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 Técnico Judiciário / Área Administrativa 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Conteúdo 

 
Domínio da ortografia oficial. Emprego da acentuação gráfica. Emprego dos sinais de pontuação. Emprego do 
sinal indicativo de crase. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. 
Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Domínio dos mecanismos de coesão e coerência textual. 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Morfossintaxe. Redação (confronto e reconhecimento 
de frases corretas e incorretas). Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Reconhecimento 
de tipos e gêneros textuais.  Figuras de linguagem. Argumentação. Discurso direto, indireto e indireto livre. 
Adequação da linguagem ao tipo de documento. Classes de palavras e termos da oração. Processos de 
coordenação e subordinação. 
 

Coletâneas de Exercícios de Fixação  
 

Atenção!  
O índice remissivo (ao lado), está ordenado em sequência lógica afim de possibilitar um entendimento 

eficaz e gradativo dos temas propostos para essa matéria. 

 

 

Domínio da 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 
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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:  
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 das 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) 
 
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, 
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escravizar 
iza - ção (que formam substantivos):   civilização, 
humanização 
 

S, SS ou Ç ?       Emprega-se   "S" 

 
Verbos com nd-  Substantivos com ns 

Distender    Distensão 

Ascender    Ascensão 
 

Emprega-se  "SS" 

 
Verbos com ced - Substantivos com cess 

Ceder     Cessão 

Conceder   Concessão 
 

Emprega-se   "Ç" 

 
Verbos com ter-   Substantivos com tenção 

Conter    Contenção 

Deter    Detenção 
 

Atente para a grafia de:  
- acrescentar - adolescência - consciência - 
indisciplina - fascinação - piscina - nascer  
- obsceno - ressuscitar - seiscentos. 
 

X 

 
Atente para a grafia de algumas palavras que se 

escrevem com X, mas que têm o som de /s/:  

-  experiência -  Sexta -  sintaxe -  texto. 
 
Atente para a grafia de algumas palavras que se 

escrevem com X, mas que têm o som de /ks/: 

- clímax -  intoxicar -  nexo -  reflexo -  sexagésimo -  
sexo -  tóxico. 
 

XC 

Atente para a grafia de algumas palavras que se 

escrevem com XC, mas que têm o som de /s/:  

-  excesso -  exceção -  excedente -  excepcional. 
 

E ou I  ?       Emprega-se  "E" 

 

a) Nos ditongos nasais: mãe, cães, capitães 

b) Nas formas dos verbos com infinitivos terminados 
em: oar e uar 
Abençoe  - perdoe  - continue  - efetue 

c) Em palavras como: se, senão, quase, sequer, 

irrequieto 
 

Emprega-se       "I" 

 
Somente no ditongo interno: cãibra (ou câimbra) 
 

H 

 

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

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) 

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 
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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 fizermos 

fizerem fizemos fizeram 

fizer fizesse fizéssemos 

fizessem   

 

Resposta do teste: D 
 

Está certinha a grafia de:  
a)  garçom  
b)  garçon  

c)  garssom  
d)  garsson  
 

Resposta do teste: A  -  Garçom se escreve 

assim. Com m final.  

 
Estão certinhas as palavras da série:  
a)  maciês, camponês, solidês, frigidês  
b)  maciez, camponez, solidez, frigidez  
c)  maciez, camponês, solidez, frigidez  
d)  maciez, camponês, solidez, frigidês  
 

Com s ou z ? Se houver um dicionário por perto, 

consulte-o. Sem o paizão, o jeito é aprender a lição. 
Providência: saber de onde veio a palavra.  

Se do adjetivo, é hora do z:  

 

macio (maciez)  embriagado (embriaguez)  

líquido (liquidez) 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 de Fixação 
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01) Estão corretamente empregadas as palavras na 
frase: 
A) Receba meus cumprimentos pelo seu aniversário.  
B) Ele agiu com muita descrição.  
C) O pião conseguiu o primeiro lugar na competição.  
D) Ele cantou uma área belíssima. 
E) Utilizamos as salas com exatidão. 
 
02. 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. 
 
03. 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. 
 
04. 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. 
 
05. 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. 
 
06. Marque a opção cm que todas as palavras estão 
grafadas corretamente: 
A) enxotar - trouxa - chícara.  

B) berinjela - jiló - gipe.  
C) passos - discussão - arremesso.  
D) certeza - empresa - defeza. 
E) nervoso - desafio - atravez. 
 
07. A alternativa que apresenta erro(s) de ortografia 
é: 
A) O experto disse que fora óleo em excesso.  
B) O assessor chegou à exaustão.  
C) A fartura e a escassez são problemáticas.  
D) Assintosamente apareceu enxarcado na sala. 
E) Aceso o fogo, uma labareda ascendeu ao céu. 
 
08. Assinale a opção em que a palavra está 
incorretamente grafada: 
A) duquesa.  
B) magestade.  
C) gorjeta.  
D) francês. 
E) estupidez. 
 
09. Dos pares de palavras abaixo, aquele em que a 
segunda não se escreve com a mesma letra 
sublinhada na primeira é: 
A) vez / reve___ar.  
B) propôs / pu__ eram.  
C) atrás / retra __ ado.  
D) cafezinho/ blu __ inha. 
E) esvaziar / e___ tender. 
 
10. Indique o item em que todas as palavras devem 
ser preenchidas com x: 
A) pran__a / en__er / __adrez.  
B) fei__e / pi__ar / bre__a.  
C) __utar / frou__o / mo__ila.  
D) fle__a / en__arcar / li__ar. 
E) me__erico / en__ame / bru__a. 
 

Gabarito  
 

01 - A 02 - A 03 - C 04 - D 05 - D 

06 - C 07 - D 08 - B 09 - D 10 - E 

 
Continua........................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................. 
................................................................................. 
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NOÇÕES DE DIREITO DO TRABALHO 
 

Conteúdo 
 

Dos princípios e fontes do Direito do Trabalho. Dos direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7º da CF/1988). 
Da relação de trabalho e da relação de emprego: requisitos e distinção. Trabalho intermitente. Dos sujeitos do 
contrato de trabalho stricto sensu: do empregado e do empregador: conceito e caracterização; dos poderes do 
empregador no contrato de trabalho. Do grupo econômico; da sucessão de empregadores; da responsabilidade 
solidária e subsidiária. Do contrato individual de trabalho: conceito, classificação e características. Da alteração do 
contrato de trabalho: alteração unilateral e bilateral; o jus variandi. Da suspensão e interrupção do contrato de 
trabalho: caracterização e distinção. Da rescisão do contrato de trabalho: das justas causas; da despedida indireta; 
da dispensa arbitrária; da despedida coletiva; da culpa recíproca; da indenização. Do aviso prévio. Da estabilidade 
e das garantias provisórias de emprego. Da duração do trabalho: da jornada de trabalho; Jornada In itinere; dos 
períodos de descanso; do intervalo para repouso e alimentação; do descanso semanal remunerado; do trabalho 
noturno e do trabalho extraordinário; do sistema de compensação de horas. Do salário mínimo: conceito, 
irredutibilidade e garantia. Das férias: do direito a férias e da sua duração; da concessão e da época das férias; 
das férias coletivas; da remuneração e do abono de férias. Do salário e da remuneração: conceito e distinções; 
composição do salário; modalidades de salário; formas e meios de pagamento do salário; 13º salário. Da 
equiparação salarial. Do FGTS. Da prescrição e decadência. Da segurança e medicina no trabalho: das atividades 
insalubres e perigosas. Das disposições especiais sobre duração e condições de Trabalho (Capítulo I do Título III 
da CLT); Da estabilidade da gestante; da licença-maternidade (art. 10 do ADCT). Do direito coletivo do trabalho: 
das convenções e acordos coletivos de trabalho. Do direito de greve. Do teletrabalho (Lei nº 13.467/2017). Dano 
moral nas relações de trabalho. Súmulas e Orientações da Jurisprudência uniformizada do Tribunal Superior do 
Trabalho sobre Direito do Trabalho. Súmulas Vinculantes do Supremo Tribunal Federal relativas ao Direito do 
Trabalho. Instruções e atos Normativos do TST em matéria de Direito do Trabalho. Reforma Trabalhista - Lei 13467 
de 2017. Acidentes do Trabalho. Princípios gerais de responsabilidade civil trabalhista.  

 

Coletâneas de Exercícios de Fixação 1 e 2  
 

 

Dos Princípios e Fonte do Direito do Trabalho 

 
Princípios do Direito do Trabalho 

 

Princípios 
 
Os princípios têm uma função coadjuvante na 
solução das questões trabalhistas. A CLT (art. 8°) 
dispõe que "as autoridades administrativas e a 
Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou 
contratuais, decidirão, conforme o caso, pela 
jurisprudência, por analogia, por equidade e outros 
princípios e normas gerais de direito, principalmente 
do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os 
usos e costumes, o direito comparado, mas sempre 
de maneira que nenhum interesse de classe ou 
particular prevaleça sobre o interesse público”.  
 
Assim, os princípios gerais do direito têm a força de 

fonte do direito do trabalho.  
 
Há princípios comuns ao direito e ao direito do 
trabalho. Exemplifique-se com o princípio de que a 
ninguém é lícito alegar ignorância do direito.  
 
Há valores que pertencem a todos os ramos do 
direito, como o respeito à dignidade humana, a boa-
fé nos contratos, a proibição do abuso de direito, a 
proibição do enriquecimento sem causa, a função 
social do direito etc.  
 
Existem, também, princípios de direito civil que têm 
aplicação no âmbito trabalhista.  
É o caso do princípio da autonomia da vontade, 
passível de adaptações, uma vez que a lei trabalhista 
limita bastante, sem suprimir, essa autonomia. O 
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dirigismo contratual vem gradativamente restringindo 
a autonomia do empregador e do empregado, de 
modo que o contrato de trabalho se tornou uma 
instituição dirigida pelo Estado e controlada pelos 
sindicatos, na defesa dos interesses do trabalhador.  
 
Acrescente-se, também, como princípio do direito 
civil aplicável na esfera trabalhista o princípio da 
força obrigatória dos contratos, ou seja, a regra 
segundo a qual o contrato é lei entre as partes. Pacta 
sunt servanda: o que é ajustado deve ser cumprido. 
O contrato obriga os contratantes, também nas 
relações de trabalho. É a regra da intangibilidade das 
cláusulas, também sujeita a restrições que funcionam 
tanto em favor do empregado como do empregador. 
Este pode alterar o contrato em casos especiais. Diz-
se, em direito do trabalho, que ao empregador é 
assegurado o jus variandi que consiste no direito de 
modificar o contrato de trabalho para atender a 
imperativos de força maior ou problemas 
insuperáveis de ordem técnica e econômica, 
previstos alguns em lei, como a redução geral de 
salários.  
 
Lembre-se, ainda, o princípio do direito civil 
conhecido como exceptio non adimpleti 
contractus. Nenhum dos contratantes, antes de 
cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento da 
do outro. Os Contratos são sinalagmáticos havendo 
uma dependência recíproca das obrigações.  
 
Podemos, então, destacar os seguintes 
princípios do Direito do Trabalho: 
 

Princípio da proteção  
 
O princípio da proteção, sem dúvida o de maior 
amplitude e importância no Direito do Trabalho, 
consiste em conferir ao polo mais fraco da relação 
laboral, o empregado, uma superioridade jurídica 
capaz de lhe garantir mecanismos destinados a 
tutelar os direitos mínimos estampados na legislação 
laboral vigente.  
 
O princípio protetivo desmembra-se em outros 
três, a saber:  

 Princípio do in dubio pro operario - induz o 
intérprete, ao analisar um preceito que disponha 
regra trabalhista, a optar, dentre duas ou mais 
interpretações possíveis, pela mais favorável ao 
empregado.  
 
Cumpre ressaltar que, no campo probatório, não se 
aplica o princípio do in dubio pro operario, pois o 
direito processual (arts. 818 da CLT e 333 do CPC) impõe 

ao autor a prova do fato constitutivo do direito e ao 
réu, a prova do fato modificativo, extintivo ou 
impeditivo do direito.  
 

 Princípio da aplicação da norma mais 
favorável - É o grande princípio do direito do trabalho 
é o princípio da norma favorável.  
É tríplice a sua função.  
 
Primeiro, é princípio de elaboração das normas 
jurídicas trabalhistas, significando, nesse sentido, 
que as novas leis devem dispor sempre de modo 
favorável ao trabalhador e só por exceção de modo 
desfavorável. Justifica-se plenamente essa assertiva 
sabendo-se que as leis trabalhistas devem contribuir 
para a melhoria da condição social do trabalhador.  
 
Segundo, é princípio de hierarquia das normas 
jurídicas, já que havendo diversos tipos de normas, 
leis, convenções coletivas de trabalho, regulamentos 
de empresas, usos e costumes etc., e podendo 
disciplinar a mesma matéria, prevalecerá, no caso 
concreto, a mais benéfica ao empregado, salvo 
disposições proibitivas do Estado.  
 
Terceiro, é princípio de interpretação das normas 
jurídicas, de modo que, havendo duas ou mais 
interpretações viáveis para a norma obscura, deve 
prevalecer aquela capaz de conduzir ao resultado 
que de melhor maneira venha a atender aos 
interesses do trabalhador, para cuja proteção se 
destinam as leis imperativas.  
 

 Princípio da condição mais benéfica -  
Significa que uma condição de trabalho já 
conquistada não pode ser modificada por outra 
menos vantajosa ao trabalhador. Como se nota, esse 
princípio se caracteriza pela transposição, para a 
esfera do direito do trabalho, das ideias contidas em 
conhecido princípio do direito comum, o princípio do 
direito adquirido (Constituição Federal, art. 5°, XXXVI). Uma 
aplicação desse princípio pelos Tribunais do 
Trabalho pode ser vista através da Súmula n° 51, do 
Tribunal Superior do Trabalho, segundo a qual as 
cláusulas regulamentares instituídas por uma 
empresa e desde que menos vantajosas aos 
empregados, não podem atingir aqueles que já estão 
na empresa, embora podendo aplicar-se aos 
trabalhadores que forem admitidos após a sua im-
plantação.  
 
A nova regra jurídica criada somente produzirá 
efeitos para os novos contratos de trabalho a serem 
firmados.  
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Princípio da irrenunciabilidade de direitos  
O princípio da irrenunciabilidade de direitos, também 
chamado de princípio da indisponibilidade de direitos 
ou princípio da inderrogabilidade, foi consagrado pelo 
art. 9° da CLT, ao mencionar que:  
"Art. 9° Serão nulos de pleno direito os atos 
praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou 
fraudar a aplicação dos preceitos contidos na 
presente Consolidação".  
 

Tal princípio torna os direitos dos trabalhadores 
irrenunciáveis, indisponíveis e inderrogáveis, 
conferindo importante mecanismo de proteção ao 
obreiro em face da pressão exercida pelo 
empregador, o qual, muitas vezes, utilizando-se de 
mecanismos de coação, induz, obriga o trabalhador 
a dispor contra a vontade de direitos conquistados a 
suor e trabalho.  
 

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

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

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

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

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

Fontes do Direito do Trabalho 

 
A expressão "fontes do direito", no sentido mais 
amplo, genérico, significa o manancial, o início ou o 
princípio de onde surge o direito.  
Portanto, fonte seria a expressão utilizada para 
designar a origem das normas jurídicas.  
 
Tradicionalmente as principais fontes do direito são: 

a lei e o costume, comuns ao direito em geral. 

 

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

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

Classificação  

A) Fontes materiais - No âmbito laboral, 
representam o momento pré-jurídico, a pressão 
exercida pelos operários em face do Estado 
Capitalista em busca de melhores e novas condições 
de trabalho, como, por exemplo, a greve exercida 

pelos trabalhadores em busca de novas e melhores 
condições de trabalho.  
 
B) Fontes formais - Representam o momento 
eminentemente jurídico, com a regra já plenamente 
materializada e exteriorizada. É a norma já 
construída.  
Por sua vez, as fontes formais se dividem em:  
 

• Fontes Formais Heterônomas - cuja formação 

é materializada por um agente externo, um terceiro, 
em geral o Estado, sem a participação imediata dos 
destinatários principais das mesmas regras jurídicas.  
 
São fontes formais heterônomas: 

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

 

• Fontes Formais Autônomas - cuja formação 

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

Não são fontes formais.   
Participam das fontes materiais ou são instrumentos 
de interpretação, conforme a hipótese. 
 
a) Doutrina 
Opinião dos estudiosos de Direito 
 
b) Jurisprudência 
Conjunto de julgados dos Tribunais. Tem apenas 
força persuasiva, não obriga o juiz de outra instância. 
 
c) Analogia 
Permite que um princípio consagrado por várias leis 
seja aplicado a um caso estranho às mesmas. 
 
d) Equidade 
É a justiça do caso concreto, a noção de justiça do 
juiz, uma espécie de abrandamento do rigor da lei. 
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Hierarquia das fontes no Direito do 
Trabalho 

 
A hierarquia significa a ordem ou os graus das 
fontes do direito do trabalho.  
 
A hierarquia das fontes significa a disposição 
ordenada das fontes segundo uma preferência, 
evitando-se a colisão de diversas disposições com a 
aplicação da que tiver maior hierarquia. 
 
A hierarquia das fontes do direito do trabalho 
estabelece uma ordem de prioridade de acordo 
com o nível da fonte e, especialmente, de acordo 
o nível do autor da norma e, se há problemas de 
concorrência entre umas e outras resolvem-se 
dando primazia à de maior ênfase. 
 

No direito do trabalho existe uma hierarquia 
de fontes de normas? 
É inegável que no direito do trabalho existe uma 
hierarquia de fontes de normas: a CF deve primar 
pelo que dispõe a CLT que por sua vez tem a 
primazia sobre os decretos, etc. 
 
Todavia, no direito do trabalho nem sempre a 
ordem hierárquica entre as diversas fontes se 
mantém na mesma forma que em outros ramos 
jurídicos. 
 
No direito do trabalho não há uma distribuição 
estática entre as normas jurídicas de tal forma que, 

como regra geral, havendo concorrência entre duas 
normas, sempre prevalecerá a aplicação daquela 
que for mais favorável ou que garanta condição mais 
benéfica ao trabalhador. 
 
No caso de dúvida efetiva entre várias possibilidades 
o princípio protetor manda escolher a mais 
conveniente ao interesse do trabalhador. 
 
Portanto, esse critério referencial está balizado no 
Princípio da Proteção que vigora e é amplamente 
aceito no Direito do Trabalho. 
 
O que ocorre na realidade é que uma norma de certa 
hierarquia trabalhista, como por exemplo, a lei, deixa 
espaço para ser sobrepujada por uma lei de 
hierarquia inferior, como por exemplo, a convenção 
coletiva.  
 
Mas a lei não é derrogada por efeito desse 
suplemento que a convenção coletiva acrescenta a 
suas disposições e recupera plena sua vigência 
quando expirada a validade da convenção. 
 
Em sede de direito do trabalho as normas 
trabalhistas estabelecem níveis mínimos de proteção 
e nada impede que, além disso, vão se elaborando 
outras normas que melhorem esses níveis. A lei 
trabalhista impõe mínimos e não máximos e, por isso, 
pode ser superada por outra de nível inferior, não se 
tratando de conflite de normas e nem de ofensa ao 
princípio da hierarquia das normas.  

 

Dos Direitos Constitucionais dos Trabalhadores  
(Direitos Sociais) 

 

Artigo 7º 
 
 I - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
além de outros aqueles que visem à melhoria de sua 
condição social: 
 
II - Relação de emprego protegida contra despedida 
arbitrária ou sem justa causa, nos termos de Lei 
complementar, que preverá indenização 
compensatória, dentre outros direitos; 

O direito à segurança do emprego é assegurado 
pela Constituição Federal. Consiste na proteção da 
relação de emprego, contra a despedida arbitrária ou sem 
justa causa, prevendo a indenização compensatória, em 
casos de dispensa injustificada, sem motivos relevantes. 
 
