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PORTUGUÊS – PROF. DÉCIO TERROR 

 Primeiro assunto a ser observado é a interpretação de texto, acumulando um 

índice de quase 20% das mais de 200 provas analisadas. 

 

Para interpretar textos: 

a) Leia o texto, no mínimo, duas vezes. 

b) Na primeira leitura, observe qual é a ideia principal defendida, atente ao título, 

quando houver. 
c) Na segunda leitura, aprofunde no modo como o autor aborda o tema: verifique os 

argumentos que fundamentam a opinião defendida por ele. 
d) Ao término da segunda leitura, observe se você realmente entendeu o título: ele 

vai dar a você a ideia principal do texto. 
e) Num texto, temos ideias explícitas (o que literalmente se vê escrito no texto) e 

implícitas (o que se abstrai, subentende, nas entrelinhas do texto). Procure sempre, 
ao tentar resolver a interpretação, marcar o que está explícito no texto que confirme 

a sua resposta. O que está implícito é marcado por vestígios: não se fala 
diretamente, mas se sugere uma interpretação. Ex: Eu posso indicar que uma pessoa 

é estressada não dizendo claramente esta palavra, mas citando os atos dela, a forma 
agitada diante dos problemas na vida etc. Isso nos leva a “ler as entrelinhas”. 

f) A banca CESPE caracteriza-se por deixar bem explícitas as ideias que confirmam a 
interpretação do texto.  

Tipos de texto 

Narrativo: conta uma história ficcional (inventada) ou real (o que realmente ocorreu, 
fato). São elementos principais: personagens, ações, cenário, tempo, narrador. 

Destaca-se pela evolução das ações no tempo. 
Descritivo: enumera ações, características, elementos. Muitas vezes está dentro de 

outra tipologia textual para elencar características e ações de personagens ou 
enumerar argumentos de um texto dissertativo. 

Dissertativo: falar sobre algo, um tema, um assunto. Divide-se em 
argumentativo/opinativo (quando há opinião do autor) ou expositivo/informativo 

(apenas retransmite um conhecimento sobre algum assunto, sem opinião). 
 

Elementos de coesão 

Coesão referencial: é o recurso em que se usa uma palavra que faz referência a 

uma anterior (recurso anafórico) ou a uma posterior (recurso catafórico). 

Conheço a cidade A. Ela é linda. (recurso anafórico) 

Cidade linda mesmo é esta: Rio de Janeiro. (recurso catafórico)  

 A banca CESPE cobra a quem a palavra se refere. Praticamente toda prova tem 
uma questão desse tema. Então, muita atenção!!!! 

Coesão recorrencial: quando há reiteração de vocábulos para enfatizar e sustentar 
argumentos: Estudar envolve vontades: vontade de melhorar de vida, vontade de se 

testar, vontade de vencer, vontade de sobrepujar outras vontades. 
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Coesão sequencial: é o uso das conjunções e dos chamados operadores 

argumentativos, ou seja, palavras ou expressões que ligam os argumentos dando-lhe 

coerência. Veja algumas: 

Conjunções 

 As conjunções são muito importantes nas provas da banca CESPE. 

Normalmente, pede-se para substituir uma conjunção por outra de igual valor ou se 

pergunta o sentido de determinada conjunção, normalmente as conjunções 
coordenativas adversativas “mas, porém, contudo, entretanto”, as explicativas 

“porque, porquanto, pois” e as subordinativas adverbiais concessivas “embora, 
conquanto”. Veja as mais importantes: 

As conjunções coordenativas podem ser: 

a) aditivas: e, nem, não só..., mas também... 

b) adversativas: mas, todavia, porém, contudo, no entanto, entretanto 
c) alternativas: ou, ou... ou, já...já. quer...quer, ora...ora, seja...seja, nem...nem. 

d) conclusivas: logo, pois (após o verbo), portanto, por conseguinte, por isso, assim. 

e) explicativas: que, porque, pois, porquanto. 

