso de a deficiência ocorrer por erro médico?
O cidadão deve procurar um advogado e a Promotoria de Justiça do Erro Médico. Ele poderá requerer o
tratamento e, inclusive, uma indenização se ficar comprovado o erro.
Qual o direito da pessoa com deficiência internada em instituição hospitalar?
É assegurado pelo artigo 26, do Decreto n. 3298/99 o atendimento pedagógico à pessoa com deficiência
internada em instituição por prazo igual ou superior a um ano, com o intuito de assegurar sua inclusão ou
manutenção no processo educacional.
A pessoa com deficiência tem direito a desfrutar de plano de saúde para tratamento de sua deficiência?
Sim, conforme o artigo 14 da Lei Federal nº 9656/98 de 03 de junho de 1998, não pode haver impedimento de
participação nos planos ou seguros privados de assistência à saúde às pessoas com deficiência.
TRABALHO
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Quais são os direitos das pessoas com deficiência no que se refere aos concursos públicos (sociedade
de economia mista, autarquias, fundações públicas e também União, Estados, Municípios e Distrito
Federal)?
Há vários aspectos a serem considerados:
1. A Lei Federal nº 8112, de 11 de dezembro de 1990, art 5º, reserva um percentual de cargos e empregos
públicos para as pessoas com deficiência e define os critérios para sua admissão.
2. Em concursos públicos federais (no âmbito da Administração Pública Federal, ou seja, empresas públicas
federais, sociedades de economia mista pública, autarquias federais, fundações públicas federais e também a
própria União) até 20% das vagas são reservadas às pessoas com deficiência. Desta forma, este percentual
não é o mesmo para cada estado, município ou para o Distrito Federal, porque é a lei de cada uma dessas
entidades que irá estabelecer o percentual de quotas de admissão para as pessoas com deficiência. Por
exemplo, no Estado de Minas Gerais, Constituição Estadual, art. 28 e a Lei Estadual nº 11867 de 28 de julho
de 1995, tal percentual é de 10%
3. As pessoas com deficiência têm preferência ante os demais, caso aprovado no concurso, independente de
sua classificação.
4. Caso nenhuma pessoa com deficiência seja aprovada em um concurso, desconsideram-se as vagas
reservadas para eles.
O que acontece quanto ao trabalho em empresa privada?
A lei Federal nº 8213/91, art. 93, prevê proibição de qualquer ato discriminatório no tocante a salário ou critério
de admissão do emprego em virtude de ter a deficiência.
A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com
beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência, habilitadas. O percentual a ser aplicado é sempre de
acordo com o número total de empregados das empresas, dessa forma:
1. Até 200 empregados – 2%
2. De 201 a 500 – 3%
3. De 501 a 1000 – 4%
4. De 1001 em diante – 5%
Toda pessoa com deficiência tem direito a reserva de vagas em concursos públicos ou em empresas
privadas?
Não, nem todas as quotas de reserva de empregos destinam-se a qualquer pessoa com deficiência, mas sim
se destinam aos que estejam habilitados ou reabilitados, ou seja, que tenham condições efetivas de exercer
determinados cargos. É preciso, então, que apresentem nível suficiente de desenvolvimento profissional para
ingresso e reingresso no mercado de trabalho e participação na vida comunitária.
O que é habilitação e reabilitação?
É o processo que permite à pessoa com deficiência adquirir desenvolvimento conforme o art 89 da Lei Federal
nº 8213/91, arts 17, 18, 21 e 22 do Decreto nº 3298/99 e Ordem de Serviço nº 90 do Ministério da Saúde e
Previdência Social. Para maiores informações sobre colocação e recolocação no mercado de trabalho devese procurar a Delegacia Regional do Trabalho e/ou a CAADE.
Como fica a jornada de trabalho para o responsável com os cuidados com a pessoa com deficiência?
Fica o Poder Público autorizado a reduzir para 20 (vinte) horas semanais a jornada de trabalho do servidor
público estadual legalmente responsável pela pessoa com deficiência em tratamento especializado. Tal
benefício é concedido por seis meses podendo ser renovado por igual período de acordo com a necessidade
(art 1º. e 3º. da Lei Estadual nº 9401 de 18 de dezembro de 1986. (Minas Gerais).

Resolução CNJ nº 230 de 22/06/2016
Ementa: Orienta a adequação das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares às
determinações exaradas pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu
Protocolo Facultativo e pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência por meio – entre outras
medidas – da convolação em resolução a Recomendação CNJ 27, de 16/12/2009, bem como da instituição de
Comissões Permanentes de Acessibilidade e Inclusão.
..............................................................................
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..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Seção III
Da Inclusão de Pessoa com Deficiência no Serviço Público

Art. 19. Os editais de concursos públicos para ingresso nos quadros do Poder Judiciário e de seus serviços
auxiliares deverão prever, nos objetos de avaliação, disciplina que abarque os direitos das pessoas com
deficiência.
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Ministro Ricardo Lewandowski

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

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

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

Art. 3o Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de
espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive
seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou
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privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida;
II - desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as
pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia
assistiva;
III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias,
estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à
participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência,
qualidade de vida e inclusão social;
IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social
da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de
movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com
segurança, entre outros, classificadas em:
a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de
uso coletivo;
b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;
c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes;
d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que
dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de
sistemas de comunicação e de tecnologia da informação;
e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da
pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas;
f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias;
V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a
Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de
comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples,
escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos
e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações;
VI - adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem
ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com
deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos
os direitos e liberdades fundamentais;
VII - elemento de urbanização: quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes a
pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação
pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as
indicações do planejamento urbanístico;
VIII - mobiliário urbano: conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou
adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado
não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e
similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos,
marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga;
IX - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação,
permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora
ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso;
X - residências inclusivas: unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência
Social (Suas) localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, que possam
contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens
e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de
autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos;
XI - moradia para a vida independente da pessoa com deficiência: moradia com estruturas adequadas capazes
de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia
de jovens e adultos com deficiência;
XII - atendente pessoal: pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, assiste ou presta
cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as
técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas;
XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do
estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os
níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos
identificados com profissões legalmente estabelecidas;
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XIV - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as
funções de atendente pessoal.
CAPÍTULO II
DA IGUALDADE E DA NÃO DISCRIMINAÇÃO

Art. 4o Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não
sofrerá nenhuma espécie de discriminação.
§ 1o Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por
ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o
exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de
adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.
§ 2o A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa.

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

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

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

Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação,
à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação,
ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos
avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária,
entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com.....................................................
...........................................
...........................................

Noções de Informática
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Conteúdo
Noções de Sistema Operacional Linux, Windows 7, 8 e 10
Coletâneas de Exercícios pertinentes

Sistema Operacional Linux
O Linux, assim como o DOS ou Windows, é um Sistema Operacional. Sistema Operacional é aquele programa
(ou conjunto de programas) que serve de base para que programas clientes possam ser executados. Podemos
citar como exemplo de programas clientes:
• Editores de textos;
• Planilhas;
• Programas de áudio
• Navegadores Internet, etc.
Para que estes programas possam funcionar, é necessário haver um outro programa que irá interagir com a
máquina na qual estarão instalados. É função do SO (sistema operacional) conhecer cada periférico, ou seja,
componente do computador, como: teclado, mouse, modem, som, etc., de modo a facilitar o acesso aos
mesmos pelos programas citados acima.
Por exemplo: para que possamos utilizar um editor de textos, necessitamos utilizar o teclado.
O SO já deverá ter identificado o teclado na máquina, inclusive qual o seu modelo, e informar ao programa
editor de textos, para que a interação do digitador com o editor de textos seja imediata.
Para que possamos ouvir no computador os nossos cd's de áudio, o SO já deverá ter identificado qual parte
do computador é responsável pela reprodução de áudio e, desta maneira, receber as informações do programa
reprodutor de áudio e mandá-las para as caixas de som.
Isso é o que se espera de qualquer SO que se preze, seja ele Linux, Mac ou Windows, ou qualquer outro que
se preste a ser um SO que possa ser utilizado em ambiente doméstico ou de produção, como em uma empresa,
por exemplo.