1-  A despedida por justa causa não é arbitrária, pois é 

decorrente de falta grave cometida pelo empregado, 
afetando o empregador, inviabilizando assim, a relação 
de emprego: embriaguez, deslealdade para com a 
empresa, abandono de emprego, etc. 
 
2-  A despedida arbitrária ou sem justa causa, é aquela 
que se caracteriza pelo rompimento do vínculo 
empregatício, quando o trabalhador vem exercendo suas 
atividades de forma correta, na empresa. Este 
rompimento pode ser devido a vários motivos, tais como 
encerramento das atividades da empresa por 
dificuldades financeiras, supressão de um departamento, 
mudança para outra localidade e muitos outros. 
 
3-  Seguro-desemprego, em caso de desemprego 
involuntário; 
 

A finalidade do seguro desemprego é proporcionar 
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assistência financeira temporária ao trabalhador 
desempregado em casos de dispensa sem justa causa. 
 
III - Fundo de garantia por tempo de serviço; 
 
IV - Salário mínimo, fixado em Lei, nacionalmente 
unificado, capaz de atender as suas necessidades 
vitais básicas e às de sua família, como moradia, 
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e previdência social, com 
reajustes periódicos que lhe preservem o poder 
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 
qualquer fim; 
 
V - Piso salarial proporcional à extensão e à 
complexidade do trabalho;  

Piso salarial é o valor mínimo que pode ser pago a 
uma categoria profissional ou a determinadas profissões 
dentro de uma determinada categoria profissional. É 
fixado normalmente para todos os empregados de 
qualquer profissão.  
 
Exemplo: Piso salarial da telefonista, da secretária, do 
engenheiro, etc. 
 
O piso salarial expressa-se como um acréscimo sobre o 
salário mínimo. Distingue-se deste que é geral para todas 
as categorias. Deve ser proporcional a jornada diária de 
trabalho ou a complexidade das tarefas. Assim, por 
exemplo, o piso salarial de um químico deve ser maior 
que o de uma copeira, pelo fato de suas atividades 
profissionais serem mais complexas que as daquela. 
 
VI - Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em 
convenção ou acordo coletivo; 

A princípio os salários são irredutíveis. O 
empregador não pode diminuir o salário deste ou daquele 
empregado. 
Com a Constituição de 1988, a irredutibilidade é a regra 
geral. A redução, porém, não é proibida. É condicionada. 
Depende de negociação coletiva com o Sindicato. 
A medida pode ser colocada em prática, por ocasião de 

crises de produção ou dificuldades econômicas da 
empresa, para evitar a dispensa de funcionários. 
 
VII - Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, 
para os que recebem remuneração variável; 

Há trabalhadores que recebem remuneração 
variável, como é o caso dos garçons e barbeiros, por 
exemplo, que tem sua remuneração composta de salário 
pago pelo empregador, mais as gorjetas; aquele (salário) 
não poderá ser inferior ao mínimo. 
É frequente nos empregos do comércio, a retribuição com 
bases e percentuais sobre os negócios que o vendedor 
realiza, ou seja, o salário por comissão. Também nesses 
casos a Constituição assegura aos profissionais o salário 
mínimo, mesmo que não consigam vender o suficiente 
para receber comissões equivalentes ao salário mínimo. 
 
VIII - Décimo terceiro salário com base na 
remuneração integral ou no valor da aposentadoria; 
 

Décimo Terceiro Salário:  
 

Este, é uma gratificação compulsória por força da lei, 
tem natureza salarial e é também denominada 

gratificação natalina. Foi criado no Brasil, pela Lei no 
4.090, de 1962, como um pagamento a ser efetuado no 
mês de dezembro e no valor de uma remuneração. Para 
o empregado que não trabalhou todo o ano, o seu valor 
é proporcional aos meses de serviço, na ordem de 1/12 
por mês, considerando-se a fração igual ou superior a 15 
dias como mês inteiro, desprezando-se a fração menor. 
Em 1965, a Lei nº 4.749 desdobrou em dois os 
pagamentos. A primeira metade é paga entre os meses 
de fevereiro ou novembro ou, se o empregado quiser, por 
ocasião de suas férias. A segunda metade é paga até 20 
de dezembro.  
 
Continua........................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................. 
................................................................................. 

 
 

 

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 
 

Conteúdo 
 

Da Justiça do Trabalho: organização e competência. Das Varas do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e do 
Tribunal Superior do Trabalho: jurisdição e competência. Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho: das secretarias 
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das Varas do Trabalho; dos distribuidores; dos oficiais de justiça e oficiais de justiça avaliadores. Dos Peritos Judiciais. Do 
Ministério Público do Trabalho: organização e competência. Do processo judiciário do trabalho: princípios gerais do 
processo trabalhista (aplicação subsidiária do CPC). Prescrição e decadência. Prescrição intercorrente. Dos atos, termos 
e prazos processuais. Da distribuição. Do valor da causa no Processo do Trabalho; Das custas e emolumentos. Custas e 
emolumentos para a Fazenda Pública. Hipóteses de isenção. Das partes e procuradores; do jus postulandi. Da assistência 
judiciária; dos honorários de advogado: sucumbenciais e honorários contratados. Dos conflitos de jurisdição/competência. 
Das audiências: de conciliação, de instrução e de julgamento; da notificação das partes; do arquivamento do processo; da 
revelia e confissão. Das provas. Dos dissídios individuais: da forma de reclamação e notificação; da reclamação escrita e 
verbal; da legitimidade para ajuizar. Do procedimento ordinário e sumaríssimo. Do Incidente de Desconsideração da 
Personalidade Jurídica. Da sentença e da coisa julgada. Do processo de Jurisdição Voluntária para homologação de acordo 
extrajudicial. Da liquidação da sentença: por cálculo, por artigos e por arbitramento. Da execução: execução provisória e 
definitiva; execução por prestações sucessivas; execução contra a Fazenda Pública; execução contra a massa falida. Da 
citação, do depósito da condenação e da nomeação de bens. Garantias na execução. Seguro-fiança e seguro-garantia; do 
mandado e da penhora. Dos embargos à execução; da impugnação à sentença; dos embargos de terceiros. Da praça e 
leilão; da arrematação; das custas na execução. Dos recursos no processo do trabalho. Normas atinentes ao Processo 
Judicial Eletrônico; Lei 13.467 de 2017 (Reforma Trabalhista). Súmulas e Orientações Jurisprudenciais do TST em matéria 
de Direito Processual do Trabalho; Instruções Normativas e Atos em Geral do TST em matéria de Direito Processual do 
Trabalho. Súmulas Vinculantes do Supremo Tribunal Federal relativas ao Direito Processual do Trabalho. Lei 6858/80. 

 
Coletânea de Exercícios de Fixação 

 

 

Da Justiça do Trabalho 
Organização e Competência. 

 

Organização Judiciária do Trabalho 
 
Até 1642, os juízes ordinários (juízes dos conselhos dos 
municípios) podiam ser analfabetos. Eram eleitos 
anualmente entre os homens bons dos municípios ou 
vilas; os juízes de fora, ou letrados, segundo as 
Ordenações, eram nomeados pelo Rei. 
 
Lei de D. João IV, de 13/11/l643 ordenou que não 
fossem feitos nem eleitos juízes que não soubessem 
ler e escrever (CAMPOS BATALHA). 
 
Pelo Regulamento nº 737, de 1850, os dissídios 
decorrentes dos contratos de trabalho eram decididos 
pelos juízos ordinários; seguiam o rito sumário e 
obedeciam às normas comuns de organização judiciária. 
O Decreto nº 22.132, de 25/11/32, modificado pelo de nº 
24.742, de 14/7/34 instituiu as Juntas de Conciliação e 
Julgamento para dirimir dissídios individuais; os dissídios 
coletivos eram resolvidos pelas Comissões Mistas de 
Conciliação. 
 
As Juntas não tinham nenhuma autonomia administrativa 
ou jurisdicional. Eram anexas ao Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio, que poderia revogar as suas 
decisões mediante avocatórias, espécie de recurso 
amplo e prazo larguíssimo de interposição. As Juntas não 
podiam executar suas próprias decisões e estas podiam 

ser anuladas na fase executória, que se processava 
perante a justiça comum; só se admitiam defesas 
relativas à nulidade, pagamento ou prescrição da dívida, 
recebidas e processadas como embargos. 
 
A Constituição de 1937 não incluiu a Justiça do Trabalho 
entre os órgãos do Poder Judiciário, o que só ocorreu na 
Constituição de 1946. A Justiça do Trabalho, como 
organismo judiciário autônomo, surgiu a partir de 1º de 
maio de 1941, com a vigência do Decreto-Lei nº 1.237, 
de 2/5/1939. 
 
A Justiça do Trabalho é, portanto, federal, contenciosa, 
especial, paritária e permanente. 
 
Compete à legislação ordinária a fixação do número de 
Tribunais e de Juntas e a criação de outros órgãos 
jurisdicionais; também compete à legislação ordinária 
dispor sobre a constituição, investidura, jurisdição, 
competência, garantia e condições de exercício desses 
diversos órgãos. 

 
A Constituição Federal (1988), por meio da Emenda 
Constitucional 45/2004 que alterou o art. 114 da Carta 
Magna, ampliou a competência da Justiça do Trabalho 
(JT), atribuindo a esta, poderes para dirimir conflitos 
decorrentes da relação de trabalho e não somente de 
emprego, como era a redação anterior. 
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A relação de trabalho tem uma abrangência muito maior 
que a relação de emprego. A relação de emprego é 
apenas uma das modalidades da relação de trabalho, ou 
seja, caracteriza-se pela relação entre empregado (art. 2º 
da CLT) e empregador (art. 3º da CLT). 
  
A relação de trabalho tem caráter genérico e envolve, 
além da relação de emprego, a relação do trabalho 
autônomo, do trabalho temporário, do trabalho avulso, da 
prestação de serviço e etc. 
  
O art. 114 da Constituição Federal dispõe sobre a 
competência material da Justiça do Trabalho, 
estabelecendo que compete à Justiça do Trabalho 
processar e julgar, dentre outras ações, as seguintes: 

  ações da relação de trabalho; 

 ações do exercício do direito de greve; 

 ações sobre representação sindical (entre sindicatos, 
sindicatos e trabalhadores e sindicatos e empregadores); 

 ações de indenização por dano moral ou patrimonial 
decorrentes da relação de trabalho; 

 ações de penalidades administrativas impostas aos 
empregadores pelos órgãos fiscalizadores (INSS, 
Receita Federal, Ministério do Trabalho e etc.); 
 
São órgãos da Justiça do Trabalho: 
I - o Tribunal Superior do Trabalho; 
II - os Tribunais Regionais do Trabalho; 
III - Juízes do Trabalho. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 24, de 1999)  

 

Tribunal Superior do Trabalho 
 
 O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e 
sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 
trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, 
nomeados pelo Presidente da República após aprovação 
pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo:  
I um quinto dentre advogados com mais de dez anos de 
efetiva atividade profissional e membros do Ministério 
Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo 
exercício, observado o disposto no art. 94;  
II os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do 
Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados 
pelo próprio Tribunal Superior.  
§ 1º A lei disporá sobre a competência do Tribunal 
Superior do Trabalho. 
§ 2º Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho:  
I a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras 
funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso 
e promoção na carreira; 
II o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-

lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, 
orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão 
central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. 
 
Compete ao Tribunal Pleno: 
 
1º) em única instância: 
a) decidir sobre matéria constitucional, quando arguida, 
para invalidar lei ou ato do poder público; 
b) conciliar e julgar os dissídios coletivos que excedam 
a jurisdição dos Tribunais Regionais do Trabalho, bem 
como estender ou rever suas próprias decisões 
normativas, nos casos previstos em lei. 
c) homologar os acordos celebrados nos dissídios de 
que trata a letra b. 
d) julgar agravos dos despachos do presidente, nos 
casos previstos em lei. 
e) julgar as suspeições arguidas contra o presidente e 
demais Ministros do Tribunal. 
f) estabelecer súmulas de jurisprudência, na forma 
prescrita no Regimento Interno. 
g) aprovar tabela de custas e emolumentos. 
h) elaborar o Regimento Interno do Tribunal e exercer 
atribuições administrativas previstas em lei ou 
decorrentes da Constituição Federal. 
 
2º) em última instância: 
a) julgar os recursos ordinários das decisões proferidas 
pelos Tribunais Regionais, em processos de sua 
competência originária. 
b) julgar os embargos opostos às decisões de que 
tratam as alíneas b, c do nº 1º, acima. 
c) julgar os embargos das decisões das Turmas, 
quando estas divirjam entre si, ou de decisão proferida 
pelo próprio Tribunal Pleno ou que forem contrárias à 
letra de lei federal. 
d) julgar os agravos dos despachos denegatórios dos 
Presidentes de Turmas, em matéria de embargos de 
declaração opostos aos seus acórdãos. 
 
3º) Compete a cada uma das Turmas: 
a) julgar, em única instância, os conflitos de jurisdição 
entre Tribunais Regionais do Trabalho e os que se 
suscitarem entre juízes de Direito ou Varas de regiões 
diferentes. 
b) julgar, em última instância, os recursos de revista 
interpostos de decisões dos Tribunais Regionais e das 
Varas do Trabalho ou juízes de Direito, nos casos 
previstos em lei. 
c) julgar os agravos de instrumento dos despachos que 
denegarem a interposição de recursos ordinários ou de 
revista. 
d) julgar os embargos de declaração opostos de seus 
acórdãos. 
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e) julgar as habilitações incidentes e arguições de 
falsidade, suspeição e outras, nos casos pendentes de 
sua decisão. 
 

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

Juízes do Trabalho 
(As Juntas de conciliação foram extintas) 
 
Com a extinção das Juntas de Conciliação e Julgamento 
(em função da EC 24/1999), a jurisdição trabalhista no 
primeiro grau de jurisdição passou a ser exercida por um 
juiz singular, denominado juiz do trabalho, que exerce 
suas funções, nas denominadas Varas do Trabalho. 
 
Vale frisar que nas comarcas onde não houver Varas de 
Trabalho a jurisdição trabalhista será exercida por um juiz 
de direito, conforme autorização prevista na Constituição 
Federal de 1988, art. 112, com redação dada pela 
Emenda Constitucional 45/2004), in verbis: 
 
"Art. 112.  A lei criará Varas da Justiça do Trabalho, 
podendo, nas comarcas não abrangidas por sua 
jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso 
para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho".  

 
Atualmente existem 1.587 Varas de Trabalho, composta 
cada Vara por um Juiz do Trabalho titular e um substituto. 
 
Compete às Varas do Trabalho, em regra, conciliar e 
julgar os dissídios individuais envolvendo empregado e 
empregador (reclamação trabalhista)  
 
Juízes de Direito (disciplina nos arts. 668 e 669 da 
CLT): 
 a) funcionam como órgãos de jurisdição trabalhista de 
1º grau onde não houver Varas. 
 b) sua competência é a mesma da Vara; funcionam 
monocraticamente, sem classistas; 
 c) havendo na mesma localidade mais de um Juízo de 
Direito a competência é determinada pela ordem de 
distribuição segundo a lei de organização judiciária local, 
ou o mais antigo. 
 

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

 

Varas do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho. 
 

A EC nº 24, de 9.12.1999, extinguiu a representação 

classista na Justiça do Trabalho. 
 
A partir daí a Justiça do Trabalho passou a ser 

monocrática na 1ª Instância – Varas do Trabalho –, 
composta apenas e tão somente do juiz togado, que 
presta concurso de provas e títulos. 
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Os tribunais também mudaram suas composições 
porque saíram os classistas – alguns ainda permanecem 
em término de mandato – e passaram a ser compostos 
de juízes togados, advindos da carreira ou do quinto 
constitucional (MP e Advocacia). 
 

 Varas do Trabalho 

 
Art. 112 da Constituição Federal -  A lei criará varas 
da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não 
abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de 
direito, com recurso para o respectivo Tribunal 
Regional do Trabalho.  

As Varas são órgãos de 1º grau sediadas nas 
grandes cidades. 
 
A base para a existência das Varas é caracterizada por 
um território com mais de 24 mil empregados ou com 
ajuizamento, no último triênio, de média igual ou superior 
a pelo menos 240 reclamações anuais. 
 
Nos centros urbanos onde já existem Varas, outras 
somente serão criadas quando a respectiva unidade 
exceder, seguidamente, 1.500 reclamações por ano. 
 
O juiz togado– antigo presidente da Junta de Conciliação 
e Julgamento – é o de carreira, concursado, formado por 
faculdade de Direito, que entrou para a Magistratura 
como juiz substituto, auxiliando juízes titulares. A 
promoção para juiz titular corre pelo critério de 
antiguidade ou merecimento. 
 

 Compete às Varas de Trabalho: 
 
a) conciliar e julgar: 
I - os dissídios em que se pretenda o reconhecimento da 
estabilidade de empregado; 
II - os dissídios concernentes a remuneração, férias e 
indenizações por motivo de rescisão do contrato 
individual de trabalho; 
III - os dissídios resultantes de contratos de empreitadas 
em que o empreiteiro seja operário ou artífice; 
IV - os demais dissídios concernentes ao contrato 
individual de trabalho; 
V - as ações entre trabalhadores portuários e os 
operadores portuários ou o Órgão Gestor de Mão-de-
Obra - OGMO decorrentes da relação de trabalho;  
b) processar e julgar os inquéritos para apuração de falta 
grave; 
c) julgar os embargos opostos às suas próprias decisões; 
d) impor multas e demais penalidades relativas aos atos 
de sua competência;  

e) decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial 
em matéria de competência da Justiça do Trabalho. 
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

 
Terão preferência para julgamento os dissídios 
sobre pagamento de salário e aqueles que derivarem 
da falência do empregador; 
 

Dos Tribunais Regionais do Trabalho  
 
Art. 115 da Constituição Federal - Os Tribunais 
Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, 
sete juízes, recrutados, quando possível, na 
respectiva região, e nomeados pelo Presidente da 
República dentre brasileiros com mais de trinta e 
menos de sessenta e cinco anos, sendo:  
I um quinto dentre advogados com mais de dez anos de 
efetiva atividade profissional e membros do Ministério 
Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo 
exercício, observado o disposto no art. 94; 
II os demais, mediante promoção de juízes do trabalho 
por antiguidade e merecimento, alternadamente. 
§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a 
justiça itinerante, com a realização de audiências e 
demais funções de atividade jurisdicional, nos limites 
territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de 
equipamentos públicos e comunitários. 
§ 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão 
funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras 
regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do 
jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. 
 

Nos Tribunais Regionais constituídos de 6 ou 
mais Juízes togados, e menos de 11, 1 (um) deles 
será escolhido dentre advogados, 1 (um) dentre 
membros do Ministério Público da União junto à 
Justiça do Trabalho e os demais dentre Juízes do 
Trabalho, Presidentes de Junta da respectiva Região. 
 
 Aos Tribunais Regionais, quando divididos em 
Turmas, COMPETE: 
 
  I - ao Tribunal Pleno, especialmente: 
 
  a)  processar, conciliar e julgar originariamente os 
dissídios coletivos; 
 
  b)  processar e julgar originariamente: 
  1 -  as revisões de sentenças normativas;  
  2 -  a extensão das decisões proferidas em dissídios 
coletivos;  
  3 -  os mandados de segurança;  
  4-   as impugnações à investidura de Juízes classistas 
e seus suplentes nas Juntas de Conciliação e 
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Julgamento;  
  c) processar e julgar em última instância:  
  1 - os recursos das multas impostas pelas Turmas;  
  2 - as ações rescisórias das decisões das Juntas de 
Conciliação e Julgamento, dos Juízes de Direito 
investidos na jurisdição trabalhista, das Turmas e de seus 
próprios acórdãos;  
  3 -   os conflitos de jurisdição entre as suas Turmas, os 
Juízes de Direito investidos na jurisdição trabalhista, as 
Juntas de Conciliação e Julgamento, ou entre aqueles e 
estas;  
 
  d)  julgar em única ou última instância:  
  1 - os processos e os recursos de natureza 
administrativa, atinentes aos seus serviços auxiliares e 

respectivos servidores;  
  2 - as reclamações contra atos administrativos de seu 
Presidente ou de qualquer de seus membros, assim 
como dos Juízes de primeira instancia e de seus 
funcionários;  
 
  II- às Turmas: 
 
  a)   julgar os recursos ordinários; 
  b)   julgar os agravos de petição e de instrumento; 
  c) impor multas e demais penalidades relativas a 
atos de sua competência jurisdicional, e julgar os 
recursos interpostos das decisões das Juntas e dos 
Juízes de Direito que as impuserem. 