As conjunções subordinativas adverbiais podem ser: 

a) causais: porque, como, já que, uma vez que, visto que, visto como, porquanto, 

pois, na medida em que, etc.  
b) comparativas: que, do que (relacionados a “mais”, “menos”, “maior”, “menor”, 

“melhor”, “pior”), qual (relacionado a tal), quanto (relacionado a tanto), como 

(relacionado a tal, tão, tanto), como se, assim como etc. 
c) concessivas: ainda que, apesar de que, embora, posto que, mesmo que, quando 

mesmo, conquanto, nem que, se bem que, ainda quando, sem que, etc. 

d) condicionais: se, caso, salvo se, contanto que, uma vez que, desde que, exceto 

se, a não ser que, a menos que, sem que, etc. 
e) conformativas: como, conforme, consoante, segundo. 

f) consecutivas: que (relacionado a “tão”, “tal”, “tanto”, “tamanho”) de modo que, 
de maneira que, de sorte que, de forma que, de tal forma que, de tal jeito que, de tal 

maneira que. 
g) finais (finalidade): para que, a fim de que, que, porque (= para que: hoje é 

raro). 
h) proporcionais: à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto 

maior...mais, quanto mais... mais,  quanto mais... tanto mais, quanto mais...menos, 
quanto mais...tanto menos, quanto menos...menos, etc. 

i) temporais: quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que, assim 
que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, mal, que (= desde que), 

enquanto, senão quando, ao tempo que, agora que. 
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Pontuação 

a. Casos em que não se usa vírgula 
1) Entre sujeito e predicado; entre verbo e seus objetos; entre nome (substantivo, 

adjetivo ou advérbio) e complemento nominal; entre nome e adjunto adnominal:  
Aos servidores recém-empossados o Presidente desejou sucesso. 

2) Entre a oração principal e a subordinada substantiva:  

É necessário que Vossa Senhoria esteja presente. 
 

 
 

b. Casos em que se usa a vírgula 

Entre termos da oração 

1) Para isolar o aposto explicativo: O criador de Capitu, Machado de Assis, é um dos 
maiores escritores brasileiros. 

2) Para isolar expressões de natureza explicativa, retificativa, continuativa, conclusiva 
ou enfáticas: digo, em suma, enfim, isto é, isto sim, ou antes, ou melhor, ou seja, 

por assim dizer, por exemplo, realmente, sim, vale dizer: 
3) Para isolar o vocativo:  

A palavra, Deputado, está agora com Vossa Excelência. 
4) Para separar o predicativo deslocado:  

Os manifestantes, lentos e tristes, desfilaram em frente ao palácio. 

5) Para separar o adjunto adverbial deslocado:  
No momento da explosão, toda a cidade estava dormindo. 

Tratando-se de adjunto adverbial deslocado de curta extensão, pode-se omitir a 
vírgula: Amanhã à tarde não haverá sessão. 

6) Para isolar conjunções coordenativas adversativas ou conclusivas que aparecem no 
meio da oração:  

Ele estudou; ela, porém, não fez o mesmo. 
7) Para indicar a elipse (supressão) de uma palavra, geralmente um verbo:  

Faça o seu trabalho; eu, o meu. 
8) Para separar o complemento verbal pleonástico:  

O técnico da seleção, às vezes a imprensa o critica injustamente. 
9) Para separar entre si termos coordenados dispostos em enumeração: 

O Presidente, o Líder, o Relator ressaltaram a importância da matéria. 
10) Quando as conjunções “e”, “ou”  e  “nem” aparecem repetidas vezes 

(geralmente, para efeito de ênfase): 

Neste momento, devem-se votar os requerimentos, e o parecer, e as respectivas 
emendas. 

Nem a promessa, nem o discurso feito em plenário, nem a apresentação de emenda.  
11) Para separar as locuções tanto mais ... quanto mais (quanto menos), tanto 

menos ... quanto menos (quanto mais):  
Parece que quanto menos nos preocupamos, (tanto) mais os problemas são 

12) Para separar os nomes de lugar nas datas e nos endereços:  
Brasília, 1º de outubro de 2004.  Rua João Batista, 150. 

13) Entre orações coordenadas não unidas por conjunção:  
Subiu à tribuna, começou a falar, fez um lindo discurso. 
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14) Para separar orações iniciadas por conjunções coordenativas adversativas (mas, 

porém, contudo, etc.), conclusivas (logo, portanto, etc.): 
A sessão começou tarde, mas foi muito produtiva. 

Já esgotamos a pauta, portanto podemos encerrar a sessão. 
15) Antes da conjunção e, quando inicia oração cujo sujeito é diferente do sujeito da 

oração anterior (para evitar leitura incorreta): O Presidente chamou à tribuna o 

homenageado, e o Deputado iniciou seu discurso. 
16) Antes das conjunções “e”, “ou”  e  “nem”, quando se repetem no início de cada 

oração:   
Ou vota-se, ou discute-se, ou encerra-se a apreciação da matéria.  

