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Conteúdo 
 

Língua Portuguesa 1. Compreensão e interpretação de textos. 2. Tipologia textual.  3. Ortografia.  4. 
Acentuação.  5. Morfologia.  6. Uso do sinal de crase.  7. Sintaxe.  8. Pontuação.  9. Concordância 
nominal e verbal.   

 

Coletâneas de Exercícios pertinentes 
 

 

 

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

 

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

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

 
Letras minúsculas 

a b c d e f g h i j  k l m n o p q r s  t u v w x y z 

 
As letras k, w e y, que na verdade não tinham desaparecido da maioria dos dicionários da nossa língua, são 
usadas em várias situações.  
Por exemplo:  
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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  Pato 

/m/  /p/ 

Fonema  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) 
viajar (viajo, viajaram) 
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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:  
- acrescentar - adolescência - consciência - indisciplina - fascinação - piscina - nascer  
- obsceno - ressuscitar - seiscentos. 
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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) broxa (pincel) 

Chá (nome de uma bebida) xá (título de antigo soberano do Irã) 

Chácara (propriedade rural) xácara (narrativa popular em versos) 

Cheque (ordem de pagamento) xeque (jogada de xadrez) 

Cocho (vasilha para alimentar animais) coxo (manco) 

Tacha (pequeno prego) taxa (imposto) 

Tachar (pôr defeito em) taxar (cobrar imposto) 

 
Exemplos de palavras homófonas que se distinguem pelo contraste entre z e s e pelo contraste gráfico: 
 

Cozer (cozinhar) coser (costurar) 

Prezar (ter em consideração) presar (prender, apreender) 

Traz (do verbo trazer) trás (parte posterior) 

Acender (iluminar) ascender (subir) 

Acento (sinal gráfico) assento (onde se senta) 

Caçar (perseguir a caça) cassar (anular) 

Cegar (tornar cego) segar (cortar para colher) 

Censo (recenseamento) senso (juízo) 

Cessão (ato de ceder), secção (corte)   seção (departamento - parte ou divisão)  sessão (reunião). 

Concerto (harmonia musical) conserto (reparo) 

Espiar (ver, espreitar) expiar (sofrer castigo) 

Incipiente (principiante) insipiente (ignorante) 
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Intenção (propósito) intensão (esforço, intensidade) 

Paço (palácio) 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)  Ele quiz fazer a transação, mas não fes.  
b)  Ele quiz fazer a transação, mas não fez.  
c)  Ele quis fazer a transação, mas não fes.  
d)  Ele quis fazer a transação, mas não fez.  
 

É essa mesma. Você acertou em cheio. O verbo querer não tem z no nome. Então não terá z nunca. 

Quando soar o som z, não duvide: escreva s:  
 

quis quisemos quiseram quiser quisesse quiséssemos quisesse 

 

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

faz fazemos fazem fiz fez 

fizemos fizeram fizer fizermos fizerem 

fizesse fizéssemos fizessem 
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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)  rúbrica, previlégio  
b)  rubrica, previlégio  
c)  rúbrica, privilégio  
d)  rubrica, privilégio  
 
Dizer rúbrica? Cruz-credo! Só o ex-ministro Kandir. Ele não deixa por menos. Também diz previlégio. Seguir-

lhe 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.  
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b) Ele agiu com muita descrição.  
c) O pião conseguiu o primeiro lugar na competição.  
d) Ele cantou uma área belíssima. 
e) Utilizamos as salas com exatidão. 
 
2. Todas as alternativas são verdadeiras quanto ao emprego da inicial maiúscula, exceto: 
a) Nos nomes dos meses quando estiverem nas datas.  
b) No começo de período, verso ou alguma citação direta.  
c) Nos substantivos próprios de qualquer espécie  
d) Nos nomes de fatos históricos dos povos em geral.  
e) Nos nomes de escolas de qualquer natureza. 
 
3. Indique a única sequência em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 
a) fanatizar - analizar - frizar.  
b) fanatisar - paralizar - frisar.  
c) banalizar - analisar - paralisar.  
d) realisar - analisar - paralizar. 
e) utilizar - canalisar - vasamento. 
 
4. A forma dual que apresenta o verbo grafado incorretamente é: 
a) hidrólise - hidrolisar.  
b) comércio - comercializar.  
c) ironia - ironizar.  
d) catequese - catequisar. 
e) análise - analisar. 
 
5. Quanto ao emprego de iniciais maiúsculas, assinale a alternativa em que não há erro de grafia: 
a) A Baía de Guanabara é uma grande obra de arte da Natureza.  
b) Na idade média, os povos da América do Sul não tinham laços de amizade com a Europa.  
c) Diz um provérbio árabe: "a agulha veste os outros e vive nua."  
d) "Chegam os magos do Oriente, com suas dádivas: ouro, incensos e mirra " (Manuel Bandeira). 
e) A Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, foi ornamentada na época de natal. 

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

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

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

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

 
 

 

 
 

 
 

Conteúdo 
 
1. Grupos vulneráveis e o sistema prisional.  2. Regras Mínimas das Nações Unidas para o 
Tratamento dos Presos.  3. Teoria Geral dos Direitos Humanos.  4. Direitos Humanos na Constituição 
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Federal.  5. Declaração Universal dos Direitos Humanos.  6. Convenção Americana de Direitos 
Humanos.  7. Protocolo das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à 
Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças.  8. 
Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes.  
 

Coletâneas de Exercícios pertinentes 

 
 

 
Grupos Vulneráveis e o Sistema Prisional 

 

 Definição de Grupos Vulneráveis 
Conjunto de pessoas pertencentes a uma minoria que, por motivação diversa, tem acesso, participação e/ou 
oportunidade igualitária dificultada ou vetada, a bens e serviços universais disponíveis para a população. São 
grupos que sofrem tanto materialmente como social e psicologicamente os efeitos da exclusão, seja por 
motivos religiosos, de saúde, opção sexual, etnia, cor de pele, por incapacidade física ou mental, gênero, dentre 
outras. 

 
Se faz importante, primeiramente, expor alguns conceitos afim de que se possa delimitar as devidas diferenças 
entre minorias e grupos vulneráveis.  
 
Os grupos vulneráveis se mostram a sociedade como sendo um conjunto de seres humanos, possuidores de 
direitos civis e políticos, possuindo o direito de cidadão, porém, a sociedade de maneira geral e pelo fato desta 
ser majoritária, macula certos direitos inerentes as pessoas vulneráveis.  
 
Há de se perceber que para certa mácula ocorrer, é necessário um fator numérico desfavorável aos grupos 
vulneráveis, ou seja, estes se encontram em menor número na sociedade, pois se o contrário fosse verdadeiro 
poderiam eles se rebelar contra sociedade.  
 
A ligação que há entre esses grupos ocorre por ocasiões fáticas por não existir uma identidade própria, 
ocorrendo assim um certo desdém na maneira da sociedade e do poder público em enxergar esses grupos.  
 
Pode-se conceituar grupos vulneráveis como sendo o conjunto de pessoas, ligadas por ocorrências fáticas de 
caráter provisório, o qual não possui identidade, havendo interesse em permanecer nessa situação, sendo 
seus direitos feridos e invisíveis aos olhos da sociedade e do poder público.  
Exemplificando: Mulheres; Crianças e Adolescentes; Idosos; População de Rua; Pessoas com Deficiência 
Física ou Sofrimento Mental; Comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais). 
 

Importância da Diferenciação  
 
O legislador, devido às características dos grupos minoritários, carece em oferecer tratamento diferenciado a 
eles, para que haja de fato uma igualdade.  
 
Os grupos minoritários são organizados e podem lutar por um tratamento diferente. Um dos aspectos que 
diferenciam grupos vulneráveis de minorias é o fato destes últimos possuírem autodeterminação e 
solidariedade, características essas não encontradas nos vulneráveis. Não organizados, encontram-se muitas 
vezes dispersos, o que dificulta, sem dúvida, a possibilidade de exigir do Estado um tratamento melhor e ações 
afirmativas. 
 
Normalmente os grupos minoritários não são organizados, o que pode lhes valer ainda um problema maior, 
pois devido a essa “desorganização” a luta pelo direito se torna individual e mais dificultosa. Em parte oposta, 
os vulneráveis, são organizados, assim como os índios, pessoas deficientes, negros-quilombolas.  
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Os efeitos de tais diferenciações apreciadas até aqui, se concretizam quando imaginamos Políticas Públicas. 
Não há que se falar no implemento destas no que tange aos grupos vulneráveis, pois não se nota interesse 
entre eles em manter suas identidades.  
 
Doravante, é essencial que haja Políticas Públicas para manter viva a identidade das minorias.  
 

Conclusão  
Os direitos humanos nasceram com o constitucionalismo. O modelo liberal adotado pelos Estados Unidos e 
França serviu para garantir direitos negativos, que se mostraram insuficientes, diante do poder da burguesia 
impor suas normas trabalhistas para o proletariado durante a Revolução Industrial.  
 