 
  
Existem 24 TRTs: 
 

1.ª Região – Rio de Janeiro; 13.ª Região – Paraíba; 

2.ª Região – São Paulo (capital e cidades adjacentes) 14.ª Região – Rondônia e Acre; 

3.ª Região – Minas Gerais; 15.ª Região – São Paulo (exceção à Comarca da 2.ª 
Região, sede em Campinas); 

4.ª Região – Rio Grande do Sul; 16.ª Região – Maranhão; 

5.ª Região – Bahia; 17.ª Região – Espírito Santo; 

6.ª Região – Pernambuco; 18.ª Região – Goiás; 

7.ª Região – Ceará; 19.ª Região – Alagoas; 

8.ª Região – Pará e Amapá; 20.ª Região – Sergipe; 

9.ª Região – Paraná; 21.ª Região – Rio Grande do Norte; 

10.ª Região – Distrito Federal; 22.ª Região – Piauí; 

11.ª Região – Amazonas e Roraima; 23.ª Região – Mato Grosso; 

12.ª Região – Santa Catarina; 24.ª Região – Mato Grosso do Sul.  

 
Os juízes de carreira, como foi explicado, chegam aos 
tribunais por meio de promoção, e os juízes do quinto 
constitucional (não fazem concurso) por intermédio de 
listas tríplices do MP do Trabalho e da OAB (art. 94 da 
CF). 
 

Competência Territorial 
 
Aqui se estabelece a competência em razão do lugar.  
Sabendo-se da competência material e da funcional, 
questiona-se acerca da competência territorial.  Esta 
competência é determinada pela localidade onde o 
empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços 
ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro 
local ou no estrangeiro. 
 
REGRA: A COMPETÊNCIA SERÁ DO LUGAR ONDE O 
EMPREGADO PRESTAR SERVIÇOS, ainda que tenha 
sido contratado em outro local. 
 
EXCEÇÕES: temos 2 exceções: 

 
a) quando o empregador realizar atividade 
itinerante:  o empregado poderá optar pelo local da 
celebração do contrato ou da prestação dos serviços; 
 
b) quando o empregado for agente ou viajante 
comercial, a competência obedecerá o que segue: 
1.  localidade onde se situar a agência ou filial a qual 
o empregado esteja subordinado, ou; 
2.  no local do domicílio do empregado ou na 
localidade mais próxima; 
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Jurisdição e Competência 

 

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

 
Sob o aspecto processual a jurisdição é atividade dos 
juízes, exercida de acordo com o CPC, a pedido do 
interessado, com as características da judicialidade, 
processualidade e provocatoriedade. 
 
A jurisdição constitucional compreende o controle 
judiciário da constitucionalidade das leis e dos atos da 
administração (jurisdição constitucional orgânica) e 
jurisdição constitucional das liberdades, com os usos 
dos remédios constitucionais processuais (habeas 
corpus, mandado de segurança e ação popular). 
 
O juiz tem poder jurisdicional e de polícia (sobre o 
processo, sobre as partes e na audiência). 
 
A jurisdição é una e indivisível mas admite 
classificação: penal (aflitiva) ou civil (reparatória), 
especial ou comum, superior e inferior, de direito ou de 
equidade e anômalas. 
 
Jurisdição comum — estaduais ordinárias federal 
 
jurisdição especial  

 trabalhista  

 eleitoral  

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

Imunidade de Jurisdição 

 
O Estado brasileiro tem jurisdição nos limites do seu 
território. O direito à jurisdição é renunciável. 
 
A imunidade de jurisdição abrange os Estados 
estrangeiros, os seus chefes de Estado e os agentes 
diplomáticos, a não ser quando os agentes 
diplomáticos ou consulares, a título pessoal, exerçam 
profissões liberais ou desempenhem atividade 
comercial no território dos Estados acreditados. 
 
Segundo a Súmula 83 do TFR, compete à Justiça 
Federal processar e julgar reclamação trabalhista 

movida contra representação diplomática de país 
estrangeiro, inclusive para decidir sobre preliminar de 
imunidade de jurisdição. 
 
A renúncia à imunidade deve ser expressa; para os atos 
executórios se exige nova renúncia; o silêncio do 
representante diplomático ou do próprio Estado 
estrangeiro para vir compor a relação jurídico-
processual não importa renúncia à imunidade de 
jurisdição. 
 
O juiz criminal só pode aplicar a lei penal brasileira. 
 
A jurisdição trabalhista limita-se pela territorialidade do 
direito material do trabalho. 

 
Continua........................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................. 
................................................................................. 

 

 

 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

 
 

Conteúdo 
 
Constituição: princípios fundamentais. Da aplicabilidade e interpretação das normas constitucionais; vigência e eficácia 
das normas constitucionais. Dos direitos e garantias fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos; dos 
direitos sociais; dos direitos de nacionalidade; dos direitos políticos. Da organização do Estado: da organização político-
administrativa; da União, dos Estados Federados, dos Municípios, do Distrito Federal e dos Territórios. Da 
Administração Pública: disposições gerais; dos servidores públicos. Da Organização dos Poderes. Do Poder Executivo: 
das atribuições e responsabilidades do Presidente da República. Do Poder Legislativo: do Congresso Nacional, das 
atribuições do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Processo Legislativo, da 
fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Do Poder Judiciário: disposições gerais; do Supremo Tribunal Federal; 
do Conselho Nacional de Justiça: organização e competência; do Superior Tribunal de Justiça; dos Tribunais e Juízes 
do Trabalho; do Conselho Superior da Justiça do Trabalho: organização e competência.  

 

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

preâmbulo tem natureza jurídica é de uma carta de 
intenções, tão somente.  

 

Conceitos Introdutórios ao Estudo do 
Direito Constitucional 

 

Direitos Individuais - Também denominados 

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

Garantias Fundamentais - Assim como a 

Constituição assegura os direitos fundamentais, 
assegura também as garantias, objetivando a proteger 
esses direitos, fornecendo meios jurídicos e impondo 
inclusive limitações aos poderes públicos em benefício 
dos cidadãos. 
 

Caput - Termo que provém do latim e significa: 

cabeça, topo, parte superior. Parte do artigo que 
contém o fundamento deste. Após o caput se sucedem 
os parágrafos, itens, incisos ou alíneas. 
 

Artigo - Do latim "articulus": divisão, pequena parte de 

um todo. Divisão ordenada de uma Lei, decreto ou 
regulamento. É designado por um número ordinal.  

Exemplo:  Artigo 3o (lê-se artigo terceiro). 
 

Inciso - Divisão de um parágrafo, designado por 

numeração romana ou arábica. Pode subdividir-se em 
alíneas ou itens.  

Exemplo: Artigo 5o inciso X. 
 

Soberania - Conjunto de poderes institucionais da 

nação. Autoridade suprema de um estado politicamente 
organizado, como por exemplo, no Brasil, exercida de 
modo absoluto, por intermédio dos poderes da 
República: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. 
 

Poder executivo - É um dos três poderes do 

Governo Federal, dos Estados e dos Municípios. A ele 
compete o governo, a administração dos negócios 
públicos dentro do que a Lei determina. É exercido pelo 
Presidente da República no âmbito federal; pelos 
Governadores na esfera estadual e pelos Prefeitos no 
que se refere aos Municípios. 
 

Poder Legislativo - É ao qual compete a elaboração, 

discussão e aprovação das Leis, bem como certos atos 
comuns ao poder executivo. A nível Federal, dizemos 
que é "Bicameralista", uma vez que é exercido pelo 
Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos 
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Deputados e do Senado Federal; a nível Estadual, pela 
Assembleia Legislativa e a nível Municipal, pela 
Câmara dos Vereadores.  

 
Poder Judiciário - Poder Judiciário - É formado 

por um conjunto de órgãos incumbidos da distribuição 
da justiça. É exercido pelos seguintes órgãos:  
I - o Supremo Tribunal Federal; 
I-A o Conselho Nacional de Justiça;  
II - o Superior Tribunal de Justiça; 
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 
VI - os Tribunais e Juízes Militares; 
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito 
Federal e Territórios. 
 

Cidadania - Qualidade ou estado do cidadão, ou seja, 

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

 
Dos Princípios Fundamentais 

 

Artigo 1º - A República Federativa do Brasil, 

formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos; 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa 
V - o pluralismo político. 
 

Parágrafo único - Todo o poder emana do povo, que o 
exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição. 
 

Artigo 2º - São Poderes da União, independentes 

e harmônicos entre si o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário; 
 

Artigo 3º - Constituem objetivos fundamentais da 

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

Artigo 4º - A República Federativa do Brasil rege-

se nas suas relações internacionais pelos 
seguintes princípios; 
I - independência nacional; 
II - prevalência dos direitos humanos; 
III - autodeterminação dos povos; 
IV - não intervenção; 
V - igualdade entre os estados; 
VI - defesa da paz; 
VII - solução pacífica dos conflitos; 
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 
IX - cooperação entre os povos para o progresso da 
humanidade; 
X - concessão de asilo político. 

 
Parágrafo único - A República Federativa do Brasil 
buscará a integração econômica, política, social e 
cultural dos povos da América Latina, visando à 
formação de uma comunidade latino-americana das 
nações. 

 

Aplicabilidade das Normas Constitucionais 
Vigência e eficácia das normas constitucionais. 

 
Estrutura Normativa da Constituição 
As normas constitucionais classificam-se em: 

 orgânicas; 

 limitativas; 

 socioideológicas; 

 de estabilidade constitucional; 

 formais de aplicabilidade. 
 
Orgânicas 
São as regras que estruturam o Poder, organizando o 
Estado (regras materialmente constitucionais). 
 
Limitativas 
São as regras que limitam o Poder (direito e garantias 
fundamentais). 
Sócio ideológicas 
São as regras relacionadas com a ordem econômica e 
social. 

 
De Estabilidade Constitucional 
São as regras que visam assegurar a supremacia da 
Constituição, a solução de conflitos constitucionais e a 
solução de crises. O art. 102 da CF/88 faz previsão de 
uma ação direta para nulificar norma inconstitucional, 
com a finalidade de assegurar a supremacia e a 
estabilidade da Constituição. Também, com a mesma 
finalidade, está previsto na CF/88 um mecanismo para 
coibir a ocorrência de secessão (separação dos 
Estados-Membros). Trata-se da intervenção federal 
que legitima a União, excepcionalmente, a intervir nos 
Estados e Distrito Federal (art. 34 da CF/88). Os casos 
de intervenção são taxativos, não podendo haver 
outros senão aqueles enumerados no art. 34, I a VII, da 
CF/88. 
 
Formais de Aplicabilidade 
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 Uma norma constitucional não precisa de cláusula de 
revogação da norma anterior e entrará em vigor na data 
de sua publicação no DOU. 
 
Disposições Transitórias  
A CF/88 tem duas partes distintas: 

 as disposições permanentes (arts. 1º a 250); 

 as disposições transitórias (arts. 1º a 83). 
 
Embora esteja dividida em duas partes, a Constituição 
é una, ou seja, as regras transitórias são parte 
integrante da Constituição, possuindo a mesma rigidez 
e a mesma eficácia das regras permanentes. 
 
As regras transitórias são chamadas de Direito 
Intertemporal e têm por finalidade a solução de 
situações de transitoriedade entre a Constituição 
revogada e a Constituição que entrará em vigor. Então, 
a finalidade das disposições transitórias é: 

 regular a transição constitucional; 

 regular transitoriamente matéria infraconstitucional 
até que sobrevenha a lei. 

 
A eficácia das disposições transitórias é esgotável, 
exaurível, tendo em vista que, com o advento de um 
fato com uma data certa e atingindo-se essa data, a 
eficácia da norma se esgotaria. A finalidade básica das 
normas transitórias é regular a transição constitucional. 
 
As disposições transitórias foram usadas também para 
regular matérias que deverão ser objeto de lei 
infraconstitucional (ex.: art. 7º, I, da CF/88). 
 
O constituinte, preocupado com a inércia do legislador 
ordinário, regulou transitoriamente, no art. 10 do ADCT, 
a relação de dispensa sem justa causa disposta no art. 
7º, I, da CF/88. Este art. 10 ficará regulando o art. 7º, I, 
da CF/88 até que seja promulgada a lei complementar, 
quando se dará o exaurimento da norma disposta no 
ADCT. 
 
Preâmbulo Constitucional 
É a parte introdutória que contém a enunciação de 
certos princípios, refletindo a posição ideológica do 
constituinte. 
 
O preâmbulo é parte integrante da CF/88, tendo em 
vista que sua redação foi votada. Serve como elemento 
de interpretação das normas constitucionais, tendo em 
vista ser a síntese ideológica do constituinte, da qual 
surge uma enunciação de princípios. 
 
O art. 19, I, da CF/88, por um lado, dispõe que o Brasil 
será um país leigo, ou seja, não poderá ser ligado a 
nenhuma Igreja, seja ela qual for. No preâmbulo da 
Constituição, por outro lado, encontramos o nome de 
Deus. Pode parecer contraditório para alguns, mas não 
significa que, devido ao uso da palavra “Deus” no 
preâmbulo, o Brasil seja considerado um país sectário 
e fiel a uma religião. 
 

Além de ser o Brasil um Estado leigo, é também um 
Estado teísta, ou seja, embora seja neutro em matéria 
confessional, acredita-se, oficialmente, na existência de 
um ser supremo e único, de todas as crenças. 
 
Prevalece, portanto, sua natureza de documento de 
intenções que também pode servir para a interpretação 
e integração das normas constitucionais. Não 
prevalece, porém, contrarregra escrita no corpo da 
Constituição. 
 
Classificação das Normas Constitucionais quanto à 
Eficácia Jurídica 
A doutrina clássica classificava as normas 
constitucionais em autoexecutáveis e não 
autoexecutáveis. Assim, algumas normas seriam 
imediatamente aplicáveis e outras não. O Prof. José 
Afonso da Silva, ao contrário do que se dizia, afirmou 
que todas as normas constitucionais, sem exceção, são 
revestidas de eficácia jurídica, ou seja, de aptidão à 
produção de efeitos jurídicos, sendo assim todas 
aplicáveis, em maior ou menor grau. 
 
Para se graduar essa eficácia dentro de categorias 
lógicas, foram propostas três classificações: 

 norma constitucional de eficácia jurídica plena; 

 norma constitucional de eficácia jurídica limitada; 

 norma constitucional de eficácia jurídica contida. 
 

Norma Constitucional de Eficácia Jurídica 
Plena 
É aquela que contém todos os elementos necessários 
para a pronta e integral aplicabilidade dos efeitos que 
dela se esperam. A norma é completa, não havendo 
necessidade de qualquer atuação do legislador 
(exemplo: art. 1º da CF/88). 
 

Norma Constitucional de Eficácia Jurídica 
Limitada 
É aquela que não contém todos os elementos 
necessários à sua integral aplicabilidade, porque ela 
depende da interpositio legislatoris (interposição do 
legislador). 
 
A efetividade da norma constitucional está na 
dependência da edição de lei que a integre (lei 
integradora). Somente após a edição da lei, a norma 
constitucional produzirá todos os efeitos que se 
esperam dela (exemplo: art. 7º, XI, da CF/88). 
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O constituinte, prevendo que o legislador poderia não 
criar lei para regulamentar a norma constitucional de 
eficácia limitada, criou mecanismos de defesa dessa 
norma: 

 mandado de injunção; 

 ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 
 
A norma constitucional de eficácia limitada divide-
se em: 

 norma constitucional de eficácia jurídica 

limitada de princípio programático: todas as 
normas programáticas são de eficácia limitada. São 
normas de organização que estabelecem um 
programa constitucional definido pelo legislador; 

 
 As normas programáticas são as disposições que 
indicam os fins sociais a serem atingidos pelo Estado 
com a melhoria das condições econômicas, socais e 
políticas da população, tendo em vista a concretização 
e cumprimento dos objetivos fundamentais previstos na 
Constituição. São normas vagas, de grande densidade 
semântica, mas com baixa efetividade social e jurídica, 
não gerando em sentido estrito direitos subjetivos 
públicos para a população. 
            
Estas normas programáticas acabam tendo baixo grau 
de densificação normativa, dizendo respeito a planos e 
diretrizes futuras a serem implementados pelos 
governantes. Pontes de Miranda mesmo afirma que as 
normas programáticas são "aquelas em que o 
legislador, constituinte ou não, em vez de editar regra 
jurídica de aplicação concreta, apenas traça linhas 
diretoras, pelas quais se hão de orientar os poderes 
públicos. A legislação, a execução e a própria justiça 
ficam sujeitas a esses ditames que são programas 
dados à sua função." (PONTES DE MIRANDA, 1969:126-127) 
 
Críticas às normas programáticas 
Várias são as críticas às normas programáticas, diz-se 
que as mesmas não têm eficácia imediata e são 
destituídas de imperatividade - nota comum às normas 
jurídicas em geral - não passando de meros 
planos/programas que serão realizadas com a 
evolução do Estado. Seriam normas que não 
vinculariam, não estabelecendo princípios específicos, 
nem tampouco fundando institutos ou determinando 
com clareza as bases das relações jurídicas que 
acolhem. 
 
As críticas expressas acima se resumem em três 
aspectos básicos: a) as normas programáticas têm por 
conteúdo princípios abstratos e na maioria implícitos; b) 
as normas enunciam programas políticos não 
vinculantes; c) as normas estampam regras genéricas, 
vagas e abstratas que acabam por escapar de uma 
aplicação positiva. (BONAVlDES, 1993:220) 
 
Há também a observação de que sendo positivadas 
certas normas com caráter meramente programático 
estar-se-ia desestimulando a luta social por estes 

direitos que já aparecem dispostos na Constituição, 
mas sem força de realização efetiva. É o que lembra 
Eros Roberto Grau: "Assim, penso possamos afirmar 
que a construção que nos conduz à visualização das 
normas como tais - programáticas - no texto 
constitucional tem caráter reacionário. Nelas se erige 
não apenas um obstáculo à funcionalidade do Direito, 
mas, sobretudo, ao poder de reivindicação das forças 
sociais. O que teria a sociedade civil a reivindicar já está 
contemplado na Constituição. Não se dando conta, no 
entanto, da inocuidade da contemplação desses 
''direitos sem garantias’ a sociedade civil acomoda-se, 
alentada e entorpecida pela perspectiva de que esses 
mesmos direitos ‘um dia venham a ser realizados." 
(BASTOS, 1994:126)  
 
Outro aspecto negativo das normas programáticas que 
tem grande carga axiológica, mas baixo grau de 
concreção, é que a efetividade destas normas depende 
de fatores eminentemente políticos. Tal fato é citado 
por Celso Ribeiro Bastos: as normas programáticas " 
são extremamente generosas quanto às dimensões do 
direito que disciplinam, e, por outro lado, são muito 
avaras nos efeitos que imediatamente produzem. A sua 
gradativa implementação, que é o que no fundo se 
almeja, fica sempre na dependência de resolver-se um 
problema prévio e fundamental: quem é que vai decidir 
sobre a velocidade dessa implementação? Pela 
vagueza do Texto Constitucional, essa questão fica 
subordinada a uma decisão política. Trata-se, portanto, 
de matéria insuficientemente juridicizada. O direito dela 
cuidou, sim, mas sem evitar que ficasse aberta uma 
porta para o critério político. " (BASTOS, 1994:130)  
 
As críticas esposadas às normas programáticas e 
principalmente à sua falta de eficácia social acabaram 
por gerar a ideia da existência na Constituição de 
normas sem aplicação que passaram a receber 
denominações comezinhas como: mero programa, 
proclamações admoestações morais, declarações bem 
intencionadas, manifestos, sentenças políticas, 
aforismos políticos, boas intenções, todas com o 
propósito de recusar eficácia e aplicabilidade àquelas 
proposições cuja presença no texto básico parecia 
servir unicamente de emprestar colorido doutrinário às 
Constituições. 
 

 norma constitucional de eficácia jurídica 

limitada de princípio institutivo: aquelas pelas 

quais o legislador constituinte traça esquemas 
gerais de estruturação e atribuições de órgãos, 
entidades ou institutos, para que o legislador 
ordinário os estruture em definitivo, mediante lei. 