Sistemas de Arquivos
Apesar de não ser muito observado por um usuário convencional, o sistema de arquivos é peça chave no bom
funcionamento da máquina. Seja qual for o que está sendo adotado pela distribuição Linux que você estiver
utilizando, o que se espera do sistema de arquivos é bem simples: acesso rápido aos programas e arquivos
do usuário. Para isso, o Linux conta com diversas opções. Diga-se de passagem, bem mais que a concorrência.
Os mais populares, pode-se afirmar com tranqüilidade, são: reiserfs e o ext3. O formato ext2 também é muito
utilizado ainda, mas tende a ser substituído com o tempo, devido a ser inferior, no que diz respeito a suporte a
crashes, aos outros dois citados. Temos também o XFS, JFS, dentre outros.

Segurança
Esta palavra lhe soa familiar? Pode ter certeza que, pelo menos uma vez, você já ouviu falar nela no mundo
da informática. Vírus, worms, trojans, invasão por hackers, dentre outros termos andam freqüentando fontes
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de notícias especializados e, às vezes, até os nem tão especializados assim. Neste item, o Linux tem algo que
agrada tanto empresas quanto usuários comuns: o suporte nativo à segurança. Isto porque as principais
características desejáveis de segurança estão presentes no kernel do Linux, ou seja, no núcleo do SO.
Uma das coisas que manteremos contato logo de início e com o esquema de "permissões".
Trata-se de um item de segurança do Linux, onde, cada usuário tem definido, pelo administrador ou mesmo
pelo usuário principal da máquina, o que pode ou não pode ser feito no sistema. Desta maneira, um usuário
comum não poderá instalar/remover programas aleatoriamente, apagar arquivos de outros usuários, nem
desconfigurar o sistema, deixando-o instável e sujeito a travamentos.
Pode parecer chato, não é? Mas se você pensar bem, isso evita também que, caso você esteja acessando a
internet, por exemplo, caso a sua máquina seja invadida, o invasor dificilmente poderá danificar o sistema,
prejudicando o desenvolvimento do seu trabalho. Dessa forma, um usuário de um SO como o Windows 98, por
exemplo, pode até mesmo perder todos os dados de sua máquina neste caso, mas o usuário do Linux não.
Além disso, a sua máquina pode ser utilizada por mais de um usuário, cada um com a sua configuração (papel
de parede, ícones, etc.), e um não poderá interferir na configuração/documentos de outro. Interessante, não?
Por falar em usuário, cada um terá os seus arquivos salvos em uma pasta (diretório), o que lhe permitirá ter
um melhor controle sobre aquilo que é seu.

Acesso a unidades de Disquete, CDROM e outros
Algo que também utilizamos com freqüência, são os disquetes e CDROM's.
Também no Linux, apesar de bem mais fácil hoje em dia, é bem diferente que no Windows. Por padrão,
qualquer mídia para ser acessada (com exceção dos CD's de áudio) necessita ser montada. O que vem a ser
isso?
"Montar" uma determinada mídia significa simplesmente torná-la acessível com um comando. Não existe no
Linux a unidade a: c: d: e similares, tais como no Windows. Existe, isso sim, diretórios onde você poderá
acessar o conteúdo da mídia depois que a mesma estiver montada.
Esses diretórios podem receber qualquer nome que se queira dar a eles, e estar situados em qualquer lugar.
Por padrão, eles estão situados dentro do diretório /mnt. Assim, para montar o cdrom, utilizamos: mount
/mnt/cdrom
Para se acessar o disquete, utilizamos: mount /mnt/floppy
Veja bem, o disquete, em inglês, chama-se floppy. Por isso o diretório vem com esse nome.
Mas bem poderia ser: mount /mnt/disquete
Entendeu? O que importa não é o nome do diretório, mas sim para onde ele aponta.
Hoje em dia, utiliza-se com freqüência o automont, um programa que, executado em background, fazia o papel
do comando mount, ou seja, monta automaticamente as mídias selecionadas. Veremos como fazer isso mais
adiante, quando falarmos do ambiente KDE.

Ambiente Gráfico
Algo que pode, a princípio incomodar algumas pessoas, mas, com o passar do tempo, a tendência é se
acostumar. Do que estou falando? Simples: falo de opções. É isso aí. No Linux, não existe um só ambiente
gráfico. Existem dezenas. É certo que, na maioria das distribuições reinam soberanos o KDE e o GNOME. Mas
há outras opções, mais leves, e igualmente eficientes. Neste curso, estudaremos o ambiente KDE, uma vez
que é a interface que mais se desenvolveu durante todos os anos de vida do Linux.

KDE
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Significa basicamente, K Desktop Enviroment. O K não tem função especial, a não ser por ser a letra que vem
imediatamente antes de L, de Linux. Tem amplo suporte a temas, além de diversos aplicativos escritos
especialmente para ele. Ele é mais ou menos
assim:
Simpático, não?
O tema, como se pode observar, é retratando
o ambiente do Windows XP.
Muitos preferem utilizar este tema, com o
intuito de não ser traumático a migração do
Windows para o Linux. Para quem já tem
familiaridade com o sistema Linux, pode
parecer uma aberração, ou mesmo uma
afronta. Mas, no intuito de facilitar a vida dos
usuários Windows, tal concepção se faz
presente no Desktop de vários usuários.
Como se pode perceber, assim como no
Windows, o KDE possui uma barra onde ficam
alojadas o menu (iniciar no Windows), e que
pode variar de diversas maneiras no KDE:

Note que o primeiro ícone à esquerda, representa o menu, de onde se pode acessar diversas aplicações:
A partir deste menu, pode-se acessar diversos sub-menus que nos
remete a outras aplicações, todas inseridas dentro de um mesmo
contexto. Por exemplo, o sub-menu multimídia nos possibilita encontrar
diversos programas de áudio e de vídeo. O sub-menu internet nos
possibilita encontrar programas para acesso à internet, como discador,
browser, bate-papo, etc.
Note-se, também, na barra inferior do lado direito, diversos ícones junto
ao relógio. Vários aplicativos se utilizam destes pequenos ícones para
executar diversas tarefas, assim que forem clicados. Com certeza, quem
já se utiliza do Windows tem costume com tais ícones.
Assim como no Windows, a barra inferior não é fixa, podendo variar de
tamanho e posição.
A flexibilidade é tamanha, que, dependendo da configuração, teremos um
desktop semelhante ao Windows ou mesmo ao Macintosh. Veja um
exemplo:
Impressionante, não? Pois é, isso é só uma amostra. Conforme a vontade
do dono, é possível transformar radicalmente o visual. Agora, você pode
estar se perguntando: como é que eu faço tudo isso? Bom, no próximo
item, iremos conhecer o responsável por tanta mudança. É o Centro de
Controle do KDE.

CENTRO DE CONTROLE DO KDE
Não é tão semelhante quanto ao já manjado Painel de Controle do Windows, mas é também tão intuitivo
quanto. O motivo, é que o Centro de Controle do KDE possui muitas, mas muitas opções mesmo. Tantas, que
trataremos aqui somente das mais relevantes.
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Visão Geral
O Centro de Controle do KDE, ao ser iniciado pela primeira vez, tem seguinte aparência:
Vale lembrar que, esta imagem foi conseguida levando-se em considerações os temas que foram aplicados no
ambiente. Os ícones, por exemplo, são do
Mac OS X, e não os que vem por padrão
no Conectiva. Porém, a descrição dos
atalhos permanece a mesma. Portanto,
vejamos: o primeiro item nos remete à
administração do sistema. Ao clicar nesse
item, abrir-se-á nova coluna de ícones,
assim:

Estes caminhos informam ao sistema onde
estão localizados, respectivamente: A
área de trabalho, a lixeira, o diretório onde
estarão os atalhos para os programas que
deverão iniciar automaticamente e, é
claro, o caminho que o KDE irá procurar
os documentos salvos (arquivos de texto,
planilhas, desenhos, etc.). Este último
servirá, a priori, para os programas que
forem gerados por softwares que o KDE
reconheça, ou seja, extensões que, como
no Windows, possam ser abertas
diretamente pelo navegador de arquivos.