A segunda dimensão trouxe uma tentativa de igualdade, pois colocou o Estado como um prestador de direitos 
sociais, trabalhistas e previdenciários. A Lei Fundamental de Weimar e a Constituição do México marca a nova 
etapa.  
 
Com a eclosão da Segunda Guerra, as atrocidades serviram como alerta para a luta dos direitos humanos. 
Coube à Organização das Nações Unidas prescrever a Carta que declarou os direitos fundamentais do homem, 
assim como sua dignidade, passando-se assim a ser a base de muitas constituições, de muitos Estados 
Democráticos.  
 
Finalmente, nessa nova etapa da civilização, chamada de Pós-Modernidade, deve a doutrina avançar na 
proteção desses direitos. Como são direitos “erga omnes” e universais, uma nova fronteira de efetivação são 
que os direitos alcancem os grupos vulneráveis e as minorias. 
 
A diferenciação se faz necessária no que tange às políticas públicas implementadas pelos governos, devendo 
os Grupos Vulneráveis ter uma especial atenção, devido os aspectos de não identidade e da luta 
individualizada que cada um deve realizar para obter os direitos pretendidos.  
 
Se pensarmos que as verbas liberadas para um dirigente público não são suficientes para atender a todos, e 
em um polo vislumbramos a manutenção da cultura indígena e no outro os idosos carecendo de alimentação 
especial.  
 
Intuitivamente se percebe que é hierarquicamente mais importante atender os grupos vulneráveis, no caso os 
idosos, do que a minoria que são os índios no exemplo supracitado.  
 
Servirá tal distinção para que seja um caminho a trilhar o Poder Público na hora de implantar ações que 
efetivem direitos imanentes a estes grupos.  
 
O correto seria destinar verba suficiente aos dois grupos em questão para que fossem atendidas todas as 
necessidades, mas isso nem sempre é possível, devendo o gerenciador optar pelos grupos vulneráveis.  
  

Sistema Prisional 
 
A 5ª Regra de Mandela define que o regime prisional deve procurar minimizar as diferenças entre a vida no 
cárcere e aquela em liberdade que tendem a reduzir a responsabilidade dos presos ou o respeito à sua 
dignidade como seres humanos. 
 
Portanto, é dever do Estado e também direito subjetivo das pessoas privadas de liberdade que a execução da 
pena ocorra de forma adequada. Dessa forma é considerado como direito fundamental do detento a 
preservação de sua incolumidade física e moral, conforme o artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal. 
 
No entanto, a realidade prisional que afeta o Brasil não permite atingir determinados objetivos. Anualmente, 
centenas de pessoas são lançadas à sorte de um sistema prisional falido e deficiente. 
 
A questão que principal discutida gira em torno da insuficiência do Estado em garantir de condições adequadas 
para que a pessoa privada de liberdade cumpra a sentença determinada, de acordo com previsões legais de 
promoção e efetivação dos Direitos Humanos. 
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A Situação Atual do Sistema Penitenciário e a Violação do Princípio da Dignidade 
Humana 
 
Desde 1979 Michel Foucault já dizia a respeito das origens das prisões e o que elas se tornariam. Convém 
ressaltar que o problema das penitenciárias não é exclusivo do Brasil, porém esse êxito só será alcançado em 
âmbito nacional com a correta aplicação das leis brasileiras e tratados internacionais. Em seu livro Microfísica 
do Poder, é dedicado um capítulo para falar sobre as prisões: 
 
Minha hipótese é que a prisão esteve, desde a sua origem, ligada a um projeto de transformação do indivíduo. 
(…) Desde o começo a prisão devia ser um instrumento tão aperfeiçoado quanto a escola, a caserna ou o 
hospital, e agir com precisão sobre os indivíduos. O fracasso foi imediato e registrado quase ao mesmo tempo 
em que o próprio projeto. Desde 1820 se constata que a prisão, longe de transformar os criminosos em gente 
honesta, serve apenas para fabricar novos criminosos ou para afundá-los ainda mais na criminalidade. 
(FOUCAULT, p.131,1979). 
 
O sistema penitenciário brasileiro não é diferente; de forma geral, está falido, precisa passar por uma 
reformulação urgente. Todo o sistema está superlotado, assim o país ocupa a 4º posição da maior população 
carcerária do mundo, atrás somente dos Estados Unidos, Rússia e China. 
De acordo com os dados da DEPEN (Departamento Penitenciário Nacional), a população penitenciária 
alcançou a marca de 711.463 de pessoas privadas de liberdade no Brasil, em 2017. Quanto ao perfil 
socioeconômico dos detentos, mostram que 55% têm entre 18 e 29 anos, 61,6% são negros e 75,08% possuem 
o ensino fundamental completo. Por fim, convém ressaltar que desse número alarmante de pessoas que 
ingressam nesse sistema, 40% delas estão presas provisoriamente. 
 
Ao tratar do Sistema Penitenciário Brasileiro há questões intrínsecas e relacionadas ao número crescente a 
cada ano, refere-se a “cor da pele dos detentos”, acesso a educação e cultura e o uso de drogas. O sistema 
prisional é considerado um problema de saúde pública em potencial no mundo todo. Além de as prisões 
concentrarem indivíduos negros e pobres que não puderam atingir os patamares mínimos para o acesso a 
bens culturais e/ou de serviços, eles participam do grupo dos “especialmente vulneráveis” às doenças 
infectocontagiosas. 
 
Inegavelmente, o Brasil convive com um abandono do sistema prisional, o que deveria ser um instrumento de 
ressocialização, muitas vezes, funciona como escola do crime, devido à forma como é tratado pelo estado e 
pela sociedade. Com relação ao papel do Estado, o mesmo não está cumprindo o estabelecido, em diversos 
diplomas legais, como a Lei de Execuções Penais, Constituição Federal, Código Penal, além das regras 
internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração Americana de Direitos e 
Deveres do Homem e a Resolução da ONU que prevê as Regras Mínimas para o Tratamento do Preso. 
 
Os principais problemas que atingem o sistema penitenciário brasileiro, como a superlotação, a violência, as 
violações de direitos humanos e o domínio de facções criminosas são recorrentes nessas prisões, 
proporcionando assim a não aplicação do real sentido da pena restritiva de liberdade, que seria e reinserção 
da pessoa privada de liberdade à sociedade de forma digna. No entanto, atualmente, em muitas situações a 
prisão está sendo vista como sinônimo de punição. 
 
Tendo como ênfase o cidadão brasileiro, a Constituição de 1988 consagrou como um dos seus fundamentos 
principais, o princípio da dignidade humana. A respeito desta concepção, a ideia de proteção e existência digna 
deveria ser assegurada de forma plena a todos os cidadãos brasileiros. 
 
O princípio constitucional visa a garantir o respeito e a proteção da dignidade humana não apenas no sentido 
de assegurar um tratamento humano e não degradante, e tampouco conduz ao mero oferecimento de garantias 
à integridade física do ser humano.  
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
 

 

Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros 
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Adotadas pelo 1º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Tratamento de Delinquentes, 
realizado em Genebra, em 1955, e aprovadas pelo Conselho Econômico e Social da ONU através da sua 
resolução 663 C I (XXIV), de 31 de julho de 1957, aditada pela resolução 2076 (LXII) de 13 de maio de 1977. 
Em 25 de maio de 1984, através da resolução 1984/47, o Conselho Econômico e Social aprovou treze 
procedimentos para a aplicação efetiva das Regras Mínimas (anexo). 
 
Observações preliminares 
 
1. O objetivo das presentes regras não é descrever detalhadamente um sistema penitenciário modelo, mas 
apenas estabelecer - inspirando-se em conceitos geralmente admitidos em nossos tempos e nos elementos 
essenciais dos sistemas contemporâneos mais adequados - os princípios e as regras de uma boa organização 
penitenciária e da prática relativa ao tratamento de prisioneiros. 

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

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

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

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

 

Direitos Humanos na Constituição Federal 
 

Sinteticamente, pode-se definir os princípios constitucionais fundamentais como princípios que visam dar a 
definição e características ao Estado e à sociedade política, enumerando os principais órgãos político-
constitucionais, sendo, portanto, a síntese de todas as demais normas constitucionais. Na constituição 
brasileira de 1988 tais princípios se sintetizam, segundo o professor José Afonso, da seguinte forma:  
“Princípios relativos à existência, forma, estrutura e tipo de Estado (...) princípios relativos à forma de governo 
e à organização dos poderes (...) princípios relativos à organização da sociedade (...) princípios relativos ao 
regime político (...) princípios relativos à prestação positiva do Estado (...) princípios relativos à comunidade 
internacional” (Silva, 2008, p. 94)  
 

Princípios Constitucionais Fundamentais do Brasil 
 
A Constituição Federal do Brasil de 1988 estabelece em seu Título I – Dos Princípios Fundamentais – os 
Princípios Constitucionais Fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro, os quais serão detalhados abaixo.  
 

a) República Federativa do Brasil  
 
O artigo 1º da Carta Magna vigente no Brasil afirma:  
 
“Art. 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 (...)”  
 