 

Norma Constitucional de Eficácia Jurídica 
Contida (Redutível ou Restringível) 
É uma norma de eficácia plena, que opera todos os 
efeitos desde sua entrada em vigor. O legislador 
infraconstitucional, entretanto, está autorizado a reduzi-
la. As normas que tiverem “cláusula expressa de 
redutibilidade” serão normas de eficácia contida. 
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Do ponto de vista lógico, a norma constitucional de 
eficácia jurídica contida estaria dentro da norma 
constitucional de eficácia jurídica plena. 
Assim, temos: 
 

 
 

Observações importantes sobre o tema: 
 

 As normas definidoras de direitos não têm caráter 
absoluto, ou seja, em alguns casos orientadas 
pelos princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade, é permitido ao legislador criar 
exceções, ainda que a norma não tenha cláusula 
expressa de redutibilidade. 
 

 A redutibilidade da norma não depende 
obrigatoriamente de cláusula expressa. Conclui-
se, então, que não existe norma constitucional de 
eficácia jurídica absoluta. Por exemplo, o art. 5º da 
CF/88 garante o direito à vida, entretanto esse 
direito foi reduzido quando o CP admitiu a 
existência da legítima defesa. Se a norma 
garantidora do direito à vida fosse absoluta, não 
poderia uma norma infraconstitucional restringir 
esse direito, permitindo a legítima defesa. 

 

Coletânea de Exercícios de Fixação 
Gabarito: No final dos exercícios 

 
01) Marque a alternativa correta: 
A)  a Forma de Estado adotada pela Constituição de 
1988 é a Federal; o Sistema de Governo é o 
Republicano e a Forma de Governo é a Presidencialista 
B) a Forma de Estado adotada pela Constituição de 
1988 é a Federal; o Sistema de Governo é o 
Presidencialista e a Forma de Governo é a República 
C) a Forma de Estado adotada pela Constituição de 
1988 é a República; o Sistema de Governo é o 
Presidencialista e a Forma de Governo é a Federal 
D) a Forma de Estado adotada pela Constituição de 
1988 é a República; o Sistema de Governo é o 
Republicano e a Forma de Governo é a Presidencialista 
 
02) O Estado que se sujeita ao império da lei, que 
realiza o princípio da igualdade e da justiça, não 
pela generalidade, mas pela busca da igualização 
dos socialmente desiguais, denomina-se: 
A) Estado de exceção. 
B) Estado de direito. 
C) Estado social de direito. 
D) Estado democrático de direito. 

 
03) A República Federativa do Brasil não tem 
como fundamento: 
A) soberania. 
B) o pluralismo político. 
C) cidadania. 
D) garantia do desenvolvimento nacional. 
 
04) O Estado brasileiro é uma República Federativa, 
isto é adotada como forma de Estado a: 
A) Federação;  
B) República; 

C) Democracia; 
D) Representação. 
 
05) É incorreto afirmar que, constitui um dos 
objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil, 
A) formar uma sociedade justa.  
B) construir uma sociedade solidária. 
C) erradicar a marginalização. 
D) reduzir as desigualdades regionais. 
E) garantir o desenvolvimento local 
 
06) São fundamentos da República Federativa do 
Brasil: 
A) A soberania, a autodeterminação dos povos, a 
cidadania, a igualdade entre os Estados. 
B) A cidadania, a dignidade da pessoa humana, a 
solução pacífica dos conflitos, a soberania. 
C) A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa 
humana, os valores sociais do trabalho e a livre 
iniciativa e o pluralismo político. 
D) A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa 
humana, os valores sociais do trabalho e a livre 
iniciativa e o pluripartidarismo. 
E) Todas as respostas anteriores estão corretas. 
 
07) A promoção do bem-estar de todos constitui um 
dos: 
A) Fundamentos da República. 
B) Objetivos da República. 
C) Princípios de Ordem Internacional. 
D) Princípios de expressão da cidadania. 
E) Postulados básicos do neoliberalismo. 
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08) São de eficácia plena e de aplicabilidade 
imediata as normas constitucionais: 
A) vedativas e as programáticas. 
B) que confirmam prerrogativas e aquelas que 
dependem de lei integrativa. 
C) as de princípio programático e as de princípio 
institutivo. 
D) vedativas e as que confiram imunidades, isenções e 
prerrogativas. 
E) as de eficácia contida e eficácia limitada. 
 
09) É critério para definir uma norma como 
formalmente constitucional o fato de que ela: 
A) regulamente a forma de governo adotada. 
B) preveja as espécies de lei que podem existir. 
C) discipline os procedimentos de elaboração 
legislativa. 
D) preveja o sistema eleitoral. 
E) esteja inserida no texto da Constituição, 
independente da matéria que trate. 
 
10) Aponte a alternativa em que se inclui norma 
constitucional de eficácia contida. 
A) “A lei disporá sobre a criação, estruturação e 
atribuição dos Ministérios” (art. 88). 
B) “Aos juízes federais compete processar e julgar... 
Nos casos determinados por lei, os crimes contra o 
sistema financeiro e a ordem econômico-financeira” 
(art. 109, VI). 
C) “Ninguém será privado de direitos por motivo de 
crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, 
salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a 
todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 
alternativa, fixada em lei” (art. 5º, VIII). 
D) “A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes 
dos Tribunais Regionais Federais e determinará sua 
jurisdição e sede” (art. 107, parágrafo único). 
E) “proteção do mercado de trabalho da mulher, 
mediante incentivos específicos, nos termos da lei”, 
inserida no capítulo dos Direitos Sociais (art. 7º, XX). 
 
11) O art. 16, da Constituição Federal dispõe que “A 
lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor 
na data de sua publicação, não se aplicando à 
eleição que ocorra até 1 (um) ano da data de sua 
vigência”. 
Considerando as teorias que tratam da 
aplicabilidade e da eficácia das normas 
constitucionais, a norma acima pode ser 
considerada: 
A) de aplicabilidade imediata e eficácia contida 
porquanto, conforme dispõe em si mesma, a aplicação 
da lei referida ficará contida em relação a eleição 
subsequente em que ocorrer até um ano após sua 
vigência. 
B) de aplicabilidade imediata e eficácia plena, 
independentemente da lei referida. 
C) de aplicabilidade imediata e eficácia limitada vez que 
limita no tempo a aplicação da lei referida. 
D) equivalente às normas “not self-executing” da 
doutrina constitucional norte-americana. 

E) de aplicabilidade imediata e eficácia restringível, 
posto que restringe temporalmente a vontade do 
legislador infraconstitucional. 
 
12) Segundo a doutrina tradicional, uma norma é 
considerada materialmente constitucional quando: 
A) dispõe sobre questões materiais e não meramente 
formais. 
B) caracteriza uma constituição rígida. 
C) materializa a vontade política do legislador 
constituinte. 
D) refere-se à estrutura do estado, à organização dos 
poderes e aos direitos fundamentais. 
E) integra uma constituição não escrita, costumeira. 
 
13)  Assinale a resposta correta: Qual o princípio 
que representa um dos objetivos fundamentais da 
República brasileira? 
A)  a dignidade da pessoa humana; 
B)  a erradicação da pobreza e a marginalização e a 
redução das desigualdades sociais e regionais; 
C) a prevalência dos direitos humanos; 
D)  os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 
 

Gabarito 
 

01 - B 02 - D 03 - D 04 - A 05 - E 

06 - C 07 - B 08 - D 09 - E 10 - C 

11 - B 12 - D 13 - B   
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Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 

 
Artigo 5º - Artigo 5º - Todos são iguais perante a Lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país 
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes; 
 
  (Este artigo constitui-se no princípio da isonomia ou 
igualdade) 
 
I -  Homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta Constituição. 

É uma afirmação do princípio da isonomia. Observar 
é a preocupação do legislador (aquele que faz as Leis) 
em que não haja, de forma alguma, tratamento 
diferenciado entre homens e mulheres, o que não 
acontecia em épocas passadas. 
 
II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude da Lei. 

Este inciso é chamado também de Princípio da 
Legalidade, e assegura o dever de cumprirmos somente 
aquilo que as Leis nos determinam. O fundamento deste 
inciso é a liberdade: "não farei o que a Lei proíbe". 
Somente as Leis podem nos obrigar a fazer alguma 
coisa. Por esta razão, nenhuma autoridade pode nos 
obrigar a nada que não estiver previsto nas Leis do país. 
 
III - Ninguém será submetido a tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante; 

A tortura constitui-se numa violação do direito à 
vida. O inciso visa assegurar ao ser humano a integridade 
física e psicológica, independentemente da condição do 
indivíduo. Por esta razão, a Constituição proíbe os 
castigos físicos e psíquicos, inclusive aos criminosos que 
cumprem pena de reclusão. 
 
IV - É livre a manifestação do pensamento, sendo 
vedado o anonimato; 

Todo indivíduo tem o direito de expressar livremente 
seu pensamento por qualquer meio ou forma. Este inciso 
constitui-se numa variação do direito à liberdade, uma 
vez que esta não se restringe à condição física, somente. 
A manifestação do pensamento é de extrema 
necessidade para a concretização da efetiva liberdade. 
Todavia, para se evitar abusos a esse direito, o indivíduo 
deve identificar-se. Tais abusos ocorrem quando se 
divulgam notícias de má fé, inverídicas ou que venham a 

denegrir a imagem ou a honra das pessoas. 
 
V - É assegurado o direito de resposta, proporcional 
ao agravo, além da indenização por dano material, 
moral ou à imagem. 

Agravo - Significa ofensa, injúria, afronta, prejuízo, 
dano. A liberdade de manifestação do pensamento dá 
margens para que ocorram manifestações ofensivas à 
honra de determinadas pessoas, afetando a imagem que 
lhes era resguardada. Entretanto, o direito de resposta é 
garantido na mesma qualidade e quantidade. Assim, se 
alguém se utilizou de um jornal para ofender determinada 
pessoa, pode-se exigir que aquele jornal, na mesma 
página, no mesmo tamanho, com o mesmo destaque, 
conceda a oportunidade ao ofendido de responder ao 
agravo sofrido. Caso provado, cabe ação judicial contra 
o ofensor, para que o ofendido seja indenizado. Seja o 
dano moral, material ou à imagem. 
 
VI - É inviolável a liberdade de consciência e de 
crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da Lei, a 
proteção aos locais de culto e suas liturgias; 

O Estado brasileiro não possui religião oficial. É, 
portanto, um Estado laico. Mas, por outro lado, assegura 
a liberdade de crença e o livre exercício dos cultos 
religiosos. 
 
VII - É assegurada, nos termos da Lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares 
de internação coletiva; 

Entidades de Internação Coletiva - São hospitais, 
quartéis, penitenciárias, etc. 
Este inciso decorre do anterior (VI) assegurando em todo 
e qualquer lugar onde haja pessoas internadas, a 
prestação de serviços de assistência religiosa. O inciso 
garante também a liberdade de crença aos doentes, 
detentos, etc., independentemente da orientação 
religiosa do estabelecimento de internação coletiva. 
Por exemplo: Um hospital mantido por uma irmandade 
religiosa católica não pode negar a um paciente 
evangélico assistência espiritual por parte de um ministro, 
um pastor adventista, batista, presbiteriano ou 
pertencente a qualquer outra religião. 
 
VIII - Ninguém será privado de direitos por motivo de 
crença religiosa ou de convicção filosófica ou 
política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta, e recusar-se a 
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cumprir prestação alternativa, fixada em Lei; 

Exemplo: Certas religiões não permitem que seus 
membros cumpram o serviço militar obrigatório. Nessa 
situação, a autoridade competente poderá substituir a 
obrigação legal pela prestação alternativa. Assim, em vez 
do serviço militar, o indivíduo poderá exercer uma outra 
atividade como a prestação de serviços num orfanato. 
Mas, caso o indivíduo se recusar a cumprir a prestação 
alternativa, fixada em lei, então, perderá seus direitos 
políticos e deixará de ser cidadão, ou seja, não poderá 
mais votar ou se candidatar a uma eleição. 
 
Observação: Só poderá ser privado dos direitos por 

motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou 
política, quando a obrigação legal a todos impostas não 
poder ser substituída por uma prestação alternativa. 
Entretanto, haverá privação de direitos quando alguém 
alegar estes motivos para livrar-se de obrigações legais. 
Também ficará privado de direitos aquele que recusar-se 
a cumprir prestação alternativa, fixada em Lei. 

 
Continua........................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................. 
................................................................................. 
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NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

 
 

Conteúdo 
 

Princípios básicos da Administração Pública. Organização administrativa: administração direta e 
indireta; centralizada e descentralizada; autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia 
mista. Poderes administrativos: poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, 
uso e abuso do poder. Servidores públicos: cargo, emprego e função públicos. Ato administrativo: 
conceito, requisitos e atributos; anulação, revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. Lei nº 
8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União e alterações): disposições 
preliminares; provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição; direitos e vantagens: vencimento 
e remuneração, vantagens, férias, licenças, afastamentos, direito de petição; regime disciplinar: deveres e 
proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades; processo administrativo disciplinar. Licitações 
(Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores): das disposições gerais; da licitação; dos contratos; das 
disposições gerais das sanções administrativas, das sanções administrativas. Pregão (Lei nº 10.520/2002). 
Responsabilidade extracontratual do Estado. Processo administrativo (Lei n° 9.784/1999). 
Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) 
 

Coletâneas de Exercícios de Fixação 
 

 

Princípios da Administração Pública  
 
Os princípios básicos da administração estão 
alicerçados em regras de observância permanente e 
obrigatória para o administrador. 
Todos os Atos Administrativos deverão ser pautados 
nesses padrões. Constituem, portanto, os fundamentos 
da ação administrativa, ou seja, os sustentáculos da 
atividade administrativa. 
 
Estes princípios são:  
 
a) Princípio da Supremacia do Interesse Público 
sobre o Particular - O princípio pode ser flagrado nas 
posições de privilégio e supremacia do órgão público. 
Daí resulta a exigibilidade dos atos administrativos e, 
em certos casos, a executoriedade. Outra típica 
manifestação está na autotutela (possibilidade de 
revogar ou anular seus atos por manifestação 
unilateral). 

Não se perca de vista que a supremacia do interesse 
público não é um valor em si. A supremacia, como 
componente da função administrativa, é instrumento 
para a realização de finalidades legais, segundo os 
critérios e procedimentos consagrados na ordem 
jurídica. 
 
b) Princípio da Legalidade - Reza este princípio, que 
a administração pública, em toda sua atividade 
funcional, está presa aos mandamentos da lei, deles 
não podendo se afastar, sob pena de invalidade do ato 
e responsabilidade de seu autor. Ainda, segundo este 
princípio, a administração pública só pode fazer o que 
a lei autoriza, quando e como autoriza. Isto significa, 
que se a lei nada dispuser, a administração pública não 
pode agir, a não ser em situações excepcionais, 
(guerra, grave perturbação da ordem). 
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c) Princípio da Finalidade - Impõe que o administrador 
só pratique o ato para obter o fim legal. O administrador 
deve perseguir o interesse público (primário) contido na 
lei. O favorecimento ou prejuízo de alguém não pode 
ser o fim do ato administrativo, e sim, decorrência da 
obtenção do objetivo previsto na norma legal. O 
afastamento do administrador da finalidade de 
interesse público, conforme previsão legal, caracteriza 
o vício de desvio de finalidade. 
 
d) Princípio da Impessoalidade - Este princípio, visa 
a garantir a neutralidade da administração, 
proporcionando aos administradores tratamento que 
afaste qualquer espécie de discriminação ou 
favorecimento, pois qualquer ato deve ser de interesse 
público e nos estritos termos da lei, caso contrário, 
estará sujeito a invalidação por desvio de finalidade, por 
meio da ação popular. 
 
Portanto, a atividade administrativa deve ser destinada 
a todos os administrados, dirigida aos cidadãos em 
geral, sem a determinação de pessoa ou discriminação 
de qualquer natureza. 
 
O princípio da impessoalidade nada mais é que o 
princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador 
público que só pratique o ato para o seu fim legal, sendo 
que o fim legal é aquele que a norma de direito indica, 
expressa ou virtualmente, como objetivo do ato, de 
forma impessoal. Este princípio é um desdobramento 

do artigo 5o da CF (caput). 
 
e) Princípio da Moralidade - Também denominado de 
princípio da proibidade administrativa. Este princípio, 
não se refere a moral comum como a concebemos, mas 
a um conjunto de regras éticas que norteiam a 
administração pública. 
 
Com o advento da Constituição Federal de 1988, o 
princípio da moralidade passou a ser pressuposto de 
validade de todo ato administrativo. 
Segundo a doutrina, a moralidade administrativa deve 
ser entendida como sendo o conjunto de regras tiradas 
da disciplina interior da administração. A moralidade 
administrativa é ao lado da legalidade e da finalidade 
um dos pressupostos de validade do ato administrativo. 
A moralidade administrativa está ligada ao conceito de 
"bom administrador". 
 
f) Princípio da Publicidade - É a divulgação oficial de 
atos (Leis, Decretos, Contratos Administrativos, etc.), 
para conhecimento público em geral e início da 
produção de seus efeitos externos. 
O princípio da publicidade é justificado pelo fato de que, 
todo ato administrativo deve ser público, uma vez que, 
a administração que o realiza é pública, só se admitindo 
sigilo nos casos de segurança nacional, investigações 
policiais ou interesse superior da administração a ser 
preservado em processo previamente declarado 

sigiloso nos termos do Decreto Federal nº 79099, de 06 
de janeiro de 1977. 
 
A publicidade como princípio da administração pública 
(CF, artigo 37), abrange toda a atuação estatal: A 
administração direta e indireta de qualquer dos poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, não só no que se refere a publicação de 
seus atos, como, também, a propiciação de 
conhecimentos da conduta interna dos seus agentes. 
Assim, essa publicidade alcança os atos concluídos e 
informação, os processos em andamento, os pareceres 
de órgãos técnicos e jurídicos, os despachos 
intermediários e finais, as atas de julgamento das 
licitações e os contratos com quaisquer interessados, 
bem como os comprovantes de despesas e as 
prestações de contas submetidas aos órgãos 
competentes. 
 
Todos esses papéis ou documentos públicos podem 
ser examinados por qualquer interessado e dele pode 
obter certidão ou fotocópia autenticada para fins 
constitucionais. 
 
A publicidade se faz no Diário Oficial da União, do 
Estado ou do Município conforme a competência, ou, 
em jornais contratados para essas publicações oficiais. 
Também poderão ser feitas por meio de editais 
afixados em lugares próprios para a divulgação dos 
referidos atos com a finalidade da coletividade em geral 
tomar conhecimento dessas decisões. 
 