O segundo item é algo bem particular, que
não está presente em todas as
distribuições do Linux; trata-se de configuração do laptop Sony Vaio, aliás, uma das empresas que reconhecem
a importância do Linux como alternativa para desktop.

Logo após, vem o item que permite ao usuário fazer duas alterações: mudar o nome real com o qual foi
cadastrado e a senha de acesso ao sistema.

O item data e hora, geralmente é utilizado para se fazer a alteração da hora do computador.
Só poderá ser feito pelo root (usuário administrador).

Mas não é necessário se fazer o logon como root para isto. Basta selecionar o botão "modo administrador",
conforme ilustração abaixo:
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Só faça isso se souber a senha do root, pois senão o acesso será negado.
O gerenciador de inicialização, como grande parte dos recursos dessa seção, também só é acessada pelo
root. Serve para se definir a inicialização padrão do sistema. O Lilo é o gerenciador padrão de boot da grande
maioria das distros, porém, no caso do Conectiva, por exemplo, o padrão é o Grub, outro gerenciador de
inicialização bastante popular.

O gerenciador de login, é o utilitário do KDE para o XDM, responsável por prover o login de diferentes usuários
ao sistema gráfico. É bastante flexível, podendo ser facilmente alterado.
Como os demais, a sua configuração é feita pelo root.

O item "instalador de fontes", serve para adicionar novas fontes ao sistema. Assim, é possível utilizar as
fontes do Windows, caso o tenha instalado em sua máquina, ou mesmo novas fontes. Lembre-se que, também,
as fontes tem direitos autorais, e não podem ser adicionadas indiscriminadamente. Procure saber a origem das
fontes que você instala em seu micro, caso não queira ser alvo de um processo por uso indevido de imagem.

Para usuários avançados, que entendem de programação e sabem exatamente como a sua máquina se
comporta, é possível fazer recompilar o kernel (núcleo do sistema operacional), para evitar um processamento
desnecessário, uma vez que o kernel não precisará carregar módulos desnecessários para a memória,
tornando o sistema mais ágil.

Quanto à última opção... Bom, digamos que a finalidade é proporcionar uma busca mais detalhada do que se
está procurando. Por exemplo, você pode procurar por uma determinada imagem, informando uma imagem
similar como exemplo. O KDE irá procurar uma imagem similar, ou seja, a procura é feita pelo conteúdo, e não
só pelo título da imagem. Legal, não?

Ambiente de Trabalho
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Nesse setor, poderemos configurar diversas opções, a saber:

Barra de Tarefas
É aquela que, geralmente, se encontra na parte inferior do monitor. Bem parecida com a barra do Windows e
Mac, mantém atalhos para aplicações, lista de janelas abertas, etc.

Comportamento
Permite programar diversas funções, tais como: exibir ícones na área de trabalho, mostrar dicas, ativar menu
suspenso, dentre outras.

Comportamento da Janela
Configura a atuação da janela que exibe o programa, permitindo alterar, por exemplo, a ação do duplo clique
do mouse sobre o enfeite superior da janela, entre enrolar, maximizar, etc.

Configuração do Menu
O KDE possui uma interessante ferramenta que procura, no disco rígido, programas que estão instalados,
conhecida como "kappfinder". Não obstante, você pode querer editar diretamente o menu, para incluir alguma
aplicação que não foi incluída por um motivo qualquer. Além disso, esse item permite que você defina como o
menu será exibido, com uma série de recursos interessantes.

Múltiplos Ambientes de Trabalho.
O Linux tem uma característica bastante interessante: permite que, em uma mesma máquina, possa haver
diferentes ambientes de trabalho. Desta maneira, você pode manter separados diversos processos que
estiverem em andamento, em janelas separadas. Muito útil para quem, por exemplo, está navegando na
internet e ripando um cd de áudio ao mesmo tempo. Desta maneira, uma atividade não interfere na outra e
você pode optar por qual das duas você irá se dedicar e qual ficará a cargo da máquina, sem lhe incomodar.
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Painéis
Aqui você define a forma e ações do Painel, ou Kicker, como é mais conhecido. Posição, tamanho, ocultação,
dentre outras opções disponíveis.

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

Noções de Informática

Índice
Processador de texto MS-Word – 2010
Exercícios pertinentes

Planilhas eletrônicas MS-Excel – 2010
Exercícios pertinentes

MS WORD 2010
O Office Word 2010 está com um novo formato, uma nova interface do usuário que substitui os menus, as
barras de ferramentas e a maioria dos painéis de tarefas das versões anteriores do Word com um único
mecanismo simples e fácil de aprender.
A nova interface do usuário foi criada para ajudá-lo a ser mais produtivo no Word, para facilitar a localização
dos recursos certos para diversas tarefas, para descobrir novas funcionalidades e ser mais eficiente.
A principal substituição de menus e barras de ferramentas no Office Word 2010 é a Faixa de Opções.
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Criada para uma fácil navegação, a Faixa de Opções consiste de guias organizadas ao redor de situações ou
objetos específicos.
Os controles em cada guia são organizados em diversos grupos. A Faixa de Opções pode hospedar um
conteúdo mais rico que o dos menus e das barras de ferramentas, incluindo botões, galerias e caixas de
diálogo.

Novidades do Word 2010
O Microsoft Word 2010 torna mais fácil colaborar e navegar por documentos longos. Para proporcionar mais
impacto, novos recursos concentram-se no refinamento do documento concluído. Com essa nova versão, você
pode acessar a riqueza e familiaridade do Word no navegador e no celular.
Trazer suas melhores ideias à tona
O Word 2010 une recursos funcionais — como tabelas, cabeçalhos e rodapés e conjuntos de estilos — a
efeitos atraentes, novos recursos de texto e navegação simplificada.
Formatar texto e imagens juntos para obter uma aparência uniforme
O Word 2010 oferece efeitos artísticos para imagens e texto e, quando aplica os efeitos ao texto, você ainda
pode executar a verificação ortográfica.
1 - Formatação de texto e imagem simples
2- Imagem e texto com formatação de sombra
Ajustar o texto com recursos OpenType
O Word 2010 fornece recursos avançados de formatação de texto que incluem uma variedade de configurações
de ligadura e sua escolha de conjuntos estilísticas e números de formulários. Você pode usar esses novos
recursos com qualquer fonte OpenType para atingir um nível extra de refinamento tipográfico.