Assim, percebe-se que o Estado brasileiro é Democrático de Direito (analisado no tópico “f”), se constituindo 
como uma República Federativa. Para que possamos adentrar nas especificações relativas à forma de governo 
e de Estado do Brasil, faz-se necessária uma compreensão sintética do que se constituí como Estado.  
 
Estado surge com a autodeterminação de um povo, dentro de um território, tendo independência em relação 
aos demais Estados. Desse conceito sintético podemos extrair alguns dos principais elementos 
caracterizadores do Estado, o poder soberano, o povo e o território, estando todos regulados pela constituição 
vigente.  
 
O termo República Federativa, possui dois valores determinantes e que o caracterizam, o Federalismo, como 
forma de Estado, e a República, como forma de governo, os quais serão analisados a seguir.  
 
O Federalismo, surgiu com a Constituição Americana de 1787, sendo adotado no Brasil a partir do ano de 
1889, com a proclamação da República. A federação é a unidade organizacional desta forma de Estado, sendo 
uma união de coletividades regionais autônomas, os Estados Federados.  
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O Estado Federal brasileiro é composto, como se extrai do caput do art. 1º da Constituição de 1988, “pela 
união indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal”. O Federalismo no Brasil possui um 
traço distintivo dos demais no restante da comunidade internacional, que é sua configuração tripartida, onde 
se observa a figura da União – único titular da soberania –, dos Estados e dos Municípios, a introdução do 
Município como um ente dotado de autonomia representa uma inovação apresentada pela Constituição de 
1988. 
 
Importante destacar, ainda, que por estabelecimento da Constituição Federal brasileira, “a forma federativa 
de Estado” é uma cláusula pétrea, sendo, portanto, núcleo imodificável da Constituição, com fulcro no artigo 
60, parágrafo 4º, inciso I, o que possui como consequência que proposta de emenda que vise abolir essa forma 
de estado não pode ser sequer objeto de deliberação.  
 
Por fim, a autonomia que tais entes federados possuem é relativa, posto que devem observar, quando do 
exercício da autonomia, as disposições previstas na Carta Magna brasileira, a Constituição Federal de 1988.  
 
República fora conceituada de forma substancial pela primeira vez pelo grande filósofo Aristóteles, que o 
colocava como “governo em que o povo governa no interesse do povo”, posteriormente fora teorizado por 
outro importante pensador, Maquiavel, que o admitia como sendo “governo caracterizado pela eletividade 
periódica do chefe de Estado”. No Brasil, tal forma de governo surgiu paralelamente à ideia de Federação, 
na Constituição de 1989.  
 
O grande mestre do Direito Constitucional, J. J. Gomes Canotilho, ao caracterizar a forma republicana de 
governo apresentou as suas características marcantes, que são:  
“radical incompatibilidade de um governo republicano com o princípio monárquico e com os privilégios e títulos 
nobiliárquicos (...) exigência de uma estrutura política-organizatória garantidora das liberdades cívicas e 
políticas. (...) a forma republicana pressupões um catálogo de liberdades onde se articulam 
intersubjectivamente a liberdade dos antigos (direito de participação política) e a liberdade dos modernos 
(direito de defesa individuais). (...) legitimação do poder político baseada no povo (...) A “forma republicana de 
governo” recolhe e acentua a ideia de “antiprivilégio” no que respeita à definição dos princípios e critérios 
ordenadores do acesso à função pública e aos cargos públicos.” (Canotilho, 1998, p. 224/225)  
 

b) Fundamentos do Estado Brasileiro  
 
Encontram-se enumerados no artigo 1º da Constituição brasileira de 1988, nos incisos I ao V:  
 
Art. 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. 
 
Assim, percebe-se que o Estado brasileiro possui como fundamentos: a soberania, a cidadania, a dignidade 
da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e, por fim, o pluralismo político. 
 
A Soberania, para que exista em um Estado é necessário que haja autodeterminação e autogoverno, com a 
presença de outros dois elementos fundamentais: o poder político supremo, ou seja, poder que não está 
subordinado por nenhum outro na ordem interna, e a independência, que significa que na ordem internacional 
o Estado não precisa se subordinar a regras que não sejam por este voluntariamente aceitas, estando, ainda, 
em patamar de igualdade com os poderes soberanos dos outros povos.  
 
A Cidadania é o princípio que qualifica o indivíduo como membro pertencente da vida do Estado, 
reconhecendo-o como pessoa que está de forma fundamental integrado à sociedade estatal, influenciando de 
forma mediata e imediata em sua configuração e funcionamento.  
 
A Dignidade da Pessoa Humana se refere ao valor supremo moral e ético, que leva consigo a síntese de 
todos os direitos fundamentais inerentes ao homem. É o mínimo inviolável, invulnerável, do indivíduo, que deve 
estar presente em todos os estatutos jurídicos. “A dignidade da pessoa humana (...) significa (...) o 
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reconhecimento do homo noumenon, ou seja, o indivíduo como limite e fundamento do domínio político da 
República.” (Canotilho, 1998, p. 221)  

 
Os Valores Sociais do Trabalho e da Iniciativa Privada é um fundamento da ordem econômica, que defende 
a principal característica do capitalismo, que é a iniciativa privada. Entretanto, tal princípio faz ressalva 
substancial, referente ao fato de que, mesmo sendo a sociedade brasileira claramente capitalista, a ordem 
econômica prioriza os valores sociais do trabalho humano sobre todos os demais valores de economia de 
mercado. 
O Pluralismo Político, este princípio decorre da própria organização da sociedade moderna, que se 
caracteriza por ser pluralista em sua constituição social, econômica, cultural, política e etc. Assim, o pluralismo 
político visa garantir a ampla participação popular nos destinos políticos do país.  
 

c) Objetivos Fundamentais do Estado brasileiro  
 
São enumerados na Constituição de 1988 no artigo 3º:  
 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;  
II - garantir o desenvolvimento nacional;  
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;  
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação.  
 
Essa se configura como mais uma das inovações da Constituição de 1988, pois foi a primeira vez que uma 
Constituição brasileira fez a enumeração de seus objetivos fundamentais. Tais objetivos visam, na realidade, 
estabelecer a concretização da democracia econômica, social e cultural, efetivando o princípio da dignidade 
da pessoa humana.  
 

d) Poder e Divisão de Poderes  
 
O artigo 2º da Constituição brasileira de 1988, que enuncia “São Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”, estabelece o princípio da divisão dos 
poderes, consagrado historicamente, estudado por diversos pensadores, teorizado de forma cabal pelo grande 
filósofo iluminista o Barão de Montesquieu. Hoje é considerado um princípio fundamental do direito 
constitucional.  
 
Inicialmente, cabe-nos fazer uma breve consideração acerca da denominação dada a este princípio: Divisão 
de Poderes. Entendemos que esta denominação, por mais que majoritariamente aceita, se demonstra 
equivocada, posto que dá a ideia de uma fragmentação do poder do Estado, que como é notório este é uno, 
indivisível.  
 
Ainda, o professor J. J. Gomes Canotilho refere-se a tal princípio como “separação de poderes”. Tal 
denominação nos parece mais adequada, posto que não traduz a ideia de quebra do poder indivisível e uno 
do Estado. Porém, ainda não se encaixa perfeitamente no que representa o princípio em tela – que é 
(sinteticamente) a separação para órgãos especializados das funções de legislar, aplicar o direito e executar a 
lei em observância a cada caso concreto –, parecendo-nos, assim, mais adequado denominá-lo sob a 
nomenclatura de Princípio da Separação de Funções.  
 
A ideia de poder, segundo a ótica do professor José Afonso, surge em torno deste, ser uma energia capaz de 
coordenar e impor determinadas decisões, para que certos fins sejam alcançados. O poder específico ao 
Estado é o poder político, hierarquicamente superior à todos os demais poderes de ordem social. Tal poder é 
caracterizado por possuir diversas funções e órgãos especializados em dar-lhes concretude, chamados de 
Poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário.  
 
A função legislativa consiste, fundamentalmente, na edição de leis. A função executiva, visa resolver os 
problemas concretos e individualizados, em observância à lei, mas não se limitando a simples execução destas. 
A função jurisdicional, se sintetiza na aplicação do direito aos casos concretos com a finalidade de dirimir os 
conflitos de interesses. Caso não ocorresse tal separação, ou seja, se as funções fossem exercidas por um 
órgão apenas teríamos a concentração de poderes.  
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A partir do artigo 2º, da Constituição, extraem-se os principais fundamentos da separação de funções no Brasil, 
ao asseverar “independentes e harmônico entre si”. A independência mencionada traduz-se no fato de que 
cada órgão é, de fato e de direito, independente dos demais, não havendo meios de subordinação, sendo, 
portanto, essencialmente orgânica.  
 