   Não apareceu, nem telefonou, nem mandou recado. 
17) Para separar as orações adverbiais deslocadas, inclusive as reduzidas: 

Quando o professor entrou, os alunos se levantaram. 
Ao entrar o professor, os alunos se levantaram. 

18) Para isolar as orações adjetivas explicativas:  
Lembre-se de nós, que sempre o apoiamos. 

19) Para isolar frases intercaladas ou parentéticas:  

As leis, não custa lembrar, são feitas para ser cumpridas. 

c. Casos em que a vírgula é facultativa 

Relembre aqui que, nas intercalações, ou se empregam duas vírgulas, ou não se 

emprega nenhuma. 

A vírgula é opcional: 
1) Antes da conjunção nem, quando usada uma só vez:  

Não achou nada(,) nem ninguém. 
2) Com as expressões pelo menos e no mínimo:  

Pode-se dizer(,) no mínimo(,) que sua reação foi imprudente. 
3) Nos adjuntos adverbiais que se encontram na ordem direta (não estão antepostos, 

nem intercalados): Ele saiu (,)ontem pela manhã. 
Nos adjuntos adverbiais deslocados de pequena extensão:  

Aqui(,) são elaboradas as leis federais. 
4) Com o período na ordem direta, diante de orações subordinadas adverbiais: 

O Presidente considerou os requerimentos antirregimentais e inconstitucionais(,) 
quando foram apresentados à Mesa. 

5) Antes das conjunções explicativas (pois, porque, etc.):  
Chega de barulho(,) pois muito estrago já foi feito. 

6) Após as conjunções conclusivas (logo, portanto, etc.) e as adversativas, com 

exceção de mas (entretanto, no entanto, todavia, etc.), quando iniciam a oração:  
Todos trabalharam muito; portanto(,) merecem descanso.    Provei o equívoco. No 

entanto(,) o erro não foi corrigido. 
Observação: Sempre cai nas provas da banca CESPE a possibilidade de substituição 

da dupla vírgula por duplo travessão ou parênteses nos termos explicativos 
intercalados: 

Anita, amiga da escola, passou em primeiro lugar. 
Anita – amiga da escola – passou em primeiro lugar. 

Anita (amiga da escola) passou em primeiro lugar. 
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7) Oração subordinada adjetiva restritiva: restringe, limita a significação do seu 

antecedente (substantivo ou pronome). Não é separada por vírgula. 
Há alunos que praticam esporte.   Esses são os alunos que estudam. 

Oração subordinada adjetiva explicativa: é a característica básica do 
antecedente. Acrescenta uma informação que pode ser eliminada sem causar prejuízo 

para a compreensão lógica da frase. Vem sempre separada da oração principal por 

vírgula. 

O Brasil, que é o maior país da América do Sul, tem milhões de analfabetos. 

A escola, que é o berço do saber, deve ser valorizada. 

 Quase toda prova pede o motivo da vírgula (separar oração de natureza 

explicativa) ou pergunta se a vírgula pode ser retirada sem mudança de sentido. 
Sempre que se inserir vírgula para separar a oração adjetiva, o seu sentido passa a 

explicativo. Sempre que se pedir para retirar a vírgula da oração adjetiva, o sentido 
passa a restritivo. Assim, o sentido muda SEMPRE.  

 

Concordância verbal (com base nos tipos de sujeito) 

1. Determinado (aquele que se pode identificar com precisão). Divide-se em: 

a) Simples: constituído de apenas um núcleo (palavra de valor substantivo).  

O valor das mensalidades do curso preparatório para a carreira jurídica subiu muito 

no último semestre. 

b. Sujeito composto: formado por mais de um núcleo: 

Manuel e Cristina pretendem casar-se. 
núcleo conjunção 

aditiva 
núcleo predicado 

Quando o sujeito composto estiver posposto ao verbo, este poderá concordar com todos 
os núcleos (plural) ou com o mais próximo (concordância atrativa): 

Discutiram muito o chefe e o funcionário.  Discutiu muito o chefe e o funcionário. 

Se houver ideia de reciprocidade, o verbo vai para o plural: 

Estimam-se o chefe e o funcionário. 