1 Texto sem formatação
2 Texto com ligaturas aplicadas
Outros novos recursos de conteúdo
O Word 2010 oferece vários aprimoramentos para ajudar na criação do documento.
Novos formatos de numeração
O Word 2010 inclui novos formatos de numeração de dígito fixo, como 001, 002, 003...e 0001 0002, 0003....
Controle de conteúdo de caixa de seleção
Agora você pode adicionar rapidamente uma caixa de seleção as listas ou formulários.
Texto alternativo em tabelas
No Word 2010, você pode adicionar um título a uma tabela e a um resumo, para que os leitores tenham acesso
a informações adicionais.
Localize-se em documentos longos com o novo painel de Navegação no Documento e a Pesquisa
No Word 2010, você pode localizar-se rapidamente em documentos longos, reorganizar com facilidade seus
documentos arrastando e soltando seções em vez de copiar e colar, além de localizar conteúdo usando a
pesquisa incremental, para que não seja preciso saber exatamente o que está procurando para localizá-lo.
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No Word 2010 é possível:
• Mover-se entre títulos no documento clicando nas partes do mapa do documento.
• Recolher níveis da estrutura de tópicos para ocultar cabeçalhos aninhados, para que você possa trabalhar
facilmente com o mapa mesmo em documentos longos, profundamente estruturados e complicados.
• Digitar texto na caixa de pesquisa para encontrar o lugar instantaneamente.
• Arrastar e soltar títulos no documento para reorganizar a estrutura. Você também pode excluir, recortar ou
copiar títulos e seu conteúdo.
• Facilmente promover ou rebaixar um título específico, ou um título e todos os seus títulos aninhados, para
cima ou para baixo dentro da hierarquia.
• Adicionar novos títulos ao documento para criar uma estrutura de tópicos básica ou inserir novos títulos
sem ter que percorrer o documento.
• Ficar atento ao conteúdo editado por outras pessoas procurando os títulos que contêm um indicador de
coautoria.
• Ver miniaturas de todas as páginas do documento e clicar nelas para me mover pelo documento.
Ilustrar suas ideias
O Word 2010 traz muitos aprimoramentos de gráficos para seu trabalho, portanto, você pode facilmente
conseguir o impacto que deseja.
Novos layouts de imagem de elemento gráfico SmartArt
No Word 2010, você pode usar os novos layouts de imagem de elementos gráficos SmartArt para dizer o texto
com fotografias ou outras imagens. Basta inserir as imagens nas formas de SmartArt de seu diagrama de layout
de imagem. Cada forma tem uma legenda onde você pode adicionar texto descritivo.
Melhor ainda, se já tiver imagens no documento, você pode convertê-las rapidamente em um elemento de
gráfico SmartArt, assim como pode com texto.
Usar este layout para criar um elemento gráfico SmartArt é simples:
1.Insira o layout de imagem de elemento gráfico SmartArt.
2.Adicione as fotografias.
3.Escreva um texto descritivo.
O Word inclui vários layouts de imagem diferentes para escolher.
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Novos efeitos artísticos
Com o Word 2010, agora você pode aplicar sofisticados efeitos "artísticos" à imagem para que pareça mais
com um esboço de desenho ou pintura. É uma maneira fácil de aprimorar imagens sem usar outros programas
de edição de fotos.
Alguns dos 20 novos efeitos artísticos incluem Esboço a Lápis, Desenho de Linha, Esponja de Aquarela, Bolhas
de Mosaico, Efeito de Transparência, Suavização em Tons Pastel, Filme Plástico, Fotocópia e Traços.
Correções de imagem
Agora você pode transformar as imagens em elementos visuais atraentes e vibrantes através do ajuste da
intensidade de cor (saturação) e do tom de cor (temperatura) de uma imagem. Você também pode ajustar o
brilho, contraste, nitidez e desfoque ou recolorir a imagem para coincidir melhor com o conteúdo do documento
e tornar o trabalho pop.
Remoção automática de imagens em segundo plano
Outra opção avançada de edição de imagens no Word 2010 é a capacidade de remover automaticamente
partes indesejadas de uma imagem, como o plano de fundo, para realçar o assunto da imagem ou remover
detalhes que distraiam.
Melhor compactação e corte de imagens
Use as ferramentas de edição de imagens novas e aprimoradas para cortar imagens e obter exatamente a
aparência desejada. Agora você tem um melhor controle das compensações de qualidade e da compactação
de imagens para que possa fazer a escolha certa para o meio (impressão, tela ou e-mail) no qual o documento
será usado.
Inserindo capturas de tela
Adicione rapidamente capturas de tela para capturar e incorporar ilustrações visuais em seu trabalho Word
2010. Depois que adicionar a captura de tela, você poderá usar as ferramentas na guia Ferramentas de
Imagem para editar e aprimorar a captura de tela. Quando você reutilizar as capturas de tela em documentos,
aproveite o recurso Visualização de Colagem para ver a aparência das adições antes de soltá-las.
Opções de Clip-art com o Media Gallery
Agora você pode usar, enviar e encontrar milhares de novas comunidades clip-arts, além das imagens, vídeos
e outras mídias que você pode adicionar ao documento. Você pode ver quem enviou comunidades clip-arts e
informar se as imagens forem inadequadas ou não forem seguras.
Tinta
O recurso de escrita à tinta aprimorado no Word 2010 permite fazer anotações à tinta no documento em seu
Tablet PC e salvar essas anotações à tinta junto com o documento.
Trabalhar mais facilmente
No Word 2010, você pode personalizar o espaço de trabalho para que os comandos usados com frequência
estejam todos juntos. Você também pode acessar versões anteriores do seu documento e trabalhar mais
facilmente com texto que esteja em outros idiomas.
Personalizar a Faixa de Opções
Você pode usar as personalizações para personalizar a faixa de opções, que faz parte da interface de usuário
do Microsoft Office Fluent, para ser da maneira que você deseja. É possível criar guias e grupos personalizados
que contêm comandos usados com mais frequência.
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O modo de exibição Microsoft Office Backstage
No modo de exibição Microsoft Office Backstage, você faz com um arquivo tudo que você não faz no arquivo.
As inovações mais recentes na interface de usuário do Microsoft Office Fluent e um recurso complementar
para a faixa, o modo de exibição Backstage é onde você gerencia os arquivos — criando, salvando,
inspecionando metadados ocultos ou informações pessoais e opções de configuração.

Recuperar o trabalho não salvo
Agora é mais fácil recuperar um documento do Word se você fechar o arquivo sem salvar ou se desejar revisar
ou retornar para uma versão anterior do arquivo em que já esteja trabalhando. Como nas versões anteriores
do Word, a habilitação de AutoRecuperação salvará versões enquanto você estiver trabalhando no arquivo, no
intervalo que você selecionar.
Agora, você pode manter a última versão salva automaticamente de um arquivo caso feche acidentalmente
esse arquivo sem salvar, para que possa facilmente restaurá-lo na próxima vez que abrir o arquivo. Além disso,
enquanto estiver trabalhando no arquivo, você pode acessar uma lista de arquivos salvos automaticamente no
modo de exibição Microsoft Office Backstage.
Aponte para o texto para ver uma tradução
Quando você ativar o Minitradutor, aponte para uma palavra ou frase selecionada com o mouse e consulte a
tradução em uma pequena janela. O Minitradutor também inclui um botão Executar para que você possa ouvir
uma pronúncia em áudio da palavra ou frase e um botão Copiar para que possa colar a tradução em outro
documento.
Você nem precisa do pacote de idioma, do pacote de interface de idioma ou dos revisores de texto instalados
no computador para ver uma tradução nesse idioma.
Definição de preferência de idioma simplificada
Usuários multilíngues podem acessar facilmente uma única caixa de diálogo em que é possível definir os
idiomas de edição, exibição, Dica de Tela e da Ajuda. Se não tiver instalado o software ou layout de teclado de
que precisa, você será alertado e links serão fornecidos para facilitar a resolução do problema.
Trabalhar melhor em conjunto
O Word 2010 ajuda você a trabalhar com seus colegas com mais eficiência. O Word 2010 também inclui
recursos para manter as informações mais seguras quando você compartilhar o trabalho e para manter o
computador mais protegido de arquivos que não sejam seguros.
Trabalhar no mesmo documento ao mesmo tempo:
No Word 2010, você pode trabalhar junto dentro do Word. Não é necessário enviar anexos de email ou salvar
documentos de rascunho com nomes como TSP_final_2_FINAL.docx. Em vez disso, basta abrir o documento
e começar a trabalhar. Você pode ver quem mais está trabalhando com você e onde está editando.
Quando você abre um documento compartilhado, o Word automaticamente o armazena no cache para que
você possa alterá-lo offline e, em seguida, o Word automaticamente sincroniza suas alterações quando você
fica online novamente. Quando tiver que trabalhar fora do escritório, você não precisará se preocupar em salvar
cópias locais ou mesclar manualmente as alterações no documento servidor quando retornar ao escritório.