Estes atos exigem publicidade para adquirirem validade 
universal, isto é, perante as partes, terceiros e ao povo 
em geral, proporcionando ainda aos administradores o 
conhecimento e o controle dos atos praticados pela 
administração, através dos instrumentos 
constitucionais:  Mandado de segurança, direito de 
petição, ação popular, habeas data, fornecimento de 
certidões e improbidade administrativa (artigo 37º § 4º).   
 
g)  Princípio da Eficiência - O administrador não deve, 
tão somente, perseguir as finalidades previstas ou 
consagradas em lei. Não deve alcançá-las de qualquer 
forma ou a qualquer custo. Impõe-se a obtenção do 
melhor resultado, o resultado ótimo. Devem ser 
observados os atributos de rapidez, perfeição e 
rendimento. O princípio foi positivado na Constituição 
(art. 37, caput) pela Emenda nº 19, de 1998. 
 

h)  Princípio da Economicidade - Trata-se da 
verificação da eficiência das escolhas administrativas 
nas perspectivas da relação custo-benefício. Está 
positivado no art. 70, caput da Constituição de 1988. 
 

i)  Princípio da Motivação - Trata-se do dever de 
justificar os atos praticados. Devem ser apontados os 
fundamentos de fato e de direito e a correlação lógica 
entre as situações observadas e as providências 
tomadas. A motivação pode ser prévia ou 
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contemporânea à prática do ato. A motivação pode não 
constar do ato, se presente no processo administrativo 
subjacente. Subsiste uma discussão acerca da 
motivação ser obrigatória somente para os atos 
vinculados ou para todos os atos (discricionários e 
vinculados). Observar o art. 50 da Lei nº 9.784, de 

1999. 
 
j)  Princípio da Continuidade - Por esse princípio a 
atividade da administração não pode parar, deve ser 
ininterrupta. Assim, não é admitida a paralisação dos 
serviços de saúde, de transporte, de segurança pública, 
de distribuição de justiça, de extinção de incêndios e 
dos serviços funerários. 
 
k)  Princípio da Indisponibilidade - Conforme este 
princípio, os bens, direitos, interesses e serviços 
públicos não se acham à livre disposição dos órgãos 
públicos, cabendo a esses apenas a responsabilidade 
de preservá-los e aprimorá-los para as atividades as 
quais se destinam. 
O detentor dessa possibilidade é o Estado. Por esse 
motivo, há necessidade de lei para alienar bens para 
outorgar concessão de serviço público, e para muitas 
outras atividades a cargo de órgãos públicos e agentes 
da administração pública. 
 
l)  Princípio da Autotutela - A administração pública 
está obrigada a policiar os atos administrativos que 
pratica para evitar a ilegalidade, de qualquer ato, 
cabendo-lhe assim, retirar do ordenamento jurídico, os 
atos inconvenientes e os ilegítimos. Os inconvenientes 
através da revogação e os ilegítimos através da 
anulação. 
 
m)  Princípio da Razoabilidade e Princípio da 
Proporcionalidade - Não há uniformidade de 
tratamento destes princípios. Diogenes Gasparini 
afirma que a proporcionalidade é apenas um aspecto 
da razoabilidade. Celso Antônio Bandeira de Mello, 
embora trate formalmente dos dois, consigna que a 
proporcionalidade é faceta da razoabilidade. Maria 
Sylvia Zanella Di Pietro ensina que a razoabilidade 
exige proporcionalidade. Odete Medauar entende que 
é melhor englobar no princípio da proporcionalidade o 
sentido da razoabilidade. Lúcia Valle Figueiredo trata 
do princípio da proporcionalidade ao lado do da 
razoabilidade (como elementos distintos). Luís Roberto 
Barroso entende que os dois são conceitos próximos o 
suficiente para serem intercambiáveis. 
A razoabilidade tem o sentido de coerência lógica nas 
decisões e medidas administrativas. A atuação 
administrativa não pode ser desarrazoada, ilógica ou 
incongruente. Deve ser a mais adequada para obter o 
fim legal (adequação entre os meios e os fins). Fica 
evidente o traço qualitativo. 
Já a proporcionalidade apresenta o sentido de exercício 
da competência administrativa na extensão ou 
intensidade apropriadas ao que seja realmente 

demandado para cumprimento da finalidade pública. 
Aqui ganha relevo o traço quantitativo. 
Encontramos a utilização da razoabilidade nos 
ordenamentos jurídicos norte-americano e argentino. 
Os ordenamentos europeus, a exemplo do alemão e 
francês, operam com a proporcionalidade. 
Acreditamos que razoabilidade e proporcionalidade são 
ideias, conceitos ou critérios ligados entre si, embora 
possuam sentidos próprios, na linha antes referida. 
Assim, preferimos falar em princípio da 
proporcionalidade em sentido amplo, desdobrado nos 
seguintes elementos (ou princípios): 
(a) conformidade, adequação ou razoabilidade. O meio 
empregado deve guardar adequação, conformidade, 
aptidão, no sentido qualitativo, com o fim perseguido. 
Flagramos exatamente neste ponto o princípio da 
razoabilidade, na sua formulação corrente; 
(b) necessidade. Não há medida ou caminho alternativo 
para chegar ao mesmo resultado com menor ônus a 
direito ou situação do atingido pelo ato; 
(c) da proporcionalidade em sentido estrito. O que se 
perde com a medida tem menor relevo do que aquilo 
que se ganha. 
Inegavelmente, são mecanismos ou institutos voltados 
para o controle da discricionariedade legislativa e 
administrativa. 
O STF em várias decisões afirmou que o princípio da 

razoabilidade está implícito no art. 5o., inciso LIV da 
Constituição. Seria o "princípio do devido processo 
legal substantivo". 
Já a Lei nº 9.784, de 1999, consagra expressamente os 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no 

art. 2o., caput. 
 

n)  Princípio da Segurança Jurídica - Está 
relacionado com a previsibilidade do Direito e a 
estabilidade das relações jurídicas. A proibição da 
interpretação nova retroativa é um dos exemplos da 

efetivação do princípio (art. 2o., §2o., inciso XIII da Lei 

no. 9.784, de 1999). 
 

Responsabilidade Civil da Administração 
 
A evolução da Responsabilidade Civil está 
inteiramente superada na doutrina civilista 
concomitantemente no conceito que envolve o da 
(IR)responsabilidade para o da responsabilidade com 
culpa, à forma processual de proteção do direito, na 
devida ordem pelo Federal Tort Claimn ACT, (de 1946), 
Estados Unidos da América e a Inglaterra através do 
Crown Proceeding Act (de 1947); passando para a fase 
da responsabilidade civil da Administração Pública do 
Estado pelos atos de seus agentes. 
 
A doutrina e jurisprudência propuseram inúmeras 
tentativas de distinção na questão de resolver a 
responsabilidade civil da Administração por princípios, 
teorias expressas da responsabilidade sem culpa. 
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Nessa tentativa surgiram três espécies de teorias: a) 

Teoria da culpa administrativa; b) Teoria do risco 

administrativo; c) Teoria do risco integral.
                     

 
 A teoria da culpa administrativa, ou culpa do serviço 
(faute du service), consagrada pela doutrina de Paul 
Duez, esta tese representa a transição da doutrina 
subjetiva da culpa civil e a teoria objetiva do risco 
administrativo. O ônus da prova é do particular. Não há 
previsão constitucional. Exige uma culpa pela falta de 
serviço para obter a indenização, onde o ofendido, o 
lesado não precisaria identificar o agente causador do 
dano, bastando comprovar o mau funcionamento do 
serviço público, ou culpa anônima, quando o serviço 
não funciona ou funciona mal. 
 
Sobre tema, Meirelles (1996, p.561) ensina: 

A teoria da culpa administrativa representa o 
primeiro estágio da transição entre a doutrina 
subjetiva da culpa civil e a tese objetiva do risco 
administrativo que a sucedeu, pois leva em conta 
a falta do serviço para dela inferir a 
responsabilidade da Administração. É o 
estabelecimento do binômio falta do serviço-culpa 
da Administração. Já aqui não se indaga da culpa 
subjetiva do agente administrativo, mas perquire-
se a falta objetiva do serviço em si mesmo, como 
fato gerador da obrigação de indenizar o dano 
causado a terceiro. Exige-se, também, uma culpa, 
mas uma culpa especial da Administração, a que 
se convencionou chamar de culpa administrativa. 

 
A teoria do risco administrativo, basta a lesão causada 
ao particular pelo Estado, surgindo então a obrigação 
de indenizar o dano decorrente do ato lícito ou ilícito 
causado, bastando o lesionado comprovar a relação do 
nexo causal e o fato do dano, independente da culpa 
do agente ou má prestação do serviço público, 
reparando o dano através do erário. O ato danoso deve 
ser praticado pelo agente no exercício da atividade 
pública ou em função dela, cabendo excludente de 
responsabilidade (culpa exclusiva da vítima), com ônus 
da administração. 
 
A Teoria do risco administrativo “é baseada no princípio 
da igualdade dos ônus e encargos sociais: assim como 
os bônus decorrentes da atividade do Estado é 
distribuído entre todos, também os prejuízos sofridos 
por alguns membros da sociedade também devem ser 
repartidos” (DI PIETRO, 2006, p.621). 
 
Por sua vez a teoria do risco integral, diferentemente do 
risco administrativo, é uma modalidade oposta, radical 
e extremada, abandonada na prática, por conduzir o 
abuso social. Não admite causa de excludente da 
responsabilidade do Estado, não admite, porém culpa 
da vítima, culpa de terceiros ou força maior. 
 

Feitas essas considerações sobre as principais teorias 
da responsabilidade civil do Estado vejamos o que 

prescreve o art. 15 do Código Civil de 1916. 
 
O Código Civil de 1916, no seu artigo 15, previa 
taxativamente a responsabilização do Estado, 
estabelecendo que: 
Art.15. As pessoas jurídicas de Direito Público são 
civilmente responsáveis por atos dos seus 
representantes que nessa qualidade causem danos a 
terceiros, procedendo de modo contrário ao Direito ou 
faltando a dever prescrito por lei, salvo o direito 
regressivo contra os causadores do dano. 
 
No Brasil, jamais foi acolhida, embora alguns tem 
sustentado em Constituições da República. Essa teoria 
distorce de nossa doutrina e jurisprudência, 
consagrando a teoria objetiva 
 
Em nosso ordenamento jurídico, o servidor 
público sujeita a responsabilidade civil, penal e 
administrativa que lhe é decorrente da função que 
ocupa, do cargo e emprego. A responsabilidade civil 
estabelece regra aplicável ao parágrafo 6º do artigo 37 
da Constituição Federal Brasileira de 1988. A 
responsabilidade civil da administração pública, 
decorre de danos em que seus agentes atuam a 
particular em geral. 
 
Assim vejamos o que diz a Constituição Federal de 
1988 em seu artigo 37: 

A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  

[...] 
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as 

de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável nos casos de 
dolo ou culpa. 
 
A formação básica da Administração Pública subdivide-
se em Administração Direta e Indireta e de acordo com 
o artigo supra citado, são civilmente responsáveis por 
atos de seus agentes tantos as pessoas jurídicas de 
Direito Público como as pessoas de Direito Privado, 
prestadoras de serviços públicos. Regras estas 
também encontradas no Código Civil Brasileiro, 
respectivamente nos artigos 186 a 188 e 927 do mesmo 
Código. 
 
No entanto, existem algumas pessoas jurídicas que 
mesmo não agregadas da Administração Pública no 
sistema administrativo indireto, prestam serviços de 
utilidade pública em cooperação com o Estado, 
correlacionando com o controle direto ou indireto do 
poder Público. 
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Cabe lembrar no reconhecimento da responsabilidade 
do Estado por ente que está sendo supervisionado ou 

pagos pelas verbas públicas. O particular estará em 

situação oposta e em subordinação ao Estado. 
Exemplo da responsabilidade do Estado brasileiro na 

corte Internacional dos direitos humanos, pelo caso 
“Damião Ximenes”, doente mental, espancado e morto 
em 04 de outubro de 1999 em Sobral Ceará, por 
funcionários da Instituição Psiquiátrica Casa de 
Repouso Guararapes Grifo nosso. 
 
Incontestável responsabilidade do Estado brasileiro, 
uma vez que a instituição psiquiátrica estava sendo 
pago e supervisionado, então, pelas verbas públicas do 
Sistema Único de Saúde. A corte determinou que não 
basta que os deveres genéricos de cuidar, regular e 
fiscalizar dos Estados se abstenham de violar os 
direitos previsto no Pacto San José art. 1º e 2º, das 
pessoas com deficiência, adotando-as medidas 
protetivas positivas ao indivíduo 
 
Para Helly Lopes (1996, pg,422) responsabilidade civil 
é a obrigação que se impõem ao servidor de reparar o 
dano causado à Administração por culpa ou dolo do 
desempenho de suas funções. Não há, para o servidor, 
a responsabilidade objetiva ou sem culpa. 
 
A responsabilidade civil aqui tratada é a do funcionário 
para com a Administração e não do Estado pra com o 
particular lesado por ato da Administração. 
 
Nesse sentido, invocam-se previamente Alexandrino 
(2010, p. 721), que assim preleciona: 

No direito brasileiro a responsabilidade civil é 
orientada pelo princípio da causalidade 
adequada, também denominado princípio do 
dano direto e imediato segundo o qual ninguém 
pode ser responsabilizado por aquilo a que não 
tiver dado causa, e somente se considera causa 
o evento que produziu direta e concretamente o 
resultado danoso. Só origina responsabilidade 
civil, portanto, o nexo causal direto e indireto, isto 
é deve haver ligação lógica direta entre a 
conduta (comissiva ou omissiva) e o dano 
efetivo. 

 
Nesse parâmetro, em termo amplista, entendemos que 
a responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano 
que uma pessoa causa a outra. Em outra nomenclatura 
é uma compensação ou restituição de algo que foi 
tirado de alguém.  
 

Evolução doutrinária e reparação do dano 
 
A Responsabilidade Civil da Administração Pública foi 
evoluindo do conceito de irresponsabilidade para o de 
responsabilidade com culpa, depois para o de 
responsabilidade civilista e, saindo dessa fase, para a 

que se encontra atualmente, a fase responsabilidade 
pública. 
 
Entretanto, como leciona Maria Sylvia Di Pietro, o 
ordenamento jurídico não acolheu o instituto da 
responsabilidade do Estado, concepção essa que foi 
sempre repudiada, mesmo quando ainda não existia 
norma legal que regulamentasse a responsabilidade 
Civil do Estado. 
 
A doutrina da irresponsabilidade, como cita Hely Lopes 
Meirelles, está inteiramente separada, visto que as 
duas últimas Nações que a sustentavam, a Inglaterra e 
os Estados Unidos, abandonaram-na, 
respectivamente, pelo Crown Proceeding, de 1947, e 
pelo Federal Tort ClaimsAct,1946. Caíram, assim, os 
últimos redutos da irresponsabilidade do Estado pelos 
atos de seus agentes. 
 
No Brasil, de início, como aponta Celso Bandeira de 
Mello, prevaleceu à tese da culpa civil, na qual havia a 
responsabilização do agente público quando procedia 
com negligência, imprudência ou imperícia. De fato, as 
Constituições de 1824 e 1891 não fizeram qualquer 
menção à responsabilidade do Estado, somente dos 
agentes públicos, transferindo a estes a obrigação de 
responder pelos abusos e omissões em que tivessem 
incorrido no exercício de seus cargos, bem como pela 
indulgência ou negligência em não responsabilizarem 
efetivamente seus subalternos. 
 
A posteriori, a Constituição de 1934 baseou-se no 
princípio da Responsabilidade Solidária entre o Estado 
e os agentes públicos, por ações decorrentes de 
negligência, omissão ou abuso no exercício do cargo 
público, tal teoria também foi estabelecida na 
Constituição de 1937. 
 
Só a partir da Constituição Federal de 1946, que a 
responsabilidade objetiva do Estado foi introduzida, 
estabelecendo que: “as pessoas jurídicas de direito 
público interno são civilmente responsáveis pelos 
danos que seus funcionários, nessa qualidade causem 
a terceiros”. 
 
A Constituição de 1967 manteve o disposto na de 1946, 
acrescentando a modalidade da possibilidade da ação 
regressiva em caso de dolo. 
 
Na atual Carta Magna, a Responsabilidade Civil do 
Estado vem estabelecia no art.37, §6, que veio 
estender a responsabilidade às pessoas jurídicas de 
direito privado prestadoras de serviços públicos: "As 
pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso 
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 
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Diante disso, e perante os aspectos doutrinários, como 
preceitua Hely Lopes Meirelles:

 

“A doutrina Civilista ou da culpa civil comum, por 

sua vez, vem perdendo terreno a cada momento, com 
o predomínio das normas de Direito Público sobre as 
regras do Direito Privado na regência das relações 
entre a Administração e os administrados. Resta, 

portanto, a teoria da responsabilidade sem culpa como 
a única compatível com a posição do Poder Público 

perante
 
os cidadãos.”

 
 
Com fundamento na teoria da Responsabilidade Civil 
sem culpa surgiram as teses do risco administrativo, da 
culpa administrativa e do risco integral. 
 

O § 6º do Artigo 37 da Constituição de 1988 
 
Conforme disposto no parágrafo 6º do artigo 37 da 
Constituição Federal de 1998: "As pessoas jurídicas de 
direito público e as de direito privado prestadoras de 
serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável 
nos casos de dolo ou culpa". 
 
Perante o exposto, para caracterização da 
responsabilidade objetiva é necessário que o ato lesivo 
tenha sido praticado por agente de pessoa 
jurídica pública ou de agente privado prestador de 
serviço público, no exercício de suas funções. 
 
Tal dispositivo manteve-se na doutrina do Direito 
Público, mantendo a responsabilidade objetiva da 
Administração na modalidade do risco administrativo 
retratando o constituinte para todas as entidades 
estatais e seus desmembramentos administrativos a 
obrigação de indenizar terceiros por danos 
ocasionados por seus servidores sem comprovação de 
culpa durante o cometimento do ato lesivo. 
 
A adoção dessa teoria fundamenta-se na ideia de 
solidariedade social e na justa repartição dos ônus 
decorrentes da prestação dos serviços públicos, 
exigindo-se, portanto, a demonstração do nexo causal 
entre o dano e a conduta do agente público. Contudo, 
na existência de atenuantes ou excludentes da relação 
de causalidade, poderá ser admitido o abrandamento 
ou a exclusão da responsabilidade objetiva. 
 
Nota-se que a doutrina é pacífica na aceitação da 
responsabilidade objetiva do Estado, frente aos atos 
comissivos que causem danos a outrem. No entanto, 
existe divergência quanto a ser ela subjetiva ou objetiva 
quando se trata de conduta omissiva. Mas, 
independentemente dessa discussão, todo ato lesivo 
ou injusto praticado por agente público, mediante 
conduta omissiva ou comissiva, na execução dos 
serviços ou obras públicas, é reparável pela Fazenda 
Pública. 

 

O artigo 43 do código Civil de 2002. 
 
Em recepção a Constituição Federal de 1988, o Código 
Civil/2002 em seu art.43 estabelece que: As pessoas 
jurídicas de direito público interno são civilmente 
responsáveis por atos dos seus agentes que nessa 
qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito 
regressivo contra os causadores do dano, se houver, 
por parte destes, culpa ou dolo". 
 
Tal previsão legal veio suscitar divergências entre a 
natureza da responsabilidade civil na Administração 
pública, se é matéria de direito civil ou matéria de 
Direito Administrativo. 
 
Entretanto, as ações relacionadas a pessoas jurídicas 
de Direito público devem ser de competência de Direito 
Administrativo que possui suas regras especiais em 
quase os domínios do direito. 
 
Esse dispositivo deixa também, de se referir aos 
agentes das pessoas jurídicas de direito privado 
prestadoras de serviço público, tais como empresas 
públicas e sociedade de economia mista ou as que 
sejam exclusivamente privadas (concessionárias ou 
permissionárias) que também devem responder por 
danos causados a terceiros por seus agentes como 
visto na previsão Constitucional. 
 

O uso do Vocábulo Agente na Atual 
Constituição 
 
Para Hely Lopes Meirelles, a Constituição usou 
acertadamente o uso do vocábulo agente no §6º, art.37, 
uma vez que se utilizou do sentido genérico de servidor 
público, abrangendo para fins de responsabilidade civil, 
todas as pessoas incumbidas da realização de algum 
serviço público, em caráter permanente ou transitório. 
 
Para o referido autor, o essencial é que o Agente da 
Administração haja praticado o ato ou a omissão 
administrativa na qualidade de agente público, e não 
como pessoa comum, pois para a vítima é indiferente o 
título pelo qual o causador direto do dano esteja 
vinculado à Administração; o necessário é que o 
mesmo se encontre a serviço do Poder Público, embora 
atue fora ou além de sua competência administrativa. 
O abuso no exercício de suas funções por parte do 
servidor não exclui a responsabilidade objetiva, uma 
vez que, o abuso só agrava a presunção de má escolha 
do agente para a missão que lhe foi atribuída. 
 