2. Indeterminado: aquele que não está identificado: 

a) Com o verbo na terceira pessoa do plural sem o sujeito escrito no texto: 

Falaram bem de você. Colocaram o anúncio. Alugaram o apartamento. 

b) Com o “índice de indeterminação do sujeito” se +  verbo transitivo indireto (VTI) ou 

intransitivo (VI) ou de ligação (VL), no singular:  

Trata-se de casos delicadíssimos. (verbo transitivo indireto) 
Vive-se melhor fora das cidades grandes. (verbo intransitivo) 

É-se muito pretensioso na adolescência. (verbo de ligação) 

3. Oração sem sujeito: quando a oração tem apenas o predicado, isto é, o verbo é 

impessoal. É importante saber quando uma oração não possui sujeito, tendo em vista que o 
verbo deve se flexionar na terceira pessoa do singular: 

I - Verbos que exprimem fenômenos da natureza:  

Venta muito naquela cidade.  Amanhã não choverá.  

II - Verbo haver significando existir, ocorrer: 

Havia muitas pessoas na sala.  Há vários problemas na empresa. 

www.estrategiaconcursos.com.br 6 



 

Quando esse verbo for o principal numa locução verbal, seu verbo auxiliar não pode se 
flexionar. Veja: 

Deve haver vários problemas na empresa. (“vários problemas” é apenas objeto direto) 

Tem havido vários problemas na empresa. (“vários problemas” é apenas objeto direto)  
Está havendo vários problemas na empresa. (“vários problemas” é apenas objeto direto) 

III - Verbos haver e fazer indicando tempo decorrido ou fenômeno natural: 

Já faz meses que não viajo com ele. (É a primeira oração que não tem sujeito) 

Há três anos não vejo minha família. (É a primeira oração que não tem sujeito) 
IV- Verbos ser, estar e ir (este, quando seguido de para) na indicação de tempo. 

São três horas. Hoje são dez de setembro. Hoje está muito frio. 

O verbo “ser” tem concordância peculiar e é o único que, mesmo não possuindo sujeito, 
concorda com o indicador de tempo. 

 

A concordância utilizando o pronome apassivador “se”: 

Agora, veremos o pronome “se” com o verbo transitivo direto (VTD) ou com o verbo 
transitivo direto e indireto (VTDI). Esse “se” é chamado de pronome apassivador. Isso força a 
seguinte estrutura: 

 

VTD + se + sujeito paciente 

 
VTDI + se + OI + sujeito paciente 

 

 

Alugam-se casas. 
                    VTD +    PAp + sujeito paciente 

 

Enviaram-se ao gerente pedidos de aumento. 
     VTDI +    PAp +      OI        +    sujeito paciente 

 
 

A estrutura-padrão da crase 

   preposição   
  

verbo    a        a  substantivo feminino 
   ou        +    aquele, aquela, aquilo 

  nome    a     a (=aquela) 
             a qual (pronome relativo) 

Quando um verbo ou um nome exigir a preposição “a” e o substantivo posterior admitir 

artigo “a”, haverá crase. Além disso, se houver a preposição “a” seguida dos pronomes 
“aquele”, “aquela”, “aquilo”, “a” (=aquela) e “a qual”; ocorrerá crase. Veja as frases abaixo e 

procure entendê-las com base no nosso esquema. 

1. Obedeço à lei.      2. Obedeço ao código. 
3. Tenho aversão à atividade manual.  4. Tenho aversão ao trabalho manual. 

5. Refiro-me àquela casa.   6. Refiro-me àquele livro. 
7. Refiro-me àquilo.    8. Esta é a casa à qual me referi. 

9. Não me refiro àquela casa da esquerda, mas à da direita. 

Na frase 1, o verbo “Obedeço” é transitivo indireto e exige preposição “a”, e o 
substantivo “lei” é feminino e admite artigo “a”, por isso há crase. 

Na frase 2, o mesmo verbo exige a preposição, porém o substantivo posterior é 
masculino, por isso não há crase. 
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Na frase 3, a crase ocorre porque o substantivo “aversão” exigiu a preposição “a” e o 
substantivo “atividade” admitiu o artigo feminino “a”.  

Na frase 4, “aversão” exige preposição “a”, mas “trabalho” é substantivo masculino, 
por isso não há crase. 