95

www.apostilasobjetiva.com.br
Vários autores podem editar um único documento ao mesmo tempo e permanecer em sincronia com as
alterações uns dos outros. Os autores podem bloquear o acesso a áreas do documento enquanto trabalham
nelas.
Permaneça seguro com o Modo de Exibição Protegido
No Modo de Exibição Protegido, os arquivos são abertos com funções de edição desabilitadas. Arquivos de
um local potencialmente não seguro, como a Internet ou um anexo de email ou que contenham conteúdo ativo,
como macros, conexões de dados ou controles ActiveX, são validados e podem ser abertos no modo protegido.
Arquivos de fontes confiáveis podem ser ativados clicando em Habilitar Edição ou dados sobre o arquivo podem
ser explorados no modo de exibição Microsoft Office Backstage.
Localizar e remover metadados ocultos e informações pessoais em arquivos
Antes de compartilhar o documento com outras pessoas, você pode usar o Inspetor de Documento para
verificar se há metadados ocultos, informações pessoais ou conteúdo que possa ser armazenado no
documento.
O Inspetor de Documento pode localizar e remover informações tais como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Comentários
Versões
Alterações controladas
Anotações à tinta
Texto oculto
Propriedades de documento
Dados XML personalizados
Informações nos cabeçalhos e rodapés

O Inspetor de Documento pode ajudar a garantir que documentos que você compartilhar com outras pessoas
não contenha informações pessoais ocultas ou qualquer conteúdo oculto que sua organização não deseja ver
distribuído. Além disso, sua organização pode personalizar o Inspetor de Documento para adicionar
verificações para tipos adicionais de conteúdo oculto.
Ajudar a impedir alterações em uma versão final de documento
Antes de compartilhar uma versão final de um documento, você pode usar o comando Marcar como Final para
tornar o documento somente leitura e permitir que outras pessoas saibam que você está compartilhando uma
versão final do documento. Quando um documento é marcado como final, a digitação de comandos de edição
e marcas de revisão são desativados e as pessoas que exibirem o documento não podem inadvertidamente
alterar o documento.
O comando Marcar como Final não é um recurso de segurança. Qualquer pessoa pode editar um documento
marcado como final desativando o recurso Marcar como Final.
Verificador de Acessibilidade
O Verificador de Acessibilidade ajuda a identificar e resolver problemas de acessibilidade nos documentos para
que você possa corrigir quaisquer problemas que possam impedir alguém com deficiência de acessar seu
conteúdo.
Se o documento tiver quaisquer problemas de acessibilidade, o modo de exibição Microsoft Office Backstage
exibirá um alerta que permite que você revise e repare quaisquer problemas no documento, se necessário.
Você pode ver o alerta clicando na guia Arquivo. Em Preparar para Compartilhamento, clique em Verificar
Problemas e em Verificar Compatibilidade.
Trabalhar no Word em qualquer lugar
No Word 2010, você tem o poder e a familiaridade do Word onde precisar. Você pode exibir, navegar e editar
documentos do Word no navegador e no celular sem comprometer a riqueza do documento.
Word Web Application
Mesmo quando estiver longe do Word, você poderá armazenar os documentos em um servidor Web e usar o
aplicativo Web do Word para abrir o documento no navegador. Você poderá exibir e até mesmo fazer
alterações no documento.
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Para obter informações, consulte Introdução ao Word Web App.
Word Mobile 2010 para Windows Phone 7
Se você tiver um telefone Windows Phone 7, poderá usar o Microsoft Office Mobile 2010 para trabalhar com
seus arquivos de qualquer lugar — seja no trabalho, em casa ou remotamente. O Word Mobile 2010 faz parte
do Office Mobile e já está no seu Windows Phone 7 no hub do Office; portanto, não é necessário baixar ou
instalar nada para começar.
Você pode usar o Word Mobile 2010 para exibir e editar documentos armazenados em seu telefone, enviados
para você como anexos de e-mail ou hospedados em um site do SharePoint 2010 por meio do SharePoint
Workspace Mobile 2010. Quando você editar um documento via SharePoint Workspace Mobile, poderá salvar
suas alterações de volta no SharePoint quando estiver online novamente.
Com o Word Mobile, você pode criar ou atualizar seus documentos usando muitas das ferramentas de
formatação que você já conhece e usa na versão desktop do Word, adicionar comentários e usar o novo painel
de estrutura de tópicos para rapidamente saltar para um título ou comentário.

,
Como é um novo documento apresenta como título “Documento1”.
Na esquerda temos a Barra de acesso rápido
que permite acessar alguns comandos
mais rapidamente como salvar, desfazer. Você pode personalizar essa barra, clicando no menu de contexto
(flecha para baixo) à direita dela.

Mais a esquerda temos o Botão Office, ele possui esse nome pois é comum a toda a suíte Office.
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Através desse botão, podemos criar novos documentos, abrir arquivos existentes, salvar documentos, imprimir,
preparar o documento (permite adicionar propriedades ao documento, criptografar, adicionar assinaturas
digitais, etc...). Vamos utilizar alguns destes recursos no andamento de nosso curso.
Outra grande novidade na interface é o uso de Abas ou Guias.

Os comandos para a edição de nosso texto agora ficam agrupadas dentro destas guias.
Dentro destas guias temos os grupos de ferramentas, por exemplo, na guia Inicio, temos “Fonte”, “Parágrafo”,
etc..., nestes grupos ficam visíveis para os usuários os principais comandos, para acessar os demais comandos
destes grupos de ferramentas, alguns destes grupos possuem pequenas marcações na sua direita inferior.

O Word possui também guias contextuais quando determinados elementos dentro de seu texto são
selecionados, por exemplo, ao selecionar uma imagem, ele criar na barra de guias, uma guia com a
possibilidade de manipulação do elemento selecionado.

Trabalhando com documentos
Ao iniciarmos o Word temos um documento em branco que é sua área de edição de texto. Vamos digitar um
pequeno texto conforme abaixo:
O Microsoft Office é uma suíte de aplicativos para escritório que contém programas como processador de texto,
planilha de cálculo, banco de dados, apresentação gráfica e gerenciador de tarefas, e-mails e contatos.
A suíte vem acrescentado com o tempo cada vez mais funcionalidades. Ela é vendida em várias versões, de
acordo com a quantidade de programas incorporados e com o perfil de usuários ou empresas.
O Office 2007 inclui uma série de novas funcionalidades, a mais notável é a interface gráfica de usuário,
completamente nova, chamada de FluentUser Interface, (inicialmente designada a Ribbon UI). O Office 2007
requer o
Windows XP com Service Pack 2 ou superior, Windows Server 2003 com Service Pack 1 ou superior, Windows
Vista, ou Linux com a camada de compatibilidade CrossOver instalada.
O "RibbonUser Interface" é uma tarefa orientada para interface gráfica do usuário (GUI). Possui um botão
central, amplamente conhecido como o "Botão Office".
O Office 2007 também inclui novas aplicações e ferramentas do lado do servidor. Entre estas está Groove,
uma suíte colaboração e comunicação para pequenas empresas, que foi originalmente desenvolvido pela
Groove Networks antes de ser adquirida pela Microsoft em 2005. Também é incluído Office SharePoint Server
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2007, uma importante revisão para a plataforma de servidor de aplicativos do Office, que suporta "Excel
Services", uma arquitetura cliente/servidor para apoiar Excel que são compartilhados em tempo real entre
várias máquinas, e também são visíveis e editável através de uma página web.

Salvando Arquivos
É importante ao terminar um documento, ou durante a digitação do mesmo, quando o documento a ser criado
é longo, salvar seu trabalho. Salvar consiste em armazenar se documento em forma de arquivo em seu
computador, pen drive, ou outro dispositivo de armazenamento.
Para salvar seu documento, clique no botão salvar no topo da tela.
definir o nome, local e formato de seu arquivo.
...........................................
...........................................

Será aberta uma tela onde você poderá

Noções de Informática
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Microsoft PowerPoint 2010
Programa utilizado para criação e apresentações de Slides. Para iniciá-lo basta clicar no botão Iniciar da barra
de tarefas do Windows, apontar para Todos os Programas, selecionar Microsoft Office e clicar em Microsoft
Office PowerPoint 2010.

Novidades PowerPoint 2010
Criar, gerenciar e colaborar com outras pessoas
O PowerPoint 2010 apresenta algumas novas ferramentas fantásticas que você poderá usar para criar,
gerenciar e colaborar com eficiência com outras pessoas em suas apresentações.
Gerenciar os arquivos no novo modo de exibição Backstage
O novo modo de exibição Backstage do Microsoft Office permite que você obtenha acesso rápido a tarefas
comuns relacionadas ao gerenciamento de arquivos, como a exibição de propriedades de documento, a
configuração de permissões e a abertura, o salvamento, a impressão e o compartilhamento de suas
apresentações.