Finalmente, a harmonia se relaciona com diversos fatores, dentre os quais destacamos três: deve existir 
cortesia e respeito no tratamento mútuo dos órgãos, a separação entre as funções não deve ser total, absoluta, 
e é necessário que haja um sistema de “freios e contrapesos”, para estabelecer o equilíbrio (harmonia) entre 
o exercício do poder por cada órgão.  
 

e) Princípios de Regência das relações internacionais da República Federativa do 
Brasil  
 
Art. 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 de nações.  
 
Dentre estes princípios se destacam os que demonstram a soberania do Estado brasileiro frente às demais 
nações e os aceitos em todo a comunidade internacional. O inciso X do artigo supra, “concessão de asilo 
político”, é ato de soberania estatal, consistindo no acolhimento de estrangeiros no território nacional, estes 
acolhidos são os que sofrem perseguição seja pelo seu próprio país ou por terceiro. Importante destacar, por 
fim, que a concessão não é obrigatória, se dá a partir da análise de cada caso e suas particularidades.  
 

f) Estado Democrático de Direito  
Para se aproximar da conceituação deste instituto, devemos inicialmente passar por uma análise do que seria 
um Estado Democrático, com suas particularidades e de que se constitui o aclamado Estado de Direito. Porém, 
é importante que se ressalte, desde logo, que o conceito de Estado Democrático de Direito transcende a ideia 
destas duas formas acima.  
 
Estado Democrático, se baseia fundamentalmente no princípio da soberania popular, pelo qual o povo é titular 
do poder constituinte, é o ente que legitima todo o poder político. Configura-se, assim, a exigência que todas 
e cada uma das pessoas participem de forma ativa na vida política do país.  
 
No Brasil, o princípio da soberania popular se consagra através dos artigos 1º, parágrafo único, e 14 da 
Constituição Federal:  
 
Parágrafo único do Art. 1º. - Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.  
 
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com 
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:  
I - plebiscito;  
II - referendo;  
III - iniciativa popular.  
 
A consagração do princípio da soberania popular se sintetiza na afirmativa “todo poder emana do povo”. 
Sendo que o exercício desta pode ser direto ou indireto. A forma indireta está ligada às eleições, se 
consagrando a ideia do sufrágio universal, pelo qual, todos têm o direito – e dever também, preenchidos os 
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requisitos exigidos por lei – de votar, sendo este direto, secreto e com valor igual para todos. O exercício direto 
pode ser feito através de “plebiscito, referendo e iniciativa popular”.  
 
Estado de Direito, classicamente se resumia a ideia de existência de primazia da lei, divisão de poderes e pelo 
enunciado e garantia dos direitos individuais (autodeterminação da pessoa), não se confundindo com mero 
Estado Legal – pois neste inexiste compromisso com a realidade política, social, econômica e ideológica, se 
atendo única e exclusivamente com determinação do texto forma legal. Entretanto, com as exigências 
modernas do direito, tais características, por mais que permaneçam presentes, são insuficientes para definir o 
Estado de Direito.  
 
A atual ideia de Estado de Direito passa diretamente pela necessidade deste possuir algumas qualidades: 
estado de direito, constitucional, democrático, ambiental e liberal – restringindo a ação do Estado somente à 
defesa da ordem e segurança públicas. Nesta forma de Estado não é admissível a contradição entre as leis e 
medidas jurídicas do Estado e os princípios de justiça, como a igualdade, liberdade e dignidade da pessoa 
humana.  
 
Ainda, por ser de direito, pode ser pensado como “Estado ou forma de organização político-estadual cuja 
atividade é determinada e limitada pelo direito.” (Canotilho, 1999, p. 11). Como síntese do apresentado acima, o 
mestre Canotilho, aprofunda a visão de Estado de Direito ao afirma que este deve ser de fato Estado 
Constitucional de Direito Democrático e Social Ambientalmente Sustentada (Canotilho, 1999, p. 21).  
 
A partir do exposto, podemos sintetizar o Estado Democrático de Direito, apresentado no caput do artigo 1º da 
Constituição Federal do Brasil de 1988, como: Estado que deve reger-se por normas democráticas, 
assegurando a justiça social e fundado no princípio máximo da dignidade da pessoa humana, com eleições 
livres, periódicas e pelo povo, respeitando as autoridades públicas, os direitos e garantias fundamentais e o 
meio ambiente.  
 

Conclusão 
 
Em observância ao apresentado acima, percebe-se que os princípios constitucionais fundamentais são normas 
primárias, que irradiam legitimidade para as demais regras (normas secundárias). São as decisões políticas 
fundamentais de Carl Schimitt. Fundamentais para qualquer ordenamento jurídico que possui como norma 
máxima a Constituição.  
Os princípios fundamentais são o mandamento nuclear de um sistema, de onde deriva o fundamento para o 
próprio direito positivo. Além dessa, “função fundamentadora”, se percebe sua função de orientar a 
interpretação das normas secundárias, servindo ainda para sanar quaisquer lacunas que venha a apresentar 
determinado ordenamento jurídico, não sendo esta, entretanto, a sua principal função.  
No Brasil, no texto constitucional, entre seus artigos 1º e 4º, se percebem diversos princípios, que servem tanto 
para determinar as relações internas como internacionais. Dentre estes destacamos o da soberania, da 
dignidade da pessoa humana, da divisão de poderes (separação de funções), do pluralismo político, dos 
valores sociais do trabalho e da iniciativa privada, entre outros.  
Por fim, todos estes princípios fundamentais garantidos na Constituição brasileira, presentes na República 
Federativa do Brasil, são fundamentais à configuração do Estado Democrático de Direito, sendo a função 
precípua da condensação de todos os princípios aqui apresentados a superação das desigualdades sociais, 
instaurando um regime democrático que realize a justiça social.  

 

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 
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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". 
 

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; 
 
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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Coletânea de Exercícios pertinentes  

Gabarito: No final dos exercícios 

 
01) Tendo em vista as disposições constitucionais, assinale a alternativa incorreta: 
a) As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão 
judicial transitada em julgado. 
b) Ninguém será compelido a associar-se ou a permanecer associado. 
c) As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus 
filiados judicial ou extrajudicialmente. 
d) A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada 
a interferência estatal em seu funcionamento. 
e) É assegurado, a todos, o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 
exercício profissional. 
 
02) Sobre o regime constitucional imposto à propriedade, é incorreto dizer que: 
a) é garantido o direito de propriedade. 
b) a propriedade atenderá a sua função social. 
c) a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse 
social. 
d) a desapropriação será realizada mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos 
previstos na Constituição Federal. 
e) no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, 
assegurado sempre ao proprietário indenização ulterior. 
 
03) O artigo 5° da Constituição Federal prevê que:  
a) a lei penal não retroagirá, nem mesmo para beneficiar o réu. 
b) será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. 
c) são gratuitas as ações de habeas corpus e mandado de segurança e, na forma da lei, os atos necessários 
ao exercício da cidadania. 
d) haverá juízo ou tribunal de exceção. 
e) a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. 
 
04) Assinale a alternativa correta: 
a) Pode haver prisão civil por dívida, como, por exemplo, a do depositário infiel. 
b) A prisão ilegal será relaxada pela autoridade judiciária, imediatamente após ter ouvido o Ministério Público. 
c) Se um comerciante tranca seu empregado no estabelecimento comercial, tolhendo-lhe a liberdade de 
locomoção, cabe contra ele "habeas corpus", a fim de libertar o empregado. 
d) É garantia do réu que a lei penal jamais retroaja. 
e) Diante de um acontecimento socialmente relevante, como, por exemplo, uma onda de saques no país, 
podem ser criados tribunais especificamente para o fim de julgar esses casos, até porque as decisões seriam 
mais céleres. 
 
05) Sobre o direito social à saúde, analise as afirmativas abaixo.  
I - é universal e igualitário; 
II - tem caráter contributivo;  
III - implementa-se por meio de benefícios como o auxílio-doença; 
IV - garante o acesso ao Sistema Único de Saúde. 
São corretas, de acordo com a Constituição da República: 
a)  as afirmativas I e III. 
b)  as afirmativas I e IV. 
c)  as afirmativas II e III. 
d)  as afirmativas II e IV. 
e)  as afirmativas III e IV. 
 
06)  Julgue as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta:  
I - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.  
II - É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos 
e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.  
III - A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.  
IV - A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.  
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V - Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.  
a) Todas estão corretas.  
b) Apenas uma assertiva está correta.  
c) Apenas duas assertivas estão corretas.  
d) Apenas três assertivas estão corretas  
e) Apenas quatro assertivas estão corretas.  
 