Responsabilidade Objetiva em reparar e os 
danos por omissão do Estado. 
 
Segundo Hely Lopes Meirelles: “... incide a 
responsabilidade objetiva quando a Administração 
Pública assume o compromisso de velar pela 
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integridade física da pessoa e esta vem a sofrer um 
dano decorrente da omissão do agente público naquela 

vigilância.”. 
 
Perante tal contexto, àqueles que estejam sob guarda 
imediata do Pode público, ao sofrer dano devem ser 
indenizadas, exceto se ficar comprovada a alguma 
causa excludente daquela responsabilidade. 
 
Diante da previsão de responsabilidade, disposta na 
Constituição o legislador constituinte exclui de 
responsabilidade objetiva, os casos de atos predatórios 
de terceiros, assim como não previu, danos 
ocasionados a particulares por fenômenos naturais. A 
ausência da relação administrativa nessas atividades, 
para que gere uma indenização deve ser observado o 
fator culpa, com manifesto na imprudência, imperícia ou 
negligência por parte do serviço público que ensejou o 
dano. 
 
Sendo assim, discute-se bastante a respeito da 
Responsabilidade Civil do Estado com relação à 
Conduta omissiva. Para alguns doutrinadores como 
Celso Antônio Bandeira de Melo e Maria Sylvia De 
Pietro trata-se de responsabilidade subjetiva. 
 
Hely Lopes Meirelles defende a adoção da teoria da 
responsabilidade objetiva do Estado por atos 
omissivos, com fundamento no artigo 37, § 6º da 
Constituição Federal. 
 
Celso Antônio Bandeira de Mello argumenta que 
quando o dano ocorre em virtude de omissão, é de se 
aplicar a teoria da responsabilidade subjetiva, só 
podendo haver responsabilização se o ente estatal era 
obrigado a impedir a ocorrência do dano e não o fez. 
Porquanto, se não estivesse obrigado a evitá-lo, não 
haveria razão para lhe impor a obrigação de reparar. 
 
Corroborando o exposto, Celso Antônio Bandeira de 
Mello aduz que: 

[...] a responsabilidade estatal por ato omissivo é 
sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, 
sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente 
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita 
do Estado (embora do particular possa haver) que não 
seja proveniente de negligência, imprudência ou 
imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de 
violar a norma que o constituía em dada obrigação 
(dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de 
responsabilidade subjetiva " 
 
Em consonância a isso, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 
sustenta que "[...] para a responsabilidade decorrente 
de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do 
Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano”. 
Acrescenta que "A culpa está incutida na ideia da 
omissão. Não há como falar em responsabilidade 
objetiva em caso de inércia do agente público que tinha 

o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse 

uma razão aceitável”.
 

 
O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a 
responsabilidade civil por conduta omissiva depende da 
análise da omissão no caso concreto, se genérica ou 
específica. Nesse sentido, quando a Administração 
Pública deixa de executar uma atividade a que estava 
obrigada e vem a causar danos aos administrados, 
responderá de forma objetiva. Porém, se não estava 
obrigada a impedir a ocorrência do evento danoso e 
este decorrer indiretamente da omissão estatal, 
responderá de modo subjetivo. 
 
Concluindo, é inegável a fragilidade do particular 
perante as ações realizadas pelo Poder público. Diante 
disso, o estabelecimento de legislação, doutrina e 
jurisprudências no sentido de responsabilizar 
civilmente, os entes públicos e privados prestadores de 
serviços públicos, em que, seus agentes venham 
praticar ações danosas a esses particulares é de 
fundamental importância. Visto que rege na 
Administração Pública o princípio da indisponibilidade 
do interesse público em detrimento dos interesses 
privados. 
 
Diante disso, o regimento do Direito Público vem a 
regulamentar e proteger, de certa forma, os direitos 
particulares e coletivos de seus administrados. 
 
Em suma, responde a Administração Pública por ato 
ocasionado por seus agentes independente de 
comprovação de culpa do agente por parte da vítima de 
forma objetivamente, comprovando-se o fato, o dano e 
nexo de causalidade e, podendo responder, por atos 
omissivos, desde que analise o caso concreto, 
aplicando a responsabilidade que melhor se relacione 
à promoção da justiça e da supremacia do interesse 
público. 
 

Enriquecimento Ilícito 
 
Enriquecimento ilícito é o aumento de patrimônio de 
um indivíduo às custas de outra pessoa. É 
caracterizado pelo acréscimo de bens ou de outros 
tipos de valores ao patrimônio pessoal, causando 
prejuízo a outra pessoa. 
 
O enriquecimento ilícito também é definido como uma 
forma de enriquecimento injustificado, porque não 
existe justificava legal para que ele aconteça, ou 
seja, não existe uma causa jurídica para o 
enriquecimento. 
Portanto, para que se confirme o enriquecimento ilícito 
devem estar presentes as duas situações: 

 Aumento de patrimônio de uma pessoa. 

 Diminuição do patrimônio de outra pessoa 
(prejuízo). 
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Enriquecimento ilícito no Código Civil 
 
No Código Civil (CC), o enriquecimento ilícito está 
descrito no capítulo IV, que trata do enriquecimento 
sem causa. 
 
Pela lei, quem recebe um valor que pode resultar em 
enriquecimento sem causa tem o dever de devolver os 
valores. Veja: 
Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer 
à custa de outrem, será obrigado a restituir o 
indevidamente auferido, feita a atualização dos 
valores monetários. 
 

Pagamento indevido no Código Civil 
 
O Código também determina que valores que foram 
pagos indevidamente devem ser devolvidos para 
evitar o enriquecimento sem causa. 
 
A mesma situação se aplica para quem recebe um 
pagamento de uma dívida antes que a obrigação do 
contrato tenha sido cumprida. 
Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era 
devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe 
àquele que recebe dívida condicional antes de 
cumprida a condição. 
 

Enriquecimento ilícito de agentes públicos: 
improbidade administrativa 
 
Este caso específico envolve os agentes públicos, ou 
seja, pessoas que ocupam algum cargo ou função em 
órgãos da administração pública. É classificado na 
lista dos casos de improbidade administrativa, 
aqueles que envolvem atitudes desonestas por parte 
dos servidores. 
 
Nessa situação estão incluídas as pessoas que se 
aproveitam de alguma facilidade de seu cargo público 
para obter uma vantagem financeira que aumenta seu 
patrimônio. 
 
O enriquecimento ilícito de agentes públicos está 
regulamentado na lei nº 8.429/92, que prevê penas 
para servidores enquadrados nesses casos. 
Conforme essa lei, existem 12 situações de 
enriquecimento ilícito, que se caracterizam por: 
 

 receber uma gratificação dada por alguém que 
possa se beneficiar de uma ação de um funcionário 
público, 

 obter uma vantagem econômica para facilitar a 
negociação de bens móveis e imóveis ou a 
contratação de serviços, 

 ganhar um benefício econômico para auxiliar 
negócios que envolvam bens públicos ou 
fornecimento de serviços por um órgão do Estado, 


 

usar equipamentos e materiais públicos em
 
obras 

ou serviços particulares; ou utilizar o trabalho de 
servidores públicos,

 


 

receber benefícios financeiros para
 
permitir 

práticas ilícitas
 
como jogos de azar, contrabando e 

narcotráfico,
 


 

fazer
 
declarações falsas

 
sobre medições, 

quantidades, qualidades ou características de obras 
públicas ou mercadorias,

 


 

adquirir
 
bens de valores incompatíveis

 
com a 

renda de um servidor público,
 


 

aceitar vantagens ou emprego de pessoas físicas 
ou jurídicas que possam se

 
beneficiar de suas 

funções
 
como servidor público,

 


 

ser beneficiário de vantagens para
 
liberar verbas 

públicas,
 


 

obter algum benefício econômico para
 
omitir 

declarações ou providências
 
que deva fazer,

 


 

incorporar bens públicos
 
ao seu patrimônio,

 


 

utilizar bens ou rendas públicas
 
às quais têm 

acesso em razão de seu cargo para suprir suas 

necessidades pessoais.
 

 

Enriquecimento ilícito e enriquecimento sem 
causa: existe diferença? 
 
É importante saber que alguns juristas entendem que 
as expressões são equivalentes, já que ao final 
resultam em aumento de patrimônio de uma pessoa 
às custas da perda sofrida por outra. 
 
Entretanto, existem alguns autores que consideram 
tratarem-se de conceitos parecidos, mas com algumas 
diferenças. Para esses, o enriquecimento 
ilícito seria o aumento de patrimônio às custas de 
outra pessoa e motivado por má-fé. 
 
Já o enriquecimento sem causa seria o 
aproveitamento de uma situação que não foi 
provocada por quem recebe o valor, mas em que o 
indivíduo se aproveita da situação ocorrida. Por 
exemplo: quando ocorre um pagamento indevido que 
não é devolvido. 
 

Uso e Abuso do Poder 
  
O uso do poder é um privilégio do agente público. O 
seu uso implica que o agente observará as normas 
constitucionais e legais em busca do interesse público. 
 
Abuso de poder é quando o agente público observa 
mais o seu interesse particular indo contra o interesse 
público, tornando um ato ilegal. 
 
No abuso de autoridade temos a tipificação daquelas 
condutas abusivas de poder como crimes. 
Abuso de autoridade é o abuso de poder analisado sob 
as normas penais. 
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Abuso de poder é toda ação que torna irregular a 
execução do ato administrativo, legal ou ilegal, e que 
propicia, contra seu autor, medidas disciplinares, civis 
e criminais

 
  
O abuso de poder pode ser por excesso de poder, 
por desvio de poder ou por omissão: 
  
Excesso de poder: O excesso de poder é verificado 
quando o agente atua além dos limites legais da sua 
competência. 
 
Desvio de poder ou desvio de finalidade: O desvio 
de poder quanto à finalidade ocorre quando o 
administrador age dentro dos limites de sua 

competência, mas o faz para alcançar fim diverso do 
previsto.

 
 
Omissão: quando constata-se a inércia da 
Administração, a recusa injustificada em praticar 
determinado ato. 
 
O abuso de poder (excesso ou desvio de poder) pode 
ocorrer na forma omissiva. Assim, se um agente público 
age com excesso ou desvio de poder e seu superior 
hierárquico, conhecedor do fato, nada faz para reparar 
o mal, claro esta que houve abuso de poder na sua 
forma omissiva, pois o superior manteve-se inerte 
quando deveria ter agido. 

 

 

Coletânea de Exercícios de Fixação 
Gabaritos: No final dos exercícios 

 
01) A Constituição de 1988, em seu artigo 37, caput, 
com a nova redação dada pela Emenda 
Constitucional 19/98, inovou ao fazer menção 
expressa a alguns princípios a que se submete a 
Administração Pública Direta e Indireta. São eles: 
A) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência; 
B) finalidade, razoabilidade, legalidade, 
impessoalidade e publicidade; 
C) moralidade administrativa, autotutela, publicidade, 
eficiência e tutela; 
D) razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, 
motivação e publicidade; 
E) segurança jurídica, razoabilidade, publicidade, 
legalidade e moralidade. 
 
02) Entre os princípios a serem observados pela 
administração pública de qualquer dos poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, NÃO se inclui: 
A) legalidade; 
B) pessoalidade; 
C) publicidade; 
D) eficiência; 
E) moralidade. 
 
03) Um dos traços mais característicos da 
Administração Pública é: 
A) a prevalência do interesse público sobre o interesse 
privado. 
B) o monopólio da prática dos atos administrativos pelo 
Poder Executivo. 
C) a reserva constitucional de isonomia entre os 
interesses públicos e os privados. 
D) o uso legal da arbitrariedade pelo Administrador na 
prática do ato administrativo. 
E) a possibilidade de o Poder Judiciário rever qualquer 
ato administrativo. 
 

04) Uma das possíveis aplicações do princípio da 
impessoalidade é: 
A) considerar que o servidor age em nome da 
Administração, de modo que a Administração se 
responsabiliza pelos atos do servidor, e este não possui 
responsabilidade. 
B) proibir que constem, na publicidade das obras e 
serviços públicos, nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades. 
C) impedir que servidores públicos se identifiquem 
pessoalmente como autores dos atos administrativos 
que praticam. 
D) impedir que determinadas pessoas recebam 
tratamento favorecido em concursos públicos, em 
razão de deficiência física. 
E) considerar inconstitucionais os critérios de títulos em 
concursos para provimento de cargos públicos. 
 
05) Um ato administrativo estará caracterizando 
desvio de poder, por faltar-lhe o elemento relativo à 
finalidade de interesse público, quando quem o 
praticou violou o princípio básico da:  
A) economicidade  
B) eficiência  
C) impessoalidade  
D) legalidade  
E) moralidade  
 
06) São princípios da Administração Pública não 
previstos expressamente na Lei Federal que regula 
o Processo Administrativo.  
A) proporcionalidade; interesse público e eficiência.  
B) legalidade; segurança jurídica e finalidade.  
C) publicidade, autotutela e continuidade dos serviços 
públicos.   
D) razoabilidade; ampla defesa e contraditório.  
E) moralidade; motivação e razoabilidade.  
 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/
https://www.apostilasobjetiva.com.br


   

37 
https://www.apostilasobjetiva.com.br 

 

07) Com relação aos princípios da administração 
pública, assinale a opção correta. 
A) Em observância à autonomia da vontade, respeitada 
a prevalência do interesse público, os acordos entre 
particulares e a administração pública afastam a 
incidência de normas de direito público. 
B) Na doutrina, prevalece o entendimento de que a falta 
de publicação dos atos administrativos não impede que 
eles adquiram eficácia, embora o agente público 
responsável por essa omissão possa responder por ato 
de improbidade administrativa. 
C) O princípio da eficiência foi introduzido na 
Constituição Federal de 1988 como parte do esforço 
para a reforma gerencial da administração pública. 
D) O princípio da impessoalidade não impede que um 
agente público eleito insira, em propaganda oficial da 
administração pública, o slogan da sua candidatura ou 
do seu partido, porquanto esses dizeres se referem ao 
projeto político vencedor das eleições. 
E) A moralidade administrativa não se distingue da 
moralidade comum, porquanto a sua preocupação 
central é a distinção entre o bem e o mal. 
 
08) Os princípios da Administração Pública estão 
consubstancialmente em doze regra de 
observância permanente e obrigatória para o bom 
administrador: legalidade, moralidade, 
impessoalidade, publicidade, eficiência, 
razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, 
contraditório, segurança jurídica, motivação e 
supremacia do interesse público. O artigo 37, da 
Constituição Federal, afirma que na administração 
pública direta e indireta de qualquer dos poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 
Marque a alternativa correta: 
A) O princípio da legalidade é uma das principais 
garantias de direitos individuais, remetendo ao fato de 
que a Administração Pública só pode fazer aquilo que 
a Lei permite. 
B) O princípio da Impessoalidade relaciona-se com as 
decisões legais tomadas pelo agente administrativo 
público, acompanhado também, pela honestidade. 
C) O princípio da moralidade traduz a ideia de que a 
Administração tem que tratar a todos os administrados 
sem descriminação, benéficas ou detrimentosas. 
D) Princípio da eficiência diz que, para que os atos 
sejam conhecidos externamente, ou seja, na 
sociedade, é necessário que eles sejam publicados e 
divulgados. 
 
09) Na Licitação, assinale a alternativa 
correspondente ao princípio que garante à 
Administração escolher a melhor proposta e, ao 
mesmo tempo, assegura a igualdade de direitos a 
todos os interessados em contratar. 
A) Igualdade 
B) Legalidade 

C) Ampla Defesa 
D) Impessoalidade 
 
10) Além das posturas que devem ser adotadas por 
todo profissional no exercício de suas funções, o 
servidor público ainda está sujeito a outras, que por 
estarem relacionadas a interesses de toda uma 
população ganham maior peso. Entre elas podemos 
citar: 
A) Reservar-se a cumprir somente as ações que 
beneficiam a entidade pública e não a população em 
geral. 
B) Valorizar as necessidades individuais de cada 
membro de uma comunidade, em detrimento do 
interesse geral. 
C) Não ceder a pressões e denunciar as tentativas de 
obtenção de vantagens indevidas. 
D) Não deixar vir a público a prática de atividades 
ilícitas para não manchar a imagem da instituição. 
E) Agir de forma pessoal nas tomadas de decisões. 
 
11) Acerca dos princípios e das normas referentes 
à administração pública direta e indireta, com base 
no texto constitucional e no entendimento 
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), assinale 
a alternativa correta. 
A) De acordo com o entendimento do STJ, pelo 
princípio da intranscendência das sanções, deve 
permanecer a inscrição de município em cadastros 
restritivos fundada em irregularidades na gestão 
anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as 
providências cabíveis à reparação dos danos 
eventualmente cometidos. 
B) Segundo o entendimento do STF, é dispensável a 
observância da garantia do devido processo legal, do 
contraditório e da ampla defesa, relativamente à 
inscrição de entes públicos em cadastros federais de 
inadimplência. 
C) Conforme o entendimento do STF, em respeito ao 
direito à intimidade, é inconstitucional a publicação, em 
sítio eletrônico mantido pela administração pública, dos 
nomes de seus servidores e do valor dos 
correspondentes vencimentos e de vantagens 
pecuniárias. 
D) A publicidade de atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, dela 
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos que participaram das referidas 
atividades. 
E) O exercício da autotutela administrativa, para o 
desfazimento do ato administrativo que produza efeitos 
concretos favoráveis aos seus destinatários, está 
condicionado à prévia intimação e oportunidade de 
contraditório aos beneficiários do ato. 
 
12) Segundo José dos Santos Carvalho Filho, no 
seu manual de Direito Administrativo, 31ª edição, 
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editora Atlas, na página 18: “os princípios 
administrativos são os postulados fundamentais 
que inspiram todo o modo de agir da Administração 
Pública. Representam cânones pré-normativos, 
norteando a conduta do Estado quando no 
exercício de atividades administrativas”.  
Nos termos da lei constitucional acerca dos 
princípios e da Administração Pública direta ou 
indireta de qualquer dos Poderes, marque a única 
alternativa CORRETA. 
A) Os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros 
residentes no país, na forma da lei complementar. 
B) A investidura em cargo ou emprego público depende 
de aprovação prévia em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 
em lei complementar, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão declarado em decreto de livre 
nomeação e exoneração. 
C) O prazo de validade do concurso público será de até 
dois anos, prorrogável uma vez, por até um ano. 
D) As funções de confiança, exercidas exclusivamente 
por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos 
em comissão, a serem preenchidos por servidores de 
carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei complementar, destinam-se apenas às 
atribuições de direção e chefia, podendo terceirizados 
ter atribuições de assessoramento. 
E) A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 
 
13) No que se refere aos princípios de Direito 
Administrativo, analise os itens a seguir e, ao final, 
assinale a alternativa correta: 
I – A Emenda Constitucional n. 19/1998, conhecida por 
implementar a “Reforma Administrativa”, acrescentou o 
princípio da eficiência ao texto constitucional. 
II – Como decorrência do princípio da motivação, todos 
os atos administrativos devem ser escritos. 
III – A publicidade dos atos da Administração Pública é 
excepcionada apenas pela necessidade de proteção da 
intimidade dos cidadãos. 
A) Apenas o item I é verdadeiro. 
B) Apenas o item II é verdadeiro. 
C) Apenas o item III é verdadeiro. 
D) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 
E) Todos os itens são verdadeiros. 
 

14) Leia o trecho a seguir. 
“Na Administração Pública não há liberdade nem 
vontade pessoal. Enquanto na administração 
particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na 
Administração Pública só é permitido fazer o que a 
lei autoriza.’’ 
MEIRELLES, Hely L. Direito Administrativo Brasileiro. 27ª ed. 
São Paulo: Malheiros, 2002. p. 82. 