Criar uma apresentação em conjunto com os seus colegas
A coautoria permite que você e outros colaboradores alterem uma apresentação ao mesmo tempo, em vez de
serem obrigados a fazê-lo separadamente. Ela também impede que qualquer pessoa seja "bloqueada" em um
arquivo que esteja sendo usado por outro indivíduo ou que esteja com check-out para ele. Você e seus
coautores não precisam mais se revezar para editar uma apresentação e depois mesclar diferentes versões
da apresentação.
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Usando um local compartilhado em um servidor Microsoft SharePoint, as pessoas podem criar conteúdo
quando e onde for conveniente. O Office 2010 tornou mais fácil o suporte a cenários de fluxos de trabalho
adicionais permitindo que a coautoria funcione ‘em qualquer local'.

Na guia Arquivo, clique em Informações para ver os nomes dos coautores.

Salvar automaticamente versões das apresentações
Com o Office Auto-Revisions, você pode salvar automaticamente versões diferentes e progressivas de suas
apresentações, de forma que seja possível recuperar parte ou todas as versões anteriores. Este recurso será
útil se você esquecer de salvar manualmente, outro autor substituir seu conteúdo, se você salvar
acidentalmente as alterações ou se apenas desejar voltar a uma versão anterior de sua apresentação. É
necessário ativar as configurações de AutoRecuperação ou Salvamento Automático para tirar proveito desse
recurso.

Um instantâneo das configurações que você pode definir para ativar ou desativar AutoRevisões

Organizar seus slides em seções
Você pode organizar grandes conjuntos de slides para que se tornem mais gerenciáveis e mais fáceis de
navegar usando seções. Além disso, você poderá colaborar com outras pessoas para criar uma apresentação
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rotulando e agrupando os slides em seções. Por exemplo, cada colega pode ser responsável por preparar os
slides de uma seção separada.
Você pode nomear, imprimir e aplicar efeitos a uma seção inteira.
Mesclar e comparar apresentações
Você pode comparar sua apresentação atual com outra e combiná-las instantaneamente usando o recurso
Mesclar e Comparar no PowerPoint 2010. Isso será útil caso você trabalhe com outras pessoas em
apresentações e use e-mail e compartilhamentos de rede para comunicar alterações.
Este recurso é útil quando você deseja comparar dias apresentações apenas para ver as diferenças existentes,
sem a meta opcional de salvar a apresentação combinada (mesclada).
Você pode gerenciar e escolher quais alterações ou edições deseja incorporar na apresentação final. O recurso
Mesclar e Comparar minimiza o tempo gasto para sincronizar edições de várias versões da mesma
apresentação.

Mesclar e comparar apresentações editadas por duas ou mais pessoas

Trabalhar com arquivos distintos de apresentação do PowerPoint em janelas diferentes
Você pode executar várias apresentações em um único monitor, lado a lado. Suas apresentações não estão
mais ligadas por uma janela principal ou pai e, portanto, você agora tem uma ótima forma de fazer referência
a uma apresentação enquanto estiver trabalhando em outra.
Além disso, você pode usar o novo modo de exibição Leitura para mostrar simultaneamente duas
apresentações em uma apresentação de slides em janelas gerenciadas separadamente, com efeitos
completos de animação e suporte completo de mídia.
Trabalhar de qualquer lugar: PowerPoint Web Apps
Trabalhe em sua apresentação mesmo quando você não estiver no PowerPoint. Armazene sua apresentação
em um servidor Web que hospede o Microsoft Office Web Apps. Em seguida, você poderá usar o PowerPoint
Web App para abrir a apresentação no navegador. Você poderá exibi-lo e até fazer alterações. Os Office Web
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Apps estão disponíveis entrando no Windows Live ou acessando o site do Microsoft SharePoint Foundation
2010 da sua organização com os Office Web Apps instalados.

Enriquecer as apresentações com vídeos, imagens e animações
O PowerPoint 2010 é uma versão com muitos acréscimos e aprimoramentos de edição de fotos e vídeo.
Adicionalmente, as transições e animações têm guias separadas e estão mais suaves e sofisticadas do que
nunca. E há alguns novos acréscimos baseados em foto feitos aos elementos gráficos SmartArt que poderão
surpreendê-lo.
Inserir, editar e reproduzir um vídeo na sua apresentação
Com o PowerPoint 2010, quando você insere vídeos em suas apresentações, elas se tornam parte do arquivo
da apresentação. Chega de arquivos de vídeo ausentes conforme você move as apresentações.
Vincular a um vídeo a partir de um site
Agora você pode inserir vídeos nos slides a partir de sites de mídia social, como YouTube ou hulu, e muito
mais. Cada site online geralmente fornece um código de inserção que permite vincular ao vídeo da
apresentação.
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Aplicar texturas e efeitos artísticos às imagens
Com o PowerPoint 2010, você pode aplicar diferentes efeitos artísticos às suas imagens para fazê-las
parecerem com um esboço, desenho ou pintura. Alguns dos novos efeitos incluem: Esboço a Lápis, Desenho
de Linha, Esboço em Giz, Esponja de Aquarela, Bolhas de Mosaico, Efeito de Transparência, Cimento,
Suavização em Tons Pastel, Filme Plástico, Extremidades Brilhantes, Fotocópia e Traços.

Remover o plano de fundo e outras partes indesejadas de uma imagem
Outra opção avançada de edição de imagens incluída no PowerPoint 2010 é a capacidade de remover
automaticamente partes indesejadas de uma imagem, como o plano de fundo, para enfatizar ou destacar o
assunto da imagem ou para remover detalhes que possam distrair o usuário.

Cortar as imagens com precisão
Você pode usar as ferramentas avançadas de corte para aparar e remover eficazmente partes indesejadas
das imagens a fim de obter apenas a aparência desejada e exibir seus documentos.
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Novos layouts de imagem de elemento gráfico SmartArt
Nessa nova versão do PowerPoint, adicionamos um novo tipo de layout de imagem de elementos gráficos
SmartArt onde você pode contar sua história usando fotos. Existem também outros novos layouts de elementos
gráficos SmartArt. Muito melhor, se você tiver imagens em seu slide, poderá convertê-las rapidamente em um
elemento gráfico SmartArt, exatamente como pode fazer com texto.
Usar este layout para criar um elemento gráfico SmartArt é simples:
•
Insira o layout de imagem de elemento gráfico SmartArt.
•
Adicione sua(s) fotografia(s).
•
Escreva um texto descritivo.
Existem diversos layouts de imagem diferentes para serem escolhidos.

Usar transições com efeitos gráficos de animação 3D
Com o PowerPoint 2010, você poderá cativar audiências com novas transições entre slides que incluem
trajetórias de animação e rotações em um espaço verdadeiramente 3D.
Copiar e colar efeitos animados de um objeto (texto ou formas) para outro
O Pincel de Animação do PowerPoint 2010 permite que você copie animações, de forma similar a como usaria
o Pincel para copiar formatação de texto. Com o Pincel de Animação, você pode copiar efeitos de animação
de um objeto e colar em outro.
Adicionar uma captura de tela a um slide
Adicione rapidamente uma captura de tela à sua apresentação do PowerPoint 2010 sem precisar sair do
PowerPoint. Depois que adicionar a captura de tela, você poderá usar as ferramentas da guia Ferramentas de
Imagem para editar e aprimorar a imagem.
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Transmitir e compartilhar as apresentações com mais eficiência
Aqui estão algumas das novas opções disponíveis para distribuir e disponibilizar sua apresentação.
Tornar as apresentações portáteis para compartilhamento
Inserindo arquivos de áudio e vídeo diretamente em sua apresentação, você a tornará mais portátil para o
compartilhamento. Os arquivos inseridos eliminam a necessidade de enviar mais de um arquivo. Agora você
pode ter certeza de que a sua apresentação multimídia animada e narrada será executada sem problemas.
Você economizará espaço em disco e irá melhorar o desempenho de reprodução ao compactar os arquivos
de mídia.
Além disso, você poderá salvar sua apresentação de slides em disco e, em seguida, qualquer pessoa que
possua um player de disco ou DVD padrão poderá assisti-la e se divertir com ela.

Transformar a apresentação em vídeo
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Transformar sua apresentação em um vídeo é uma nova maneira de distribuí-la e fornecê-la. Quando desejar
oferecer uma versão de alta fidelidade de sua apresentação para colegas ou clientes (ou como um anexo de
e-mail, publicação na Web, em um CD ou DVD), salve-a como um arquivo de vídeo.
Além disso, é possível controlar o tamanho do arquivo multimídia e a qualidade do vídeo.