07)  São direitos sociais, exceto:  
a) a saúde.  
b) o lazer.  
c) a segurança.  
d) a propriedade.  
e) a previdência social.  
 
08)  São brasileiros:  
a) natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, em qualquer hipótese.  
b) naturalizados, os nascidos no estrangeiro, em qualquer hipótese, desde que requeiram a nacionalidade 
brasileira.  
c) natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, ainda que não venham a residir na 
República Federativa do Brasil, desde que optem pela nacionalidade brasileira.  
d) naturalizados, os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há 
mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.  
e) naturalizados, os estrangeiros originários de países de língua portuguesa, residentes na República 
Federativa do Brasil há mais de dois anos ininterruptos e sem condenação penal, independentemente de 
requerimento de nacionalidade brasileira.  
 
09)  São direitos dos trabalhadores, segundo a Constituição da República: 
a)  irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. 
b)  repouso semanal remunerado, necessariamente aos domingos. 
c)  assistência gratuita aos filhos de dependentes, desde o nascimento até oito anos de idade, em creches e 
pré-escolas. 
d)  remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em sessenta por cento à do normal. 
e)  duração do trabalho normal, não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, proibida a 
compensação de horários e a redução da jornada. 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
....................................................................... 
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Conteúdo 
 
1. Lei Estadual nº 869/1952 e suas alterações posteriores (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
do Estado de Minas Gerais).  2. Decreto nº 46.644/2014 (Dispõe sobre o Código de Conduta Ética 
do Agente Público e da Alta Administração Estadual). 3. Decreto Estadual nº 46.060/2012 
(regulamenta a Lei Estadual Complementar nº 116/2011, que dispõe sobre a prevenção e a punição 
do assédio moral na Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual).  
 

Coletâneas de Exercícios pertinentes 

 
 

 
Lei Estadual nº 869/1952 e suas alterações posteriores 

Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. 
 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a 
seguinte Lei: 

 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º - Esta lei regula as condições do provimento dos cargos públicos, os direitos e as vantagens, os deveres 
e responsabilidades dos funcionários civis do Estado. 
Parágrafo único - As suas disposições aplicam-se igualmente ao Ministério Público e ao Magistério. 
(Vide Lei nº 7109, de 13/10/1977.) 
(Vide art. 301 da Lei Complementar nº 59, de 18/1/2001.) 

 
Art. 2º - Funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público. 
 
Art. 3º - Cargo público, para os efeitos deste estatuto, é o criado por lei em número certo, com a denominação 
própria e pago pelos cofres do Estado. 
Parágrafo único - Os vencimentos dos cargos públicos obedecerão a padrões previamente fixados em lei. 
 
Art. 4º - Os cargos são de carreira ou isolados. 
Parágrafo único - São de carreira os que se integram em classes e correspondem a uma profissão; isolados, 
os que não se podem integrar em classes e correspondem a certa e determinada função. 
(Vide Lei nº 10961, de 14/12/1992.) 

 
Art. 5º - Classe é um agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimento. 
 
Art. 6º - Carreira é um conjunto de classes da mesma profissão, escalonadas segundo os padrões de 
vencimentos. 
 
Art. 7º - As atribuições de cada carreira serão definidas em regulamento. 
Parágrafo único - Respeitada essa regulamentação, as atribuições inerentes a uma carreira podem ser 
cometidas, indistintamente, aos funcionários de suas diferentes classes. 
 
Art. 8º - Quadro é um conjunto de carreiras, de cargos isolados e de funções gratificadas. 
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Art. 9º - Não haverá equivalência entre as diferentes carreiras, nem entre cargos isolados ou funções 
gratificadas. 
 

Provimento 
 

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

 
TÍTULO I 

Do Provimento 
CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 
 
Art. 10 - Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, observados os requisitos que a lei 
estabelecer. 
Parágrafo único - Os cargos de carreira serão de provimento efetivo; os isolados, de provimento efetivo ou 
em comissão, segundo a lei que os criar. 
(Vide Lei nº 10.961, de 14/12/1992.) 

 
Art. 11 - Compete ao Governador do Estado prover, na forma da lei e com as ressalvas estatuídas na 
Constituição, os cargos públicos estaduais. 
 
Art. 12 - Os cargos públicos são providos por: 
I - Nomeação; 
II - Promoção; 
III - Transferência; 
IV - Reintegração; 
V - Readmissão; 
(Vide art. 35 da Lei nº 7.109, de 13/10/1977.) 
(Vide art. 40 da Lei nº 10.961, de 14/12/1992.) 

VI - Reversão; 
VII - Aproveitamento. 
 
Art. 13 - Só poderá ser provido em cargo público quem satisfizer os seguintes requisitos: 
I - ser brasileiro; 
II - ter completado dezoito anos de idade; 
III - haver cumprido as obrigações militares fixadas em lei; 
IV - estar em gozo dos direitos políticos; 
V - ter boa conduta; 
VI - gozar de boa saúde, comprovada em inspeção médica; 
VII - ter-se habilitado previamente em concurso, salvo quando se tratar de cargos isolados para os quais não 
haja essa exigência; 
VIII - ter atendido às condições especiais, inclusive quanto à idade, prescrita no respectivo edital de concurso. 
(Inciso com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 6.871, de 17/9/1976.) 

Parágrafo único - (Revogado pelo art. 2º da Lei nº 6.871, de 17/9/1976.) 
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Dispositivo revogado: 
“Parágrafo único - Não poderá ser investido em cargo inicial de carreira a pessoa que contar mais de 40 anos 
de idade.” 
 

CAPÍTULO II 
Da nomeação  

SEÇÃO I 
Disposições Gerais 

 

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III 
Dos Deveres e Proibições 

 
Art. 216 - São deveres do funcionário: 
I - assiduidade; 
II - pontualidade; 

Ser assíduo quer dizer comparecer com regularidade e exatidão ao lugar onde tem de 
desempenhar seus deveres ou funções, procurando não faltar. Diz respeito à estrita observância dos 
dias em que há labor. 
Já ser pontual, diz respeito ao horário para o desempenho da função. Não basta comparecer para 
trabalhar todos os dias em que há labor, mas chegar no horário determinado e não sair antes da hora 
prevista. É o cumprimento do horário em si. 
Não ferem a assiduidade do Funcionário Público as licenças, afastamentos, faltas abonadas, 
justificadas, para registro de filho ou doação de sangue, licença prêmio, etc. Bem como também não 
prejudicam a pontualidade do Funcionário Público as saídas antecipadas, entradas-tarde, horário 
especial para estudante, etc. Em todos os casos citados há uma coerente justificativa. 
 
III - discrição; 

Guardar sigilo é o mesmo que guardar segredo acerca de todos os assuntos que tenha 
conhecimento ou que aconteçam onde o Funcionário Público exerce suas funções. 
No ambiente forense, desempenhando suas funções, muitas vezes os funcionários ficam sabendo de 
vários fatos contidos em processos. Logicamente, o Funcionário Público não pode ficar contando aos 
outros o que acontece no local de seu trabalho, podendo, até mesmo, ser responsabilizado 
criminalmente (crime de violação de sigilo funcional). 
Imagine que um Funcionário Público recebeu uma mandado de citação acerca de um processo de 
separação judicial de uma pessoa muito conhecida, e antes mesmo de levar este mandado até a pessoa 
interessada, ele sai contanto para todos os amigos, e um destes conta para aquela pessoa, que fica 
sabendo dos fatos antes de receber o mandado. Nem se queira falar em tal situação, até mesmo que o 
processo de separação judicial (dentre muitos outros) tramita em segredo de justiça, e ninguém, salvo 
as partes, advogados constituídos e juízes podem ter acesso a ele. 
Também no caso de uma apreensão de um determinado bem, se o detentor deste bem ficar sabendo 
que será apreendido, certamente irá escondê-lo para que o bem não seja encontrado pelo Oficial de 
Justiça, quando vier cumprir o mandado. A falta de sigilo prejudicaria a realização do ato, motivo pelo 
qual o sigilo e discrição  é fundamental para o desempenho das funções do Oficial. 
 
IV - urbanidade; 

Tem que haver harmonia no ambiente de trabalho, não pode haver desavenças. Imagine um 
ambiente de trabalho onde todos se odeiem, não haja respeito, se hostilizem, etc. 
Como seria a qualidade do serviço público nesse ambiente? É dever do Funcionário Público ter um 
bom relacionamento com seus companheiros de serviço, para que todos se sintam bem e trabalhem 
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com, organização e aproveitamento. 
Também é dever do Funcionário Público tratar bem todas as pessoas que vão à repartição pública, 
sendo educado e prestativo, abstendo-se tratar as pessoas com rudez e pouco caso. Afinal sua função 
é atender bem a todas as pessoas, mesmo porque é o próprio povo que paga (ainda que de forma 
indireta) seus vencimentos.  
Companheiros de serviço incluem aqueles que desempenham a mesma função, e também os 
superiores e subalternos, caso existam. Partes, em regra, são: autor, réu, exequente, executado, 
requerente, requerido, reclamante, reclamado, etc. testemunhas, peritos e demais pessoas que 
integram o processo. 
 
V - lealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir; 

Lealdade implica sinceridade, fidelidade. Trata-se de sentimento devido às instituições e não aos 
dirigentes. Cuida-se da obediência às normas legais que regem as instituições a que o servidor se 
vincula. A lealdade às instituições exige também e, por via de consequência, estrita identificação para 
com o serviço público, fiel observância às relações de hierarquia, subordinação e respeito ao regime 
instituído pela Constituição. 
 
VI - observância das normas legais e regulamentares; 

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

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

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

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

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

 
 

1ª Coletânea de Exercícios pertinentes  

Gabarito: No final dos exercícios 

 
01. Abelardo é titular do cargo de médico em hospital mantido por autarquia estadual, no qual trabalha 
de segunda a quarta-feira, toda semana. Paralelamente, ocupa cargo semelhante em hospital mantido 
pela Administração direta municipal, no qual trabalha às quintas e sextas-feiras. A acumulação de 
cargos, nessa hipótese, é: 
a) permitida, por se tratar de dois cargos de profissional da área da saúde devidamente regulamentados. 
b) permitida, por se tratar de hospitais mantidos por diferentes entes federativos. 
c) permitida, pois a proibição de acumulação não se estende a cargos da administração indireta. 
d) proibida, pois a acumulação somente é permitida para cargos de professor. 
e) proibida, pois não se podem acumular cargos públicos. 
 
02. A exoneração de servidor que ocupa cargo em comissão, por decisão da autoridade superior, 
a) depende da oitiva prévia do servidor. 
b) deve ser precedida de regular processo administrativo. 
c) depende da verificação de hipótese prevista taxativamente na lei. 
d) é sanção aplicável aos casos de falta grave no exercício da função. 
e) é ato administrativo discricionário. 
 
03. NÃO é proibição aplicável ao servidor público: 
a) aceitar emprego ou comissão de estado estrangeiro. 
b) valer-se do cargo para obter proveito pessoal, em detrimento da dignidade da função pública. 
c) delegar funções a pessoas estranhas à repartição, fora dos casos previstos em lei. 
d) ser membro do conselho de administração de sociedade de economia mista federal. 
e) retardar injustificadamente a tramitação de processo administrativo. 
 
04. Determinado servidor ausenta-se do serviço, sem causa justificada, por mais de trinta dias 
consecutivos ou mais de noventa dias não consecutivos. Em razão desse fato, é instaurado processo 
administrativo disciplinar, que poderá culminar com a aplicação da pena de: 
a) demissão por inassiduidade habitual. 



                                                   www.apostilasobjetiva.com.br 

24 

 

b) advertência ou suspensão, por inassiduidade habitual. 
c) demissão por abandono de cargo. 
d) advertência, sem prejuízo da posterior demissão caso o servidor falte mais 15 dias nos próximos 12 meses. 
e) advertência, sem prejuízo da posterior demissão caso o servidor falte mais 15 dias nos próximos 8 meses. 
 
05. A revisão de processo administrativo disciplinar pode ser realizada a qualquer tempo, 
a) de ofício ou a requerimento do interessado, sem necessidade de alegação de novos elementos para o 
julgamento. 
b) apenas a requerimento do interessado, sem necessidade de alegação de novos elementos para o 
julgamento. 
c) de ofício ou a requerimento do interessado, havendo alegação de novos elementos para o julgamento. 
d) apenas de ofício, havendo alegação de novos elementos para o julgamento. 
e) apenas a requerimento do interessado, havendo alegação de novos elementos para o julgamento. 
 
06. Em matéria de acumulação de cargo, é certo que: 
a) os princípios que regem essa acumulação não se aplicam aos empregos e funções nas empresas 
paraestatais. 
b) vige a regra da permissividade da acumulação de cargos, empregos e funções públicas, sendo exceção a 
proibição. 
c) vige a regra da não-acumulação de cargos, empregos e funções públicas, sendo exceção a acumulação. 
d) não será necessário atender à compatibilidade de horários, quando a acumulação for de cargo em comissão 
ou de caráter temporário. 
e) o aposentado pode, sempre e livremente, acumular provento e remuneração decorrente do exercício de 
cargo titularizado após a aposentadoria. 
 
07. Dentre outras, constituem penas disciplinares aplicáveis aos servidores públicos, a 
a) repreensão e férias obrigatórias sem abono. 
b) cassação de aposentadoria e a exoneração. 
c) advertência verbal e licença para fins militares. 
d) destituição de cargo em comissão e o afastamento para outros órgãos. 
e) destituição de função comissionada e a cassação de disponibilidade. 
 
08 Os atos de improbidade administrativa acarretarão as sanções abaixo relacionadas, com exceção: 
a) perda de função pública 
b) ressarcimento ao erário 
c) indisponibilidade de bens 
d) suspensão de direitos políticos 
e) penalidade de suspensão 
 
09. Ao servidor Público em exercício de mandato eletivo: 
a) investido no mandato de Vice-Presidente da República, ficará afastado de seu cargo, percebendo a maior 
remuneração 
b) investido no mandato de Prefeito poderá, havendo compatibilidade de horário, acumular o cargo de caráter 
efetivo. 
c) investido no mandato de Deputado Estadual, havendo compatibilidade de horário, optar pela maior 
remuneração 
d) não havendo compatibilidade de horário, investido no mandato de Vereador, optará pela maior remuneração 
e) investido no mandato de Governador, havendo compatibilidade de horário, acumulará o cargo efetivo. 
 
10. Quanto à aposentadoria do servidor; é verdadeiro afirmar: 
a) A aposentadoria por invalidez, detém proventos proporcionais. 
b) A aposentadoria compulsória, aos 65 anos, detém proventos integrais. 
c) A aposentadoria voluntária do servidor, detém proventos proporcionais, aos 35 anos de serviço, se homem. 
d) A aposentadoria voluntária, detém proventos integrais aos 25 anos de serviço, se mulher. 
e) Todas são incorretas. 
 
11. São requisitos para investidura do cargo público, exceto: 
a) O gozo dos direitos políticos 
b) A nacionalidade brasileira 
c) A idade mínima de dezoito anos 



                                                   www.apostilasobjetiva.com.br 

25 

 

d) Aptidão física 
e) O nível de escolaridade de 2º grau 
 
12. A passagem do servidor estável de um cargo para outro de igual denominação, pertencente a 
quadro de pessoal diverso denomina-se: 
a) Aproveitamento 
b) Redistribuição 
c) Readaptação 
d) Remoção 
e) Transferência 
 
13. A prescrição ocorrerá, quanto às penalidades: 
a) Em 02 anos, no caso de pena de repreensão 
b) Em 02 anos, no caso de pena de demissão 
c) Em 05 anos, no caso de pena de suspensão 
d) Em 05 anos, no caso de pena de destituição de cargo em comissão 
e) Em 02 anos, no caso de pena de cassação de aposentadoria 
 
14. O cancelamento dos registros das penalidades de  suspensão, ocorrerá após o decurso dos prazos, 
respectivamente: 
a) 01 e 03 anos 
b) dois (2) anos para as penas de suspensão compreendidas entre sessenta (60) a noventa (90) dias ou 
destituição de função; 
c) três (3) anos para as penas de suspensão compreendidas entre sessenta (60) a noventa (90) dias ou 
destituição de função; 
d) quatro (4) anos para as penas de suspensão compreendidas entre sessenta (60) a noventa (90) dias ou 
destituição de função; 
................................................................................ 
................................................................................. 
................................................................................ 
................................................................................ 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

Conteúdo 
 
1. Lei Federal n.º 7.210/1984 (Institui a Lei de Execução Penal) e alterações posteriores.  2. Lei 
Federal n.º 9.455/1997 (Lei da Tortura) e alterações posteriores.  3. Lei Federal nº 4.898/1965 (Abuso 
de Autoridade).  4. Lei Federal nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). 5. Lei Federal nº 
12.850/2013 (Organização Criminosa).  6. Lei Estadual n.º 11.404/1994 (Contém Normas de 
Execução Penal).  7. Lei Estadual 21.068/2013 (Porte de arma do agente de segurança 
penitenciário). 8. Decreto nº 40/1991 (Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes). 9. Decreto nº 98.386/1989 (Convenção Interamericana para 
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Prevenir e Punir a Tortura). 10. Decreto 47.087/2016 (Secretaria de Estado de Administração 
Prisional). 11. Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei n° 2.848/40 e suas alterações posteriores: art. 21 
a 40).   

Coletâneas de Exercícios pertinentes 

 
 

 
Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. 