Nas frases 5, 6 e 7, “Refiro-me” exige preposição “a”, e os pronomes demonstrativos 

“aquela”, “aquele” e “aquilo” possuem vogal “a” inicial (não é artigo), por isso há crase. 
Na frase 8, “me referi” exige preposição “a”, e o pronome relativo “a qual” é iniciado 

por artigo “a”, por isso há crase. 
Na frase 9, “me refiro” exige preposição “a”, “aquela” possui vogal “a” inicial (não é 

artigo) e “a” tem valor de “aquela”, por isso há duas ocorrências de crase. 

 Muitas vezes o substantivo feminino está sendo tomado de valor geral, estando no 
singular ou plural, e por isso não admite artigo “a”. Outras vezes esse substantivo recebe 

palavra que não admite artigo antecipando-a, por isso não haverá crase. Veja os exemplos 
abaixo em que o verbo transitivo indireto exige o objeto indireto: 

       

 Obedeço a leis. 

        Obedeço a lei e a regulamento. 

         

       

 Obedeço a uma lei. 

 Obedeço a qualquer lei. 
 Obedeço a toda lei. 

 Obedeço a cada lei. 
 Obedeço a tal lei. 

 Obedeço a esta lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os substantivos “leis”, “lei” estão em sentido 
geral, por isso não recebem artigo “as”, “a” e 

não há crase. Na segunda frase, o que 
ratificou o sentido geral foi o substantivo 
masculino “regulamento” não ser antecedido 

do artigo “o”. 

O artigo “uma” é indefinido, os pronomes 
“qualquer, toda, cada” são indefinidos. Como 

eles indefinem, não admitem artigo definido “a”. 
Os pronomes “tal” e “esta” são demonstrativos. 
Por eles já especificarem o substantivo “lei”, não 

admitem o artigo “a”.  Por isso não há crase. 
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Regência com pronomes oblíquos 

Os pronomes pessoais oblíquos átonos são “me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, os lhes”.  Os 

pronomes “o, a, os, as” serão os objetos diretos. 

Ana comprou um livro (comprou-o).     Ana comprou uns livros (comprou-os). 

 Quando esse verbo transitivo direto terminar com “r”, “s” ou “z”, o pronome átono “o” 
e suas variações receberão “l”. Veja: 

Vou cantar uma música. 
          VTD  +      OD 

Vou cantá-la. 
 VTD+ OD 

Vou vender o carro. 
         VTD   +    OD  

Vou vendê-lo. 
 VTD+ OD 

Vou compor uma música. 
           VTD    +       OD 

Vou compô-la. 
 VTD + OD 

 Note, agora, com verbo terminado em “ir”. A retirada do “r” não faz com que 

haja acento, pois não se acentua oxítona terminada em “i”: 

Vou partir o bolo.   Vou parti-lo. 
          VTD  +  OD           VTD + OD 

Porém, acentua-se a palavra que possua hiato em que a segunda vogal seja “i”.  

Veja: 

A prefeitura vai construir uma ponte.   A prefeitura vai construí-la. 
                                   VTD   +     OD                                  VTD + OD 

 
Vamos agora a exemplos com “s” e “z”: 

 Solicitamos o documento.  Solicitamo-lo. 
          VTD    +         OD                     VTD + OD 

 Refiz o documento.  Refi-lo. 
  VTD    +    OD            VTD + OD 

   

 Quando o verbo transitivo direto terminar com “m” ou sinal de nasalização (~), 

recebe “n”: 

Cantam a música.  Cantam-na. Põe a música!  Põe-na! 
    VTD  +   OD          VTD + OD  VTD  + OD          VTD + OD 

 Os pronomes “lhe, “lhes” ocupam as funções sintáticas de objeto indireto, 
complemento nominal, além de poder possuir valor de posse. 

Objeto indireto:    

Paguei ao músico.         Paguei-lhe. 
    VTI    +    OI            VTI + OI 

 

Complemento nominal: 
Sou    fiel     a você.       Sou-lhe fiel.  
VL + predicativo+CN                  VL+CN+ 

predicativo 

 Valor de posse: 

 As pernas dela doem. 
                  Sujeito    +  VI 

 Doem-lhe as pernas. 
         VI +    sujeito 

 Roubaram a sua bolsa. 
         VTD    +     OD 

 Roubaram-lhe a bolsa. 
           VTD +     OD 
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Colocação pronominal 

 Primeiro, devemos nos lembrar de que os pronomes oblíquos átonos “o, a, 
os,as” cumprem a função de objeto direto (comprei-o.), e os pronomes “lhe, lhes” 

podem ser objeto indireto (Obedeço-lhe), complemento nominal (Tenho-lhe 
obediência) e ainda podem ter valor de posse (Doem-lhe as penas). 