Transmitir a apresentação de slides
Transmita a apresentação de slides diretamente para uma audiência remota usando a sua conta do Windows
Live ou um serviço de transmissão fornecido por sua organização.
Agora você pode transmitir uma apresentação de slides para a sua audiência, que precisa apenas de um
navegador e um telefone. Você, como apresentador, precisa do PowerPoint. Você terá controle completo sobre
o avanço dos slides, e os membros da audiência simplesmente o seguirão em seus navegadores.
Identificar e resolver problemas de acessibilidade
O Verificador de Acessibilidade ajuda a identificar e resolver problemas de acessibilidade nos arquivos do
PowerPoint. Você pode corrigir qualquer possível problema que possa dificultar o acesso de alguém ao seu
conteúdo. Se houver algum possível problema de acessibilidade aos arquivos do PowerPoint, será exibido um
alerta no modo de exibição Backstage do Microsoft Office que permitirá que você verifique e repare esses
problemas. Você pode ver o alerta clicando na guia Arquivo. Em Preparar para Compartilhamento, clique em
Verificar Problemas e em Verificar Compatibilidade.
Transformar o mouse em um apontador laser
Quando desejar enfatizar um ponto em um slide, você poderá transformar o ponteiro do mouse em um ponteiro
de laser.
No modo de exibição Apresentação de Slides, basta manter a tecla Ctrl
...........................................
...........................................
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Noções de Informática

Conteúdo
Programas de navegação: Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome

Exercícios pertinentes
Programas de correio eletrônico Outlook Express

Exercícios pertinentes
Sítios de busca e pesquisa na Internet
Redes Sociais
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Computação e armazenamento de dados na nuvem (cloud computing) e (cloud storage)
Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, pastas e programas
Segurança da informação

Exercícios pertinentes

Programas De Navegação
Internet Explorer – (Navegador)
Com o Internet Explorer, você pode:
• Examinar toda a enorme variedade de informações em multimídia disponíveis na World Wide Web (www);
• Fazer pesquisas avançadas sem ter que se deslocar à biblioteca de alguma universidade;
• Ouvir clipes de músicas, rádios, assistir vídeos, canais de TV etc.;
• Trocar correio eletrônico de maneira rápida com usuários da Internet do mundo todo;
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•
•
•

Ouvir notícias e músicas pelas rádios do mundo inteiro;
Ler jornais com notícias on-line (atualizadas - tempo real);
Fazer compras on-line, entre outras atividades.

Navegador Internet Explorer.
Procedimentos:
Na Área de Trabalho CLIC no ícone Internet Explorer. Será ouvida uma mensagem indicando que o Internet
Explorer foi acessado.
Outras duas opções são:
1. pressionar TAB até a Barra de Ferramentas e pressionar Enter na opção de iniciar o navegador do Internet
Explorer.
2. Iniciar/Todos os Programas/Internet Explorer.

Os endereços eletrônicos
Nesta seção iremos aprender como são formados os endereços eletrônicos, ou seja, por que existe esse www,
.com, .br, .org etc.
Veja abaixo.
Exemplo:

Protocolo

Nome da
http://www.microsoft.com.br

Localidade da

Comercial

World Wide

No exemplo acima mostramos um endereço (URL) situado na WWW, com fins comerciais, e localizado no
Brasil, cujo o nome da empresa é Microsoft. Simples não?
http:// (HyperText Transfer Protocol) Protocolo de transferência de Hipertexto, é o protocolo utilizado para
transferências de páginas Web.
www: Significa que esta é uma página Web ou seja, aqui é possível visualizar imagens, textos formatados,
ouvir sons, músicas, participar de aplicações desenvolvidas em Java ou outro script. Resumindo é a parte
gráfica da Internet
org : Indica que o Website é uma organização.
edu: Indica que o Website é uma organização educacional
gov: Indica que o Website é uma organização governamental.
com: Indica que o Website é uma organização comercial.
br: Indica que o Website é uma organização localizada no Brasil, assim como na França é ".fr" e EUA ".us"
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Veja abaixo os botões da barra de ferramentas do Internet Explorer:

Volta à página anterior, que foi previamente acessada. Podemos usar também o
ALT+seta para esquerda.

Back espace ou

Avança para à próxima página, que foi previamente acessada. Podemos usar também ALT+ seta
para direita.

Pára de carregar a página.

Atualiza o conteúdo da página (atalho: F5). Utilizamos essa opção quando a página acessada oferece
informações que são alteradas em tempo real. Sendo assim, a informação obtida na abertura desse tipo de
página, após algum tempo, poderá ficar desatualizada.

Retorna à Home Page da Pronag, que é a página inicial, ou qualquer outro que esteja configurado (ALT
+ Home).

Barra de título
Contém o nome do site (janela) que está aberta.
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Barra de endereços
Neste espaço é onde informamos o endereço do site que devemos acessar, além de listar endereços digitados
e acessados recentemente.
Após abrir o Internet Explorer, tecle Tab uma vez para ouvir o endereço do site acessado ou, ainda, tecle Ctrl
+ O para que possa digitar o novo endereço e tecle Enter para finalizar.

Barra de Menus
Padrão em janelas do S.O. Windows. Guardam opções de configurações e usabilidade.

Barra de comandos
Na barra de comandos é possível acessar qualquer configuração ou recurso do Internet Explorer, além de
personalizar os botões de comando de acordo com sua preferência.
Ao abrir o Internet Explorer, mesmo sem nenhum site carregado, navegue com o Tab até encontrar o botão
“Home, botão de divisão” e, para conhecer as opções dessa barra, movimente as setas para a direita ou
esquerda.
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Pressionando o botão direito do mouse (Shift + F10) sobre qualquer um dos botões, um menu será exibido e,
entre outras opções, descendo com a seta, vamos encontrar o item “Personalizar barra de comandos”, o qual
ainda possui submenus (leve a seta para a direita e depois para baixo para encontrar essas outras opções).
Ao encontrar o item “Adicionar ou Remover Comandos”, tecle Enter e vamos aprender a navegar na janela que
se abre. De início, o Virtual Vision informará que estamos na lista de botões da Barra de Ferramentas. Esses
são os botões que já estão aparecendo na tela.
Navegando com o Tab, vamos encontrar a lista de botões disponíveis, que apresenta os botões que podemos
adicionar na Barra de Ferramentas.
Para adicionar ou remover botões, escolha o item na lista apropriada e, com o Tab, procure “Adicionar” ou
“Remover”. Nessa tela ainda existem as opções “Redefinir”, que restaura a barra para seu estado original, e o
botão “Fechar”, que retorna a tela principal do navegador.

Barra de Comandos (Abas)

É possível ter vários sites abertos e alternar de um para outro rapidamente apenas movimentando as setas ou
Ctrl + Tab.

Barra de Status

A Barra de Status exibe como está a sua navegação na Web, detalhes de links, Pop-up bloqueado e
configurações de segurança.

Modo de compatibilidade
Este recurso quando ativo exibe o layout de sites que foram desenvolvidos para versões anteriores do Internet
Explorer e que podem não ser exibidos corretamente na versão atual.

Interromper (Esc)
Quando acionamos a tecla Esc, o carregamento de alguma página solicitada é interrompido.

Pesquisa

Com o novo menu de pesquisa que oferece sugestões, a pesquisa ficou mais fácil!
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O histórico e o preenchimento automático enquanto você digita na caixa de pesquisa ajudam você encontrar o
que precisa de maneira rápida. Você também pode alterar rapidamente os provedores de pesquisa da seguinte
forma:
Após abrir o Internet Explorer, navegue com o Tab até encontrar o botão “Pesquisar”, desça com a seta e, no
menu que surge, temos várias opções, entre elas vamos procurar “Localizar mais provedores” e teclamos
Enter.
Surge uma página chamada “Busca Visual – Galeria de Complementos”. Vamos navegar com o Tab para
conhecer as sugestões de novos provedores.
Sempre após o nome de um provedor teremos o botão para adicioná-lo ao Internet Explorer. Por exemplo,
vamos adicionar o Google como nosso provedor. Pressionaremos o Tab até encontrar o link “Sugestões de
Busca do Google (in...)” e, logo após, encontramos a opção “Adicionar ao Internet Explorer, botão” e finalizamos
com Enter.
Essa página será fechada e voltaremos para a janela “Adicionar provedor de pesquisa”, onde encontraremos
algumas opções para configurarmos o novo provedor: “Tornar este meu provedor de pesquisa padrão, caixa
de seleção” e “Usar sugestões de pesquisa deste provedor, caixa de seleção”. Marque com a barra de espaços
as opções conforme julgar necessário e finalize pressionando Enter no botão “Adicionar”.