 
Institui a Lei de Execução Penal. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

 

TÍTULO I 
Do Objeto e da Aplicação da Lei de Execução Penal 

 
Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e 
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. 
 
Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território Nacional, será 
exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal. 
Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral 
ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. 
 
Art. 3º Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela 
lei. 
Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. 
 
Art. 4º O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da 
medida de segurança. 
 

TÍTULO II 
Do Condenado e do Internado 

CAPÍTULO I 
Da Classificação 

 
Art. 5º Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a 
individualização da execução penal. 
 
Art. 6º A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação que elaborará o programa 
individualizador e acompanhará a execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, devendo 
propor, à autoridade competente, as progressões e regressões dos regimes, bem como as conversões. 
 
Art. 7º A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada estabelecimento, será presidida pelo diretor 
e composta, no mínimo, por 2 (dois) chefes de serviço, 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) assistente 
social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. 
Parágrafo único. Nos demais casos a Comissão atuará junto ao Juízo da Execução e será integrada por 
fiscais do serviço social. 
 
Art. 8º O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, será submetido a 
exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas 
à individualização da execução. 
Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da 
pena privativa de liberdade em regime semiaberto. 
 
Art. 9º - A Comissão, no exame para a obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética 
profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá: 
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I - entrevistar pessoas; 
II - requisitar, de repartições ou estabelecimentos privados, dados e informações a respeito do condenado; 
III - realizar outras diligências e exames necessários. 
 
Art. 9º A -  Os condenados por crime praticado, dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa, 

ou por qualquer dos crimes previstos no art. 1o da Lei no8.072, de 25 de julho de 1990, serão submetidos, 
obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA - ácido desoxirribonucleico, por 
técnica adequada e indolor. (Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012) 

§ 1o A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a 
ser expedido pelo Poder Executivo. (Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012) 

§ 2o A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito 
instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. (Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012) 

 

CAPÍTULO II 
Da Assistência 

SEÇÃO I 
Disposições Gerais 

 
Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o 
retorno à convivência em sociedade. 
Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. 
 
Art. 11. A assistência será: 
I - material; 
II - à saúde; 
III -jurídica; 
IV - educacional; 
V - social; 
VI - religiosa. 
 

SEÇÃO II 
Da Assistência Material 

 
Art. 12. A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e 
instalações higiênicas. 
 
Art. 13. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades 
pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela 
Administração. 
 

SEÇÃO III 
Da Assistência à Saúde 

 
Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá 
atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 
§ 1º (Vetado). 
§ 2º Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, 
esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. 

§ 3o Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, 
extensivo ao recém-nascido. (Incluído pela Lei nº 11.942, de 2009) 
 
........................................................................................ 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 

 
                Não há como negar que o recrudescimento da criminalidade, aumentada significativamente na 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8072.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12654.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12654.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12654.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11942.htm#art1
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década passada, trouxe incontáveis consequências para toda sociedade.  
 
              Sabemos, também, se aplicada ao pé da letra, como deve ser, a Lei de Execuções Penais, contribui 
significativamente para o aumento populacional nas prisões, penitenciárias e casas de detenção, deixando 
claro, desta forma, a falência do sistema carcerário brasileiro e a dificuldade do Estado em atingir os principais 
objetivos atribuídos a pena, principalmente na promoção da reintegração do preso no meio social.  
 
            A LEP (Lei de Execuções Penais - Lei 7.210/1984) é a lei que regula os direitos e deveres dos detentos 
com o Estado e a sociedade, estabelecendo normas fundamentais a serem aplicadas durante o período de 
prisão. É a chamada Carta Magna dos detentos.  Sem sombra de dúvidas é considerada, atualmente, como 
uma das leis mais avançadas, por estabelecer normas e direitos eficientes, principalmente, quanto à 
ressocialização do detento. 
 
            Em seu artigo 1º estabelece, como um dos principais objetivos da pena, a possibilidade e condições 
que propiciem equilibradamente a integração social do condenado ou internado.  
Temos certeza que, se cumprida na sua totalidade, grande parcela da população penitenciária atual lograria 
êxito em sua reeducação e ressocialização. 
 
            O termo ressocializar denota tornar o ser humano condenado novamente capaz de viver pacificamente 
no meio social, de forma que seu comportamento seja harmonioso com a conduta aceita socialmente. Assim, 
deve-se reverter os valores nocivos a sociedade, com a finalidade de torna-los benéficos. 
 

Ressocialização no Sistema Penitenciário 

 
Na moldura do Estado de Direito Democrático e consoante os ditames da Lei de Execução Penal, a pena 
privativa de liberdade tem também uma finalidade social, que consiste em oferecer ao condenado os meios 
indispensáveis para sua reintegração social. 
 
Com o propósito de atingir esses objetivos, o Sistema Penitenciário deve adotar políticas públicas que 
valorizem o trabalho prisional, a assistência educacional formal e profissionalizante, o esporte e lazer, e o 
contato com o mundo exterior. 
 

Trabalho 
 

O trabalho é um dos mais importantes fatores no processo de ressocialização dos presos. Uma das 
preocupações do sistema Penitenciário, de uma forma geral, tem sido criar novas alternativas de trabalho como 
forma de melhorar as condições de dignidade humana dentro das penitenciárias. A demonstração dessa 
preocupação é a criação das Penitenciárias Industriais ou Laboriais, onde os presos possam estar trabalhando.  
Exemplos dessa iniciativa estão em funcionamento na Penitenciária Industrial de Guarapuava e a de Cascavel, 
no Paraná. 
Outras estão sendo construídas ou finalizadas em diversos estados da federação. 
A mão-de-obra do preso é administrada pela Divisão Ocupacional e de Produção, responsável pela 
implantação e implementação de canteiros de trabalho dentro das unidades penais.  
 

Educação 
 
O DEPEN trata a educação do preso como um processo de desenvolvimento global para o exercício consciente 
da cidadania. Este processo se realiza em duas dimensões:  

   educação formal e  

   formação profissionalizante. 
 
Educação formal - é realizada através de um convênio com as Secretarias de Estado da Educação, 
consistindo em Ensino Fundamental (1º Grau) e Médio (2º grau). 
 
Além da socialização de um saber sistematizado, a educação no Sistema Penitenciário tem a árdua tarefa de 
tentar (re) construir o indivíduo do ponto de vista social, moral e ético. 
 

Profissionalização 
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Tem como objetivo principal proporcionar formação profissionalizante aos presos, visando a capacitação da 
mão-de-obra minimizando a reintegração do preso no mercado de trabalho, quando do cumprimento de sua 
pena. 
 
Outro objetivo é, de forma articulada, abrir novas frentes de trabalho no âmbito do Sistema Penitenciário, 
buscando sua autonomia (fábrica de detergentes, fábrica de uniformes, futura fábrica de calções, entre outros). 
 
Funciona por meio de parcerias com as melhores instituições de formação profissional, tais como SENAC, 
SENAI, SESC e SENAR, que promovem cursos em diversas áreas. 
 

Assistência Religiosa 
 
A assistência religiosa ocupa também relevante papel na educação integral do preso no Sistema Penitenciário. 
 
Há participação voluntária de diversas entidades religiosas que desenvolvem suas atividades direcionadas à 
evolução moral e cultural do preso. 
 
Dentre elas, destacamos a Igreja Católica, Assembleia de Deus, Pentecostal Deus é Amor, Adventista, Espírita, 
Universal do Reino de Deus. 
 

Esporte e Lazer 
 
O Sistema Penitenciário promove atividades profissionais, intelectuais (bibliotecas, salas de áudio e vídeo), 
artísticas (festival de música, poesia) e desportivas (com promoção de campeonatos de xadrez e futebol). 
 

Contato com o Mundo Exterior 
 
Entendendo que o preso não deve romper seu contato com o mundo exterior, o Sistema Penitenciário tem 
garantido que se mantenha a relação que os unem aos familiares e amigos. 
Esses contatos dão-se através de visitas, cartas, palestrantes e advogados, não sendo, assim, completamente 
excluídos da comunidade.  
 
O mesmo instituto, em seu art. 3º, assegura ao condenado todos os direitos não atingidos pela sentença. 
Mesmo privado de sua liberdade assegura-se ao preso determinadas prerrogativas dispostas, inclusive, em 
cláusulas pétreas da Constituição Federal, art. 5º, incisos XLVIII e XLIX, determinando que o respeito à 
integridade física e moral é assegurada ao preso e que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, 
de acordo com a natureza do delito. Assim, dá-se por garantido ao preso o mínimo de existência, 
personalidade, liberdade, intimidade e honra, imprescindíveis ao bom resultado do processo de reintegração. 
 
            No entanto, é preciso que o Estado assegure um mínimo de liberdade e personalidade do condenado 
para que este possua condição para absorver o processo de ressocialização. 
 