À luz dos princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública, o princípio que melhor se 
associa ao trecho apresentado é o do(a) 
A) indisponibilidade da lei. 
B) eficiência. 
C) moralidade. 
D) justiça. 
E) legalidade. 
 
15) Considere o texto abaixo: 
“As atividades administrativas são desenvolvidas 
pelo Estado para benefício da coletividade. (…) Não 
é o indivíduo em si o destinatário da atividade 
administrativa, mas sim o grupo social num todo. 
Saindo da era do individualismo exacerbado, o 
Estado passou a caracterizar-se como o Welfare 
State (Estado/bem-estar) (...)”. 
O texto refere-se ao princípio administrativo 
reconhecido, chamado: 
A) Princípio do Contraditório. 
B) Princípio da Legalidade. 
C) Princípio da Supremacia do interesse público. 
D) Princípio da Proporcionalidade. 
E) Princípio da Razoabilidade. 
 
16) A respeito dos princípios que regem a 
administração pública, assinale a única alternativa 
incorreta: 
A) A divulgação oficial dos atos administrativos é 
expressão do princípio da publicidade. 
B) A eficiência é representada, na Administração 
pública, pelo atendimento a valores como redução de 
desperdícios, qualidade e agilidade. 
C) Com o atendimento do princípio da publicidade, a 
Administração Pública confere vários efeitos ao ato, por 
exemplo, viabilizando o controle de legalidade e o início 
da contagem dos prazos para interposição de recursos. 
D) O princípio da impessoalidade diz que o Estado é 
impessoal, ou seja, o agente público deve agir, em sua 
função pública, de acordo com seus próprios 
entendimentos e preferências pessoais e não imputar 
ao Estado essa atuação. 
E) Pelo princípio da legalidade, a atividade da 
administração pública não deve expressar a vontade 
dos agentes públicos, mas sim a vontade da lei. 

 

Gabaritos 
 

01 - A 02 - B 03 - ? 04 - B 05 - ? 06 - C 07 - C 08 - ? 09 - ? 10 - C 

11 - ? 12 - ? 13 - A 14 - ? 15 - ? 16 - ?     
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Organização Administrativa. 
Centralização, descentralização, concentração e desconcentração. 

Administração direta e indireta. 
Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. 

 

Centralização, descentralização, 
concentração e desconcentração. 

 
Centralização: é a prestação de serviços 

diretamente pela pessoa política prevista 
constitucionalmente, sem delegação a outras 
pessoas. Diz-se que a atividade do Estado é 
centralizada quando ele atua diretamente, por meio 
de seus órgãos. 
  
Obs.: Órgãos são simples repartições interiores da 
pessoa do Estado, e, por isso, dele não se distinguem. 
São meros feixes de atribuições - não têm 
responsabilidade jurídica própria – toda a sua atuação 
é imputada às pessoas a que pertencem. São divisões 
da Pessoa Jurídica. 
Se os serviços estão sendo prestados pelas 
Pessoas Políticas constitucionalmente competentes, 
estará havendo centralização.    
 
Vantagens da Centralização: 

 as decisões são tornadas por administradores que 
tem urna visão global da empresa; 

 tomadores de decisões situados no topo e 
geralmente melhor treinados e preparados do que os 
que estão nos níveis mais baixos; 

 eliminação dos esforços duplicados reduz os custos 
operacionais; 

 certas funções – como compras – quando 
centralizadas, provocam maior especialização e 
aumento de habilidades; 

 decisões são mais consistentes com os objetivos 
empresariais. 
 
Desvantagens da centralização: 
1.   as decisões não são tomadas por administradores 
que estão próximos dos fatos 
2.   tomadores de decisão situados no topo raramente 
tem contato com os trabalhadores e com as situações 
envolvidas; 
3. as linhas de comunicação mais distanciadas 
provocam demoras prolongadas; 
4. administradores nos níveis mais baixos são 
frustrados porque estão fora do processo decisorial; 
5. pelo envolvimento de muitas pessoas nas 
comunicações, há mais possibilidades de um erro e de 
distorções pessoais. 
 

Descentralização: é a transferência de execução 
do serviço ou da titularidade do serviço para outra 

pessoa, quer seja de direito público ou de direito 
privado. 
  

 São entidades descentralizadas de direito 
público: Autarquias e Fundações Públicas. 

 São entidades descentralizadas de direito 
privado: Empresas Públicas, Sociedades de Economia 
Mista. 

 Pode, inclusive, a execução do serviço ser 
transferida para entidades que não estejam integradas 
à Administração Pública, como: Concessionárias de 
Serviços Públicos e Permissionárias. 

 A descentralização, mesmo que seja para 
entidades particulares, não retira o caráter público 
do serviço, apenas transfere a execução. 
 
Vantagens da descentralização: 
1. decisões são tomadas mais rapidamente pelos 
próprios executores 
2. tomadores de decisão são os que têm mais 
informação sobre a situação 
3. maior envolvimento na tornada de decisões cria 
maior moral e motivação entre os administradores 
médios 
4. proporciona bom treinamento para os 
administradores médios 
 
Desvantagens da descentralização: 
1.  pode ocorrer a falta de informação e coordenação 
entre departamentos 
2.  maior custo por administrador devido ao melhor 
treinamento, melhor salário dos administradores nos 
níveis mais baixos 
3.  administradores tendem a ter uma visão estreita e 
podem defender mais o sucesso de seus 
departamentos em detrimento da empresa como um 
todo 
4. políticas e procedimentos podem variar 
enormemente nos diversos departamentos 
 

Desconcentração 

 

A desconcentração é simples técnica 

administrativa, e é utilizada, tanto na Administração 
Direta, quando na Indireta. 
 

Ocorre a chamada desconcentração quando a 

entidade da Administração, encarregada de executar 
um ou mais serviços, distribui competências, no âmbito 
de sua própria estrutura, a fim de tornar mais ágil e 
eficiente a prestação dos serviços. 
 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/
https://www.apostilasobjetiva.com.br
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A desconcentração pressupõe, obrigatoriamente, a 
existência de uma só pessoa jurídica. Em outras 
palavras, a desconcentração sempre se opera no 
âmbito interno de uma mesma pessoa jurídica, 
constituindo uma simples distribuição interna de 
competências dessa pessoa. 
 

SERVIÇO DESCONCENTRADO - Ocorre 

desconcentração, por exemplo, no âmbito da 
Administração Direta Federal, quando a União distribui 
as atribuições decorrentes de suas competências entre 
diversos órgãos de sua própria estrutura, como os 
ministérios (Ministério da Educação, Ministério dos 
Transportes etc.); ou quando uma autarquia, por 
exemplo, uma universidade pública, estabelece uma 
divisão interna de funções, criando, na sua própria 
estrutura, diversos departamentos (Departamento de 
Graduação, Departamento de Pós-Graduação, 
Departamento de Direito, Departamento de Filosofia, 
Departamento de Economia etc.). 
• É uma técnica administrativa de simplificação e 
aceleração do serviço dentro da mesma entidade,  
• Diversamente da descentralização, que é uma técnica 
de especialização, consiste na retirada do serviço de 
dentro de uma entidade e transferência a outra para 
que o execute com mais perfeição e autonomia.   
  

Obs.: tanto a concentração como a desconcentração, 

poderá ocorrer na estrutura administrativa centralizada 
ou descentralizada.  
  
- A complexidade das funções do Estado, quer quanto 
à soma de atividades que exerce, quer quanto à sua 
variedade, trouxe como consequência imediata a 
sobrecarga de seus serviços, pela incapacidade de 
adaptar a sua máquina administrativa à multiplicidade 
de serviços a seu cargo.  
  
- Movido por tais motivações o Estado acaba por 
transferir seguidamente, a outras pessoas jurídicas, a 
execução de muitos serviços públicos objetivando 
basicamente a celeridade e eficiência destes. Estas 
pessoas jurídicas que irão titularizar interesses 
coletivos das mais variadas ordens, podem regular-se 
por princípios de Direito privado ou público, podendo ou 
não ter prerrogativas especiais.  Tudo isto a depender 
da necessidade pública do serviço que irão 
desempenhar.  
 
Como se vê, a desconcentração, mera técnica 
administrativa de distribuição interna de funções, 
ocorre, tanto na prestação de serviços pela 
Administração Direta, quanto pela Indireta. É muito 
mais comum falar-se em desconcentração na 
Administração Direta pelo simples fato de as pessoas 
que constituem as Administrações Diretas (União, 
estados, Distrito Federal e municípios) possuírem um 
conjunto de competências mais amplo e uma estrutura 
sobremaneira mais complexa do que os de qualquer 
entidade das Administrações Indiretas. De qualquer 

forma, temos desconcentração tanto em um município 
que se divide internamente em órgãos, cada qual com 
atribuições definidas, como em uma sociedade de 
economia mista de um estado, um banco estadual, por 
exemplo, que organiza sua estrutura interna em 
superintendências, departamentos ou seções, com 
atribuições próprias e distintas, a fim de melhor 
desempenhar suas funções institucionais. 
 

A prestação concentrada de um serviço ocorreria em 

uma pessoa jurídica que não apresentasse divisões em 
sua estrutura interna. É conceito praticamente teórico. 
 
Qualquer pessoa jurídica minimamente organizada 
divide-se em departamentos, seções etc., cada qual 
com atribuições determinadas. Na Administração 
Pública é provável que não exista nenhuma pessoa 
jurídica que não apresente qualquer divisão interna. 
Talvez algum município muito pequeno possa prestar 
todos os serviços sob sua competência sem estar 
dividido em órgãos, concentrando todas as suas 
atribuições na mesma unidade administrativa, que se 
confundiria com a totalidade da pessoa jurídica não 
subdividida em sua estrutura interna... 
 
A par da pouco provável hipótese acima, podemos falar 
em concentração quando determinada pessoa jurídica 
extingue órgãos ou unidades integrantes de sua 
estrutura, absorvendo nos órgãos ou unidades 
restantes, os serviços que eram de competência dos 
que foram extintos. Nesse caso, terá ocorrido 
concentração administrativa em relação à situação 
anteriormente existente. É, por isso, uma concentração 
relativa: a pessoa jurídica concentrou em um menor 
número de órgãos ou unidades o desempenho de suas 
atribuições. Entretanto, enquanto existirem pelo menos 
dois órgãos ou unidades distintas, com atribuições 
específicas, no âmbito da mesma pessoa jurídica, 
diremos que ela presta seus serviços 
desconcentradamente. 
 
Por último, cabe registrar que Hely Lopes Meirelles 
entende que um órgão não subdividido em sua 
estrutura, portanto um órgão simples (em oposição a 
órgão composto), exerce suas atribuições 
concentradamente. Deve-se tomar cuidado aqui, pois a 
existência de órgãos significa que a pessoa jurídica a 
que eles pertencem exerce suas atribuições 
desconcentradamente. Cada órgão composto dessa 
pessoa jurídica também exerce desconcentradamente 
suas atribuições, por meio dos órgãos que o compõem. 
Quando chegamos, mediante essas subdivisões 
sucessivas, a um órgão que não mais se subdivide, 
teremos, então, um órgão simples. Esse órgão, 
segundo o autor, exerce suas atribuições de forma 
concentrada (mas, repita-se, a pessoa jurídica que ele 
integra pratica a desconcentração administrativa, 
presta seus serviços desconcentradamente). 
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Como vimos, os conceitos de 
centralização/descentralização e de 
concentração/desconcentração não são 

mutuamente excludentes. Com efeito, um serviço pode, 
por exemplo, ser prestado centralizadamente mediante 
desconcentração, se o for por um órgão da 
Administração Direta, ou pode ser prestado 
descentralizadamente mediante desconcentração, se o 
for por uma superintendência, divisão, departamento, 
seção etc. integrante da estrutura de uma mesma 
pessoa jurídica da Administração Indireta (autarquia, 
fundação pública, empresa pública ou sociedade de 
economia mista). É possível ainda, ao menos 
teoricamente, termos um serviço centralizado e 
concentrado (conforme o improvável exemplo do 
pequeno município acima apresentado) e um serviço 
descentralizado e concentrado (seria o caso, 
igualmente pouco provável, de uma entidade da 
Administração Indireta, como uma autarquia municipal, 
sem qualquer subdivisão interna). 
 

Resumindo... 

 
A desconcentração é procedimento eminentemente 

interno, significando, tão somente, a substituição de um 
órgão por dois ou mais com o objetivo de acelerar a 
prestação do serviço. Na desconcentração o serviço 

era centralizado e continuou centralizado, pois que a 
substituição se processou apenas internamente.  
Na desconcentração, as atribuições administrativas são 
outorgadas aos vários órgãos que compões a 
hierarquia, criando-se uma relação de coordenação e 
subordinação entre um e outros. Isso é feito com o 
intuito de desafogar, ou seja, desconcentrar, tirar do 
centro um grande volume de atribuições para permitir o 
seu mais adequado e racional desempenho.  
 

Na concentração ocorre o inverso da desconcentração. 

Há uma transferência das atividades dos órgãos 
periféricos para os centrais. 

 

Administração Pública Direta e Indireta 
 
Numa visão global, a Administração é, pois, todo o 
aparelhamento do Estado preordenado à realização de 
seus serviços, visando à satisfação das necessidades 
coletivas. A administração não pratica atos do governo; 
pratica, tão somente, atos de execução, com maior ou 
menor autonomia funcional, segundo a competência do 
órgão e de seus agentes. São os chamados atos 
administrativos, que por sua variedade e importância, 
merecem estudo em capítulo especial. 
 
............................................................................... 
 
................................................................................

 
 

 

MATEMÁTICA DE RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
 

Conteúdo 
- Matemática: Números inteiros e racionais: Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); 

Expressões numéricas; Múltiplos e divisores de números naturais; Problemas; Frações e operações com frações. 
Números e grandezas proporcionais: Razões e proporções; Divisão em partes proporcionais; Regra de três; 
Porcentagem; Problemas. 

- Raciocínio Lógico: Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas; Lugares, objetos ou eventos fictícios; 

Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura 
daquelas relações.  
- Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: Raciocínio verbal; Raciocínio matemático; Raciocínio 
sequencial; Orientação espacial e temporal; Formação de conceitos; Discriminação de elementos;  
- Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões 
determinadas. 

 

 Coletâneas de exercícios pertinentes 

 

1ª Parte 
Matemática 
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   Números Inteiros 
 
 Na época do Renascimento, os matemáticos sentiram 
cada vez mais a necessidade de um novo tipo de 
número que pudesse ser solução de equações tão 
simples como, 

 x + 2 = 0,   2 x + 10 = 0,   4y + y = 0   e as 

ciências precisavam de símbolos para representar 
temperaturas acima e abaixo de 0ºC. 
    Mas a tarefa não ficava só por criar um novo 
número, era necessário encontrar um símbolo que 
permitisse operar com esse número criado de um 
modo prático e eficiente. 
  

O Conjunto dos Números Inteiros 
  

   Definimos o conjunto dos números inteiros como a 
reunião do conjunto dos números naturais, o conjunto 
dos números opostos dos números naturais e o zero. 

Este conjunto é denotado pela letra ℤ e pode ser 

escrito por    ℤ =    
  

Exemplos de subconjuntos do conjunto ℤ: 
 

                  Conjunto dos números inteiros não 

negativos:     ℤ+=  

                  Conjunto dos números inteiros não 

positivos:      ℤ-=   

  

        Os números inteiros podem ser representados 
numa reta numerada, pelo que possuem uma 
determinada ordem. Visto aqui serem apresentados os 
números negativos, poderemos também discutir o 
módulo de um número assim como as operações que 
podemos realizar com eles. As operações que iremos 
abordar, juntamente com as suas propriedades, são a 
adição e a multiplicação. 
    Por fim falaremos também da potenciação dos 
números inteiros e a radiciação dos mesmos. 
 

Reta Numerada 

Geometricamente, o conjunto ℤ, pode ser representado 
pela construção de uma reta numerada, considerando 
o número zero como a origem e o número um em algum 
lugar, tomar a unidade de medida como a distância 
entre o 0 e o 1 e por os números inteiros da seguinte 
forma: 

 
    Observando a reta numerada, notamos que a ordem 
que os números inteiros obedecem é crescente da 
esquerda para a direita, e é por esta razão que 
indicamos com uma seta para a direita. Esta 
consideração é adaptada por convenção. 
    Tendo em conta, ainda, a reta numerada podemos 

afirmar que todos os números inteiros têm um e 
somente um antecessor e também um e somente um 
sucessor. 
  

Ordem e Simetria no Conjunto ℤ 
  

    O sucessor de um número inteiro é o número que 

está imediatamente à sua direita na reta (em ℤ) e o 
antecessor de um número inteiro é o número que está 

imediatamente à sua esquerda na reta (em ℤ). 
Exemplo: 
             3 é sucessor de 2 e 2 é antecessor de 3 
           - 5 é antecessor de - 4 e - 4 é sucessor de -5 
     
Todo o número inteiro exceto o zero possui um 
elemento denominado de simétrico, cuja característica 
é encontrar-se à mesma distância da origem que o 
número considerado.   

 

Módulo de um número inteiro 
  

    O módulo ou valor absoluto de um número inteiro é 
definido como sendo o maior valor (máximo) entre um 
número e o seu elemento oposto e pode ser denotado 
pelo uso de duas barras verticais. Assim:  

 
  

Exemplo: 

                 

                 

                 
 

Adição de números inteiros 
  

Para entendermos melhor esta operação, 
associaremos aos números positivos a ideia de ganhar 
e aos números inteiros negativos a ideia de perder. 
Exemplo: 
perder 3 + perder 4 = perder 7 
(-3) + (-4) = -7 
 
ganhar 8 +perder 5 = ganhar 3 
 (+8) + (-5) = (+3) 
  
Tem de se ter em atenção que, o sinal (+) antes do 
número positivo pode ser dispensado, mas o sinal (-) 
antes do número negativo nunca pode ser dispensado. 
 

Subtração de números inteiros 
 
A operação de subtração é uma operação inversa à da 
adição 
 
Exemplo: 
a) (+8) - (+4) = (+8) + (-4) = = +4 

 x,xmaxx 

00 

88 

66 
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b) (-6) - (+9) = (-6) + (-9) = -15 
c) (+5) - (-2) = ( +5) + (+2) = +7 
 
Conclusão: Para subtrairmos dois números relativos, 
basta que adicionemos ao primeiro o oposto do 
segundo. 
 
Observação: A subtração no conjunto Z tem apenas a 
propriedade do fechamento (a subtração é sempre 
possível)  
 
Eliminação de Parênteses precedidos de Sinal Negativo 

 
Para facilitar o cálculo, eliminamos os parênteses 
usando o significado do oposto. Veja: 
 
a) -(+8) = -8 (significa o oposto de +8 é -8 ) 
b) -(-3) = +3 (significa o oposto de -3 é +3) 
 
analogicamente: 
 
a) -(+8) - (-3) = -8 +3 = -5 
b) -(+2) - (+4) = -2 - 4 = -6 
c) (+10) - (-3) - +3) = 10 + 3 - 3 = 10 
 
Conclusão: podemos eliminar parênteses precedidos 
de sinal negativo trocando-se o sinal do número que 
está dentro dos parênteses. 
 

Multiplicação de números inteiros 
  

    A multiplicação funciona, explicando de uma forma 
muito simplificada, como o adicionar de números iguais. 
Poderíamos analisar tal situação como o fato de 
estarmos a ganhar repetidamente alguma quantidade.  
         
Exemplo: 
            Ganhar um objeto 30 vezes consecutivas, 
significa ganhar 30 objetos e podemos representar esta 
repetição por um x, isto é 1 + 1 + ... + 1 = 30 x 1 = 30 
            Se trocarmos o número 1, por (-2), ficamos 
com (-2) + (-2) + ... + (-2) + (-2) = 30 x (-2) = - 60 
  
    Observamos que a multiplicação é um caso 
particular da adição onde os valores são repetidos. 
    A multiplicação tem, no entanto, algumas regras 
que têm de ser seguidas. Elas são: 
(+1) x (+1) = (+1) 
(+1) x (-1) = (-1) 
(-1) x (+1) = (-1) 
(-1) x (-1) = (+1) 

    Assim podemos concluir que: 
  

Sinais Iguais: Somam-se os números prevalecendo o 
sinal.   
 