Help

Obtenha soluções para os seus problemas enquanto estiver conectado à Internet, através de artigos,
comentários de outros usuários e suporte on-line.
Para utilizar este recurso, siga as instruções abaixo:
Tecle Alt para acessar a Barra de Menu, pressione a seta para a direita até encontrar o botão “Ajuda”, seta
para baixo até o item “Ajuda do internet explorer, F1” e pressione Enter. Atalho F1.
Quando a próxima janela se abrir, tecle Alt + P para acionar a guia “Pesquisar”. Logo o cursor estará na “Caixa
de texto, pesquisa”, onde é possível digitar uma palavra-chave sobre o assunto que desejamos encontrar ajuda
e tecle Enter.
Para acessar a lista de links encontrada que traz informações diretas sobre algum assunto, tecle Alt + P para
acessar a guia Pesquisar, tecle Tab até ouvir a mensagem “Selecione o tópico que deseja ouvir”, desça com
a seta até o item desejado, tecle Enter para abri-lo e efetue a leitura utilizando as teclas Ctrl + ponto do teclado
numérico.

Páginas - (atalho: Alt + P):
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a- Nova janela: Nesta opção será aberta uma nova janela do Internet Explorer sobre a existente. Para executar
esta tarefa, abra o Internet Explorer, tecle Tab até encontrar a opção “Home, botão de divisão”, seta para a
direita até “Página – botão de ação”, tecle Enter e desça no menu que se abre até a opção “Nova janela” e
tecle Enter para finalizar.
b- Salvar como: Esta opção armazena a página atual em seu computador, sendo possível a utilização off-line
posteriormente. Este recurso guarda as informações do site da forma com que ele é exibido on-line.
Para executar esta tarefa, siga este procedimento:
Abra o Internet Explorer, tecle Tab até encontrar a opção “Home, botão de divisão”, seta para a direita até
“Página – botão de ação”, tecle Enter e desça no menu que se abre até a opção “Salvar como” e tecle Enter
para finalizar. Na “Caixa de diálogo” que é aberta, defina onde o arquivo será salvo em seu computador
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(assunto discutido no curso de Windows) e, então, escolha o botão “Salvar” com o Tab e pressione Enter para
finalizar.
c - Enviar Página por E-mail: Este recurso envia o arquivo da página atual através do programa padrão de email definido no sistema operacional. Com a utilização deste recurso, algumas configurações atuais da página
poderão ser perdidas.
Obs.: Esta opção é encontrada no mesmo menu onde está a opção “Salvar como”. Abra o Internet Explorer,
tecle Tab até encontrar a opção “Home, botão de divisão”, seta para a direita até “Página – botão de ação”,
tecle Enter e desça no menu que se abre até a opção “Enviar link por e-mail” e tecle Enter para finalizar.
Preencha o campo “Para” com o endereço do destinatário e envie a mensagem (atalho para enviar mensagem:
Ctrl + Enter).
Dessa mesma forma, poderemos usar a opção “Enviar link por e-mail”, que insere o endereço do site
atualmente carregado em nosso navegador no corpo da mensagem.
d- Editar com Microsoft Word: Esta opção permite que você altere o layout da página da
Web. É voltada a desenvolvedores Web.

Segurança – (atalho Alt + S):

Neste menu a Microsoft reuniu algumas configurações de privacidade e segurança da navegação na Web.
Abra o Internet Explorer, navegue com o Tab até encontrar a opção “Home, botão de divisão” e navegue com
a seta até encontrar a opção “Segurança, botão de ação”, pressione Enter, e então será exibida uma lista com
as seguintes opções (navegaremos com a seta nessa lista e Enter para entrar em cada item): no menu que se
abre, a primeira opção que encontramos é “Excluir histórico de navegação”. Tecle Enter para selecioná-la
(Atalho Ctrl + Shift + Del).
Na janela de configuração que será aberta “Excluir histórico de navegação”, que será exibida trazendo as
configurações de maneira genérica, selecione a opção desejada e clique em Excluir (navegue com o Tab entre
as opções e para selecionar o item desejado, pressione a Barra de Espaços) e, para excluir, continue com o
Tab até o botão “Excluir” e finalize com Enter. Nessa janela temos os seguintes itens:
• Preservar dados de sites Favoritos:
Mantém arquivos temporários da Internet que agilizam a navegação.
• Arquivos de Internet Temporários:
São cópias de imagens e mídias para exibição mais rápida (ocupam bastante espaço do HD).
• Cookies:
Armazenam informações de sites, como Logon, Senha, Endereço de e-mail.
• Histórico:
Remove a lista de sites visitados.
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• Dados de formulário:
Informações que foram digitadas em formulários.
• Senhas:
Senhas salvas que são preenchidas automaticamente quando você entra em um site que já foi visitado
anteriormente.
•
Dados da Filtragem InPrivate:
São informações usadas para detectar onde sites estão compartilhando automaticamente detalhes da sua
visita.
A Navegação InPrivate permite que você navegue na Web sem deixar vestígios no Internet Explorer. Isso ajuda
a impedir que qualquer outra pessoa que possa estar usando seu computador veja quais páginas você visitou
e o que você procurou na Web.
Quando você inicia a Navegação InPrivate, o Internet Explorer abre uma nova janela do navegador. A proteção
oferecida pela Navegação InPrivate tem efeito apenas durante o tempo que você usar a janela.
Você pode abrir quantas guias desejar nessa janela e todas elas estarão protegidas pela Navegação InPrivate.
Entretanto, se você abrir outra janela do navegador, ela não estará protegida pela Navegação InPrivate.
Quando você navegar usando a Navegação InPrivate, o Internet Explorer armazenará algumas informações
como cookies e arquivos de Internet temporários de forma que as páginas da Web que você visite funcionem
corretamente. Entretanto, no final da sua sessão da Navegação InPrivate, essas informações são descartadas.
Para acionar a navegação InPrivate, pressione Alt, navegue com a seta para a direita até encontrar o menu
“Ferramentas”, desça até “Navegação InPrivate” e finalize com Enter.

Acessando sites com certificados de segurança (cadeado)

O Internet Explorer oferece múltiplos recursos de segurança inter-relacionados para ajudar a proteger o
computador contra malware (códigos mal-intencionados ou softwares indesejados, incluindo worms, vírus,
adware e spyware).
Entre as proteções de segurança dinâmicas do navegador estão os meios de proteção para ajudar a assegurar
que as informações pessoais não caiam nas mãos de websites fraudulentos ou enganosos.
Exemplos de sites que terão cadeado de segurança: bancos, como o Bradesco.com.br, sites de e-mail e sites
de comércio eletrônico.
Se por acaso acessarmos um site com problemas de segurança, o Internet Explorer é capaz de identificar essa
condição e nos mostrar que o site não é seguro. Logo após a barra de endereços, encontraremos o botão “Erro
do certificado”. Pressionando o botão direito do mouse, novamente poderemos ler detalhes sobre o certificado.
Algumas empresas utilizam certificados compartilhados. Trata-se de uma prática comum de empresas que
possuem diversos domínios, ou prestam serviços de Internet e hospedagem de sites, que, para baratear
custos, expõem seus dados a grandes riscos.
.........................................
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.........................................

E MAIS
Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático: Números inteiros e racionais: operações (adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação); expressões numéricas; múltiplos e divisores de
números naturais; problemas. Frações e operações com frações. Números e grandezas
proporcionais: razões e proporções; divisão em partes proporcionais; regra de três; porcentagem e
problemas.
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir
novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a
estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de:
raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal,
formação de conceitos, discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir
de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas.

FIM
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