            A LEP, art.10º: "A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o 
crime e orientar o retorno a convivência social."  
            O art.11 do mesmo instituto especifica a assistência devida pelo Estado, devendo esta ser material 
(alimentação, vestuário e instalações higiênicas), jurídica, educacional, social, religiosa e assistência à saúde.  
 

Assistência Social 
 
De acordo com o art.22 a assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los 
para o retorno à liberdade. 
 
Tem-se, ainda, de salientar os direitos e deveres cabíveis aos detentos, durante a execução da pena, por meio 
de uma leitura dos artigos da lei de Execução Penal (LEP) 
 

 
 
Antônio José Miguel Feu Rosa, ao decompor as características essenciais da pena, consolida o entendimento 
de que ela deve ser proporcional ao crime, pessoal, legal, igual para todos e o máximo possível correcional. 
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Assim discorre sobre cada uma delas: 
 
1) A pena deve ser proporcional ao crime - Acabaram-se aquelas crueldades inomináveis e absurdas de 
condenações à morte por delitos insignificantes; a falta de critério que existia para estabelecer qualquer tipo 
ou espécie de castigo, bem como o tempo de duração da pena. 
 
2) Deve ser pessoal - A individualização da pena representou o mais importante avanço em sua concepção 
científica. Ao fixar a pena o juiz deverá examinar as condições pessoais de cada criminoso: [...] Não pode 
passar da pessoa do criminoso [...]. 
 
3) Deve ser legal - Só tem valor a pena quando decorrente de uma sentença proferida por juiz competente, 
através de processo regular, obedecidas as formalidades legais. Todas as penas têm que estar expressamente 
prescritas em lei, não pode haver pena por analogia, a critério do julgador. 
 
4) Deve ser igual para todos - [...] os condenados devem receber o mesmo tratamento, sujeitando-se aos 
mesmos regulamentos e à mesma disciplina carcerária [...]. 
 
5) Deve ser, o máximo possível, correcional - [...] Cumpre ao Estado exercer todos os esforços para tentar 
corrigir o criminoso, criando-lhe novos hábitos e vocação para o trabalho. 
 
Desse contexto depreendem-se duas funções importantes do Estado:  

  uma, pelo poder legiferante, pois dele é que emanam as normas jurídicas disciplinadoras dos conflitos 
sociais;  

  outra, pela prestação jurisdicional, por seus agentes, ao apreciarem os casos concretos. 
 

Coletânea de Exercícios pertinentes 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 

 
01) As colônias agrícolas, industriais ou similares destinam-se ao cumprimento das penas em regime 
prisional:  
A) fechado. 
B) semiaberto. 
C) aberto. 
D) semifechado. 
E) alternativo. 
 
02)  Nos estabelecimentos prisionais, a classificação dos condenados compete:  
A) à Comissão Diretora de Classificação do Presídio (CDCP). 
B) ao Conselho Penitenciário (CP). 
C) ao Conselho de Política e Classificação Penitenciária (CPCP). 
D) à Comissão Técnica de Classificação (CTC). 
E) ao Conselho Disciplinar (CD). 
 
03)  Na Lei de Execução Penal, o trabalho prisional é considerado:  
A) faculdade do preso. 
B) faculdade do estado. 
C) direito e dever do preso. 
D) faculdade do empregador. 
E) faculdade de todos. 
 
04) As medidas de segurança são executadas em face de:  
A) infratores menores de 18 anos de idade. 
B) condenados a penas alternativas considerados perigosos. 
C) condenados a penas privativas de liberdade que ameacem fugir do estabelecimento prisional. 
D) condenados a penas privativas de liberdade que coloquem em risco a segurança da sociedade. 
E) inimputáveis por razões mentais. 
 
05) Segundo o direito vigente, a aplicação de castigos físicos nos presos é:  
A) admissível nos casos de estrita necessidade para evitar movimentos contra a ordem e a disciplina 
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(rebeliões). 
B) admissível de forma moderada e sob estrita supervisão médica. 
C) admissível mediante expressa e específica autorização do juiz da execução penal. 
D) admissível como sanção disciplinar máxima, nos estritos casos de falta grave, apurada em regular 
procedimento administrativo e assegurada a ampla defesa. 
E) inadmissível. 
 
06)  São espécies de regimes prisionais: 
A) fechado, semiaberto e aberto. 
B) reclusão, detenção e liberdade assistida. 
C) liberdade assistida, liberdade vigiada e semiliberdade. 
D) privação de liberdade e restrição de direitos. 
E) reclusão, detenção e prisão simples. 
 
07)  É competente para decidir sobre a progressão de regime prisional o:  
A) Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. 
B) Promotor de Justiça da execução penal. 
C) Juiz da execução penal. 
D) Conselho Penitenciário. 
E) Conselho da Comunidade. 
 
08)  A remição pelo trabalho prisional é concedida:  
A) à razão de um dia trabalhado por três dias de pena. 
B) ao preso que nunca praticou falta disciplinar de natureza grave. 
C) ao preso que nunca praticou faltas disciplinares médias ou graves. 
D) à razão de três dias trabalhados por dia de pena. 
E) ao preso que nunca praticou qualquer espécie de falta disciplinar. 
 
09)  Para a aplicação de sanções disciplinares é imprescindível:  
A) procedimento administrativo com garantia de defesa ao condenado. 
B) a concordância do promotor de justiça. 
C) a decisão do juiz da execução penal. 
D) a decisão do conselho disciplinar. 
E) a prática, pelo preso, de crime doloso. 
 
10)  Não é direito do preso:  
A) participar da previdência social. 
B) fugir. 
C) entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado. 
D) ser protegido contra o sensacionalismo. 
E) ter sigilo em sua correspondência. 
 
11)  De acordo com a Lei 7.210/84 é INCORRETO afirmar que: 
A) o Juiz poderá suspender, pelo período de 2 a 4 anos, a execução da pena privativa de liberdade não superior 
a 2 anos; 
B) o condenado por crime político não está obrigado ao trabalho; 
C) a pena restritiva de direito não poderá ser convertida em pena privativa de liberdade; 
D) concedida a Anistia, o Juiz, de ofício, a requerimento do interessado ou do Ministério Público, por proposta 
da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declarará extinta a punibilidade; 
E) haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na 
sentença, em normas legais ou regulamentares. 
 

12)  Quanto à Execução das Penas é CORRETO afirmar que: 
A) cumprida a pena, o condenado será posto em liberdade independentemente de alvará judicial, desde que 
não esteja preso por outro motivo; 
B) para a execução da pena privativa de liberdade em regime menos rigoroso é suficiente o cumprimento de 
1/6 da pena no regime anterior; 
C) o condenado que cumpre a pena em regime aberto ou semiaberto poderá remir, pelo trabalho, parte do 
tempo da pena; 
D) os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária 
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do estabelecimento, sem vigilância direta, para visitar a família; 
E) a permissão de saída é concedida pelo juiz da execução. 
 

13)  De acordo com a Lei 7.210/84 é INCORRETO afirmar que: 
A) é dever do Estado prestar, ao preso e ao interno, assistência médica, material, jurídica, educacional, social 
e religiosa; 
B) o trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho; 
C) os Departamentos Penitenciários são órgãos da Execução Penal; 
D) a casa de albergado destina-se ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto; 
E) a cadeia pública destina-se ao recolhimento dos presos provisórios. 
 

14)  Constitui atribuição do Agente Penitenciário: 
A) instruir os presos sobre atos de higiene; 
B) efetuar a conferência periódica da população carcerária; 
C) avaliar as infrações disciplinares; 
D) propor à autoridade competente as progressões de regimes; 
E) realizar sindicância, quando determinado pela autoridade competente. 
 
15) A execução da pena em regime aberto (estágio de regular cumprimento de pena) deverá se 
efetivar em: 
A) casa de albergado. 
B) cadeia pública. 
C) colônia penal agrícola, industrial ou similar. 
D) penitenciária. 
E) presídio provisório. 
 
16)  João foi condenado, por sentença transitada em julgado, a cumprir pena de três anos de reclusão 
em regime semiaberto. 
Durante o cumprimento da pena, João poderá: 
A) obter autorização para saída temporária concedida pelo Juiz das Execuções, ouvidos o Ministério Público e 
a administração do presídio, desde que esteja participando de atividades que concorram para o seu retorno ao 
convívio social. 
B) visitar sua família nos finais de semana, desde que autorizado pela administração do presídio. 
C) visitar sua família nos finais de semana desde que autorizado pelo Juiz das Execuções, ouvidos o Ministério 
Público e a administração do presídio. 
D) obter autorização para saída temporária concedida pelo Juiz das Execuções, desde que esteja frequentando 
exclusivamente curso superior na Comarca do Juízo das Execuções. 
E) obter autorização da administração do presídio para frequentar curso superior, exclusivamente. 
 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
.............................................................................. 
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