Exemplos: 
 (+2) + (+3) = +5 
(-2) + (-3) = - 5 

 

Sinais Diferentes: Subtraem-se os números 
prevalecendo o sinal do maior número em módulo.  
 

Exemplos: 
 (-2) + (+3) = +1 
 (+2) + (- 3) = -1 

 

Propriedades da multiplicação de 
números inteiros 
  

  Associativa 

                    Para todos a, b, c ∈ ℤ: a x (b x c) = (a x 
b) x c 

        Exemplo: 3 x (7 x 2) = (3 x 7) x 2 

  

  Comutativa 

                    Para todos a, b ∈ ℤ: a x b = b x a 

        Exemplo: 3 x 7 = 7 x 3 = 21 

  

  Existência de elemento neutro 

                    Existe um elemento em ℤ que multiplicado 

por qualquer outro número em ℤ o resultado é o próprio 

número. Este elemento é o 1 e vamos ter  z x 1 = z 
        Exemplo: 7 x 1 = 7 

  

   Existência de elemento inverso 
                    Para todo o inteiro z, diferente de zero, 
existe um inverso  

 
tal que 

 

 

        Exemplo: 

                 
   Propriedade distributiva 

                    Para todos a, b, c em ℤ: a x (b + c) = (a x 
b) + (a x c) 

      
   Exemplo: 3 x (4 + 5) = (3 x 4) + (3 x 5) 
 

Divisão de números inteiros 
 

- A divisão consiste, como o próprio nome diz, 
dividirmos, por exemplo, temos seis laranjas para 
serem divididas entre duas pessoas: 
- Então temos: 
Pessoa 1:       3 laranjas   
Pessoa 2:       3 laranjas 
 
Cada pessoa ficou com três laranjas. Agora podemos 
escrever isto matematicamente: 
• Seis laranjas divididas entre duas pessoas: 

z

1
z 1 

1
9

1
999 1  

1
z

1
zzz 1  
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6/2 = 3 ou 6 ÷ 2 = 3  
  
Para encontrarmos as três laranjas para cada pessoa 
podemos pensar também, qual é o número que 
multiplicado por 2 (divisor) dá as seis laranjas. 
3 x 2 = 6 
  
- Utilizando o raciocínio acima, podemos agora dividir 
utilizando números negativos. 
Exemplos: 
• 32 = 4 , pois 4x8 = 32 
   8 
• 32 = -4, pois (-4) x (-8) = 32 
   -8 
 
• -32 = -4, pois (-4) x 8= -32  
    8 
• -32, pois 4 x -(8) =-32 
   - 8 
 

ATENÇÃO 
 
- Observando os exemplos acima podemos ver que 
números de sinais iguais resultam em um número 
positivo, não importando se a operação é multiplicação 
ou divisão e números de sinais diferentes resultam 
em um número negativo. Assim podemos construir 
uma tabela de sinais para a multiplicação e para a 
divisão: 
 

(+) x (+) = (+)   (+) ÷ (+) = (+) 

(–) x (–) = (+)   (–) ÷ (–) = (+) 

(+) x (–) = (–)   (+) ÷ (–) = (–) 

(–) x (+) = (–)   (–) ÷ (+) = (–) 

 
- Como no caso de expressões com parênteses ( ), 
colchetes [ ] e     chaves { } onde temos a prioridade 
nesta sequência; dentro destes resolvemos primeiro as 
multiplicações e divisões e só depois as adições e 
subtrações. 
Exemplos: 
•              {[(7 – 3) x 2] + 2} 
                {[4 x 2] + 2} 
                   {8 + 2} 
                      10 
•              {[ 7 – (3 x 2)] + 2} 
                {[7 – 6] + 2} 
                {1 + 2} 
                     3 
•              20 + 30 ÷ 5 
                20 + 6 
                   26 
•              (20 + 30) ÷ 5 
                50 ÷ 5 
                  10 
 
 

Exercícios Resolvidos  
 

1) Calcule a soma algébrica:  -150 - 200 + 100 + 300 
 
Resolução: 
-150 - 200 + 100 + 300 
-350 + 100 + 300 
-250 + 300 
50 

 

2) Alexandre tinha 20 figurinhas para jogar bafo. Jogou 
com Marcelo e perdeu 7 figurinhas, jogou com Jorge e 
ganhou 2, ao jogar com Gregório ganhou 3 e perdeu 8 
e com Hudson ganhou 1 e perdeu 11. Com quantas 
figurinhas ficou Alexandre no final do jogo? 
 

Resolução: 
Representando em soma algébrica: 
20 - 7 + 2 + 3 - 8 + 1 - 11 = 0 
 

Resposta: Nenhuma. 
 

3) Calcule o valor da expressão abaixo: 
{(16 - 4) + [3x (-2) - 7x1]} x [-12 - (- 4) x 2 x 2] + (-7) 
x2 - 3 x (-1) 
 

Resolução: 
{(16 - 4) + [3 x(-2) - 7x1]} x [-12 - (- 4) x2 x2] + (-7) x2 
- 3 x (-1) 
{12 + [-6 - 7]} x [-12 - (-16)] + (-14) - (-3) 
{12 + [-13]} x [-12 + 16] - 14 + 3 
{12 - 13} x 4 - 14 + 3 
{-1} x4 - 14 + 3 
- 4 - 14 + 3 
-18 + 3 
-15 
 
 

Exercícios para resolver 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 

 

01.  O produto de (-5) . (-8) é:   
 
a)  -13          b) +3  c) +40       d) +13  
 
02.  O número que somado a 4 dá como resultado -
8 é:  
 
a)  -12         b)  -4         c) -16         d) +12  
 
03.  O quociente de (-45) : (+9) é:   
 
a)  -36         b)  -5         c) 54         d) Impossível 
 
04.  O módulo de (-12) é:  
a)    0           b) -12         c) 12         d) 10  
 
05.  O módulo da soma de (-12) + (-4) + (-8) é:  
 
a)  -24         b)  0          c)  -16        d) +24  
 
06.  O simétrico da soma de (-9) + (-2) é:  
 



                                                       
 

45 

 

a)  +11        b) -7          c)  -11        d)  +7  
 
07.  O valor de (+20) - (+10) é:  
 
a)  30          b) 10  c)   -30       d)  -10  
 
08.  O número que eu devo subtrair de 7 para se 
obter -11 é 
 
a)  18       b) 4            c)   -4         d)   -18  
 

09.  O valor de [(2)3]2 é:  
 
a)  -8       b) -64         c)   -12       d)   64  
 

 

Gabarito 
01 - C 02 - A 03 - B 04 - C 05 - D 

06 - A 07 - B 08 - A 09 - D  

 

Exercícios para resolver 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 

 
Bateria de Exercícios 1 

Adição De Números Inteiros 
 
1) 65 + 30  
2) 90 + 50  
3) 180 + 60  
4) 30 + 220  
5) 500 + 200  
6) 1200 + 800  
7) 300 + 3700  
8) 2500 + 2500  
9) 75 + 98  
10) 526 + 708  
11) 7218 + 4934  
12) 98519 + 37412  
13) 74 + 959  
14) 846 + 67  

15) 98 + 1127  
16) 8017 + 89  
17) 87 + 99933  
18) 98487 + 98  
19) 346 + 1204  
20) 1260 + 498  
21) 184 + 12084  
22) 16815 + 318  
23) 3200 + 56420  
24) 25510 + 4017  
25) 1017 + 49 + 918  
26) 89 + 34115 + 8 + 997  
27) 77 + 7777 + 959 + 95 + 599  
28) 1199 + 91 + 617 + 9 + 19 + 168.  

 

GABARITO 

 

1) 95 2) 140 3) 240 4) 250 

5) 700 6) 2000 7) 4000 8) 5000 

9) 173 10) 1234 11) 12152 12) 135931 

13) 1033 14) 913 15) 1225 16) 8106 

17) 100020 18) 98585 19) 1550 20) 1758 

21) 12268 22) 17133 23) 59620 24) 29527 

25) 1984 26) 35209 27) 9507 28) 2103 

 
Bateria de Exercícios 2 

Subtração De Números Inteiros 
 
1) (+7) - (+3) = 16) 7 -13 = 
2) (+5) - (-2) = 17) -1 -0 = 
3) (-3) - ( +8) = 18) 16 - 20 = 
4) (-1) -(-4) = 19) -18 -9 = 

5) (+3) - (+8) = 20) 5 - 45 = 
6) (+9) - (+9) =  21) -15 -7 = 
7) (-8) - ( +5) = 22) -8 +12 = 
8) (+5) - (-6) = 23) -32 -18 = 
9) (-2) - (-4) = 24) 7 - (-2) = 
10) (-7) - (-8) = 25) 7 - (+2) = 
11) (+4) -(+4) = 26) 2 - (-9) = 
12) (-3) - ( +2) = 27) -5 - (-1) = 
13) -7 + 6 = 28) -5 -(+1) = 
14) -8 -7 = 29) -4 - (+3) = 
15) 10 -2 = 30) 8 - (-5) =  

 

GABARITO 

 

1) +4 2) +7 3) -11 4) +3 5) -5 6) 0 

7) -13 8) +11 9) +2 10) +1 11) 0 12) -5 

13) -1 14) -15 15) 8 16) -6 17) -1 18) -4 

19) -27 20) -40 21) -22 22) 4 23) -50 24) 9 

25) 5 26) 11 27) -4 28) -6 29) -7 30) 13 

 
Bateria de Exercícios 3 

Multiplicação De Números Inteiros 
 
1) 7200 x 0  
2) 1 x 32  
3) 8 x 10  
4) 100 x 720  
5) 700 x 1000  
6) 10000 x 220  
7) 85 x 9  
8) 7 x 456  
9) 3132 x 9  
10) 8 x 88876  
11) 60 x 60  
12) 800 x 800  
13) 1400 x 90  
14) 372 x 80  
15) 78 x 67  

16) 307 x 54  
17) 42 x 8187  
18) 94723 x 43  
19) 719 x 721  
20) 6185 x 497  
21) 654 x 14269  
22) 5146 x 2427  
23) 77852 x 9874  
24) 120 x 420  
25) 8200 x 4500  
26) 125 x 108  
27) 7008 x 182  
28) 5008 x 2003  
29) 85 x 4 x 27  
30) 5 x 105 x 48 x 300.  
 

GABARITO 

  

1) 0 2) 32 3) 80 

4) 72000 5) 700000 6) 2200000 

7) 765 8) 3192 9) 28188 

10) 711008 11) 3600 12) 640000 

13) 126000 14) 29760 15) 5226 

16) 16578 17) 343854 18) 4073089 

19) 518399 20) 3073945 21) 9331926 

22) 12489342 23) 768710648 24) 50400 

25) 36900000 26) 13500 27) 1275456 

28) 10031024 29) 9180 30) 7560000 

 
Bateria de Exercícios 4 

Divisão Exata de Números Inteiros 
 

1)  0 : 0  43) 6536 : 86  
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2)  0 : 821  
3) 79 : 0  
4) 28000 : 1  
5) 94 : 94  
6) 7777 : 7777  
7) 200 : 10  
8) 48000 : 100  
9) 300000 : 1000  
10) 70000 : 10000  
11) 96 : 8  
12) 65 : 5  
13) 696 : 6  
14) 770 : 5  
15) 432 : 9  
16) 539 : 7  
17) 8526 : 7  
18) 8924 : 4  
19) 3312 : 8  
20) 5373 : 9  
21) 84246 : 3  
22) 82584 : 6  
23) 85688 : 8  
24) 10044 : 9  
25) 493668 : 4  
26) 848926 : 2  
27) 342774 : 6  
28) 433332 : 9  
29) 72 : 18  
30) 90 : 15  
31) 246 : 82  
32) 376 : 47  
33) 876 : 146  
34) 906 : 453  
35) 1856 : 464  
36) 4608 : 576  
37) 9264 : 2316  
38) 8984 : 1123  
39) 943 : 41  
40) 828 : 12  
41) 5967 : 39  
42) 7735 : 65   
 

44) 7469 : 77  
45) 88536 : 56  
46) 77472 : 24  
47) 22764 : 28  
48) 50635 : 65  
49) 486136 : 14  
50) 852096 : 32  
51) 321636 : 49  
52) 725112 : 81  
53) 7686 : 427  
54) 7644 : 147  
55)  41904 : 194  
56) 33264 : 168  
57) 39366 : 486  
58) 30832 : 656  
59) 427714 : 274  
60) 154854 : 126  
61) 378231 : 581  
62) 985036 : 997  
63) 73122 : 5223   
64) 87992 : 1294  
65) 254160 : 1765  
66) 832464 : 2214  
67) 349632 : 9712  
68) 566566 : 6226  
69) 14000 : 200  
70) 42000 : 140  
71) 535 : 5  
72) 707 : 7  
73. 8428 : 7  
74) 31264 : 8  
75) 72804 : 4  
76) 261048 : 3  
77) 8056 : 8  
78) 7021 : 7  
79) 72576 : 72  
80) 47235 : 47  
81) 432432 : 54  
82) 330594 : 66  
83) 70028 : 7  
84) 60042 : 6 
 

 

GABARITO 

  

1) 0 2) 0 3) ñ existe 4) 28000 

5) 1 6) 1 7) 20 8) 480 

9) 300 10) 7 11) 12 12) 13 

13) 116 14) 154 15) 48 16) 77 

17) 1218 18) 2231 19) 414 20) 597 

21) 28082 22) 13764 23) 10711 24) 1116 

25) 123417 26) 424463 27) 57129 28) 48148 

29) 4 30) 6 31) 3 32) 8 

33) 6 34) 2 35) 4 36) 8 

37) 4 38) 8 39) 23 40) 69 

41) 153 42) 119 43) 76 44) 97 

45) 1581 46) 3228 47) 813 48) 779 

49) 34724 50) 26628 51) 6564 52) 8952 

53) 18 54) 52 55) 216 56) 198 

57) 81 58) 47 59) 1561 60) 1229 

61) 651 62) 988 63) 14 64) 68 

65) 144 66) 376 67) 36 68) 91 

69) 7000 70) 300 71) 107 72) 101 

73) 1204 74) 3908 75) 18201 76) 87016 

77) 1007 78) 1003 79) 1008 80) 10058 

81) 8008 82) 5009 83) 10004 84) 10007 

 
Bateria de Exercícios 5  

Divisão com Resto de Números Inteiros 
 

1) 90 : 7  
2) 695 : 3  
3) 4683 : 2  
4) 36162 : 8  
5) 342775 : 6  
6) 99 : 16  

7) 539 : 67  
8) 3822 : 27  
9) 32958 : 36  
10) 540270 : 19  
11) 644 : 268  
12) 2799 : 298  

13) 83231 : 847  
14) 712506 : 252.  
15) 6187 : 1114  
16) 78275 : 2115  
17) 298664 : 8765 

 

GABARITO 

Q: QUOCIENTE. R: RESTO. 

1)  Q 12; R: 6 2)  Q 231; R: 2 

3)  Q 2341; R: 1 4)  Q 4520; R: 2 

5)  Q 57129; R: 1 6)  Q 6; R: 3 

7)  Q 8; R: 3 8)  Q 141; R: 15 

9)  Q 915; R: 18 10)  Q:  28435; R: 5 

11)  Q 2; R: 108 12)  Q 9; R: 117 

13)  Q 98; R: 225 14)  Q 2827; R: 102 

15)  Q 5; R: 617 16)  Q: 37; R: 20 

17)  Q: 34; R: 654  

 

Bateria de Exercícios 6 
Expressão Aritmética. 

  
1) 38 + 20 - 16  
2) 15 - 5 - 2 + 6 - 1  
3) 42 - 20 - 10 + 3  
4) 12 + 8 + 20 - 30 - 8  
5) 40 - 8 x 2 - 6 x 3  
6) 7 + 3 x 9 - 5 x 5  
7) 5 . 3 + 16 : 4 - 19  
8) 16 + 3 x 4 - 10 : 5  
9) 15-5 - (2 + 6) - 1  
10) 15 - (5 - 2 + 6) - 1  
11) 5 + 6 . (2 + 5) - 10  
12) 7 . (10 - 8) + (5 - 3)  
13) 8 - 3 : (2 + 1) + 2 . 4  
14) (6 x 8) : 24 + 5 - 2 . (3 - 2)  
15) 3 + 2 . (18 : 6 + 4) - 10  
16) 3 + [5 + 3 . 4 - (8 + 4)]  
17) 2 + [(5 x 2) : 2 - (4 . 0 x 2)]  
18) [25 - (4 . 2)] + [1 + 27]  
19) 36 + 2 x [16 - 2 . (8 - 3 x 1)] - 9 . 5  
20) {32 - [5 + (3 . 7 - 4)]} : 5 + 9 x 2 - (64 - 60) . 5  
21) 33 + {2 . 7 - [6 + (10 - 2 x 4) + 1] + 16} - 49 + 1  
22) {21 + [7 x (33 - 22) - 50] : (9 . 3)} : 11 + 8  

23) 23 + 5 . 3 - 42 

24) 32 : 9 + 5 . 16 - 40 

25) 32 x 5 - 62 + 23 + 14 

26) 102 : 52 + 30 . 22 - 23 
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27) 6 + (2 x 5 - 32) . 2  

28) 20 - 5 x (22 - 1) + 22 - 3 . (3 - 2)  

29)  (32 + 1) : 5 + (5 - 3)2 - (42 - 3 . 5)  

30) (42 - 4 x 3) . 2 + 32 x 2 - 40 : 4  

31) 92 : (52 + 2) + (3 + 1)2 : 23 - 100 

32) 53 - (3 . 2 + 1)2 + (32 + 42) : 52- 15 

33) 80 - [25 - 3 . (22 - 1)]  

34. [12 : 22 + 10 . (11 - 32) + 2] : (3 x 2 - 1)2 

35) 122 - [42 + 3 . (102- 82)] + (32 + 23 - 1) : 42 

36) 10 + 2 . [33 + (52 - 3 . 8) + 4] - (62 : 9 + 2)  

37) {5 + 2 . [15 - (24 : 8) + 3 . (23 - 7)] - 33}  

38) {32 : [(9 - 16 : 2)]} : {15 : (22 + 1)}  

39)  (1)2 : {3 + 2 . [5 - 2 : 2] + 5 (3 - 12)}0 

40) 30 : {23 . [52 - 23 . (4 - 3)2 - (3 . 5)]} : 5  

41)  (3 . 2)2 : 9 -2 . V4   

42) 52 : 5 + 6 : (5 - 2) - V9  

43) 10 : (32 - 4) - 5 . (V16 - 4)  

44) 6 + V81 . 2 (9 : 9) - 23 

45) 50-3.(10:5+1)2 - (V25-V16)2 

46)  [100 : 25 + 3 . (V9 + 22)]  

47) V49-[43-3.(1 + 50 : 5 . 70 + 10)]  

48) 61 - [1 - (2 + 5. 32)0 + V64 : 22]  

 

 

GABARITO 

  

1) 42 2) 13 3) 15 4) 2 5) 6 

6) 9 7) 0 8) 26 9) 1 10) 5 

11) 37 12) 16 13)  15 14) 5 15) 7 

16) 8 17) 7 18) 45 19) 3 20) 0 

21) 6 22)10 23)7 24) 5 25) 18 

26) 0 27) 8 28) 6 29) 5 30) 16 

31) 4 32) 4 33) 57 34) 1 35) 21 

36) 68 37) 10 38) 3 39) 1 40) -75/52 

41) 0 42) 4 43) 2 44) 16 45) 22 

46) 25 47) 6 48) 59   

 

Bateria de Exercícios 7 

Problemas com Números Inteiros. 
 
01) O numeral que representa o número quatro milhões 
e cinco é:  
 
02) Ao numerarmos as páginas de um livro de 10 a 25, 
quantos algarismos empregamos?  
 
03) Adicione 16 a 43. Da soma, subtraia 35.  

 
Continua........................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................. 
................................................................................. 
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