 Os pronomes oblíquos átonos são “me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes”. 

Em função da posição do pronome em relação ao verbo, classifica-se em:  
• próclise - antes do verbo (Nada se perde) 

• mesóclise - no meio do verbo (Dirigir-lhe-emos a palavra) 
• ênclise - depois do verbo (Fugiram-nos as palavras) 

A regra geral diz que se deve colocar o pronome enclítico, desde que não haja palavra 
“atrativa” que levará o pronome para antes do verbo (próclise). 

• São fatores de próclise:  

a) palavra negativa, desde que não haja pausa entre o verbo e as palavras de 

negação: Ninguém se mexe / Nada me abala. 
Obs.: se a palavra negativa preceder um infinitivo não-flexionado, é possível a 

ênclise: “Calei para não magoá-lo” 

b) conjunção subordinativa. 

Ex.: Preciso de que me responda algo. / O homem produz pouco, quando se alimenta 
mal. 

c) pronome ou palavras interrogativas 

Ex.: Quem me viu ontem? / Queria saber por que te afliges tanto. 

d) pronome indefinido, demonstrativo e relativo 

Ex.: Alguém me ajude a sair daqui / Isso te pertence / Ele que se vestiu de verde 
está ridículo. 

e) advérbio (não seguido de vírgula) e numeral “ambos” 
Ex.: Aqui se vê muita miséria. Aqui, vê-se muita miséria / Ambos se olharam 

profundamente. 

f) em frases exclamativas (começadas por palavras exclamativas) e optativas 

(desejo): Deus te guie! / Quanto sangue se derramou inutilmente! 

• Uso de mesóclise:  

Respeitados os princípios de próclise, há mesóclise caso o verbo esteja nos tempos 

futuros do indicativo. 

Ex.: dar-te-ia = daria + te / dar-te-ei = darei + te 

Diante da plateia, cantar-se-ia melhor. / Os amigos sinceros sentir-nos-ão saudades. 

 

Princípios da correspondência oficial 

 A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige atos normativos e 

comunicações. O texto deve seguir o rigor formal, com linguagem objetiva, clara (isto 
é, sem dupla interpretação: cuidado com o pronome “seu, sua”, que normalmente 

leva a uma dupla interpretação), impessoal (isto é, sem impressões pessoais), 
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concisa (um máximo de informações com um mínimo de palavras, evite detalhes 

desnecessários, excesso de explicação atrapalha) e respeitando a norma culta.  

 A linguagem deve primar pelo fácil entendimento.  

No caso da redação oficial, quem comunica é sempre o Serviço Público (este 
ou aquele Ministério, Secretaria, Departamento, Divisão, Serviço, Seção); o que se 

comunica é sempre algum assunto relativo às atribuições do órgão que comunica; o 

destinatário dessa comunicação ou é o público, o conjunto dos cidadãos, ou outro 

órgão público, do Executivo ou dos outros Poderes da União. 

As comunicações que partem dos órgãos públicos federais devem ser 
compreendidas por todo e qualquer cidadão brasileiro. Para atingir esse objetivo, há 

que evitar o uso de uma linguagem restrita a determinados grupos. O jargão 

burocrático, como todo jargão, deve ser evitado, pois terá sempre sua compreensão 
limitada. A linguagem técnica deve ser empregada apenas em situações que a 

exijam, sendo de evitar o seu uso indiscriminado.  
Certos rebuscamentos acadêmicos, e mesmo o vocabulário próprio a determinada 

área, são de difícil entendimento por quem não esteja com eles familiarizado.  
As comunicações oficiais devem ser sempre formais, isto é, obedecem a certas 

regras de forma (que diz respeito à polidez, à civilidade no próprio enfoque dado ao 
assunto do qual cuida a comunicação). 

Para que se redija com qualidade, é fundamental que se tenha, além de 
conhecimento do assunto sobre o qual se escreve, o necessário tempo para revisar o 

texto depois de pronto.  
Os pronomes de tratamento levam o verbo e os pronomes possessivos a eles 

referenciados à terceira pessoa do singular. 

“Vossa Senhoria nomeará seu substituto” (e não “Vossa Senhoria nomeareis vosso...”). 

 Já quanto aos adjetivos referidos a esses pronomes, o gênero gramatical deve 

coincidir com o sexo da pessoa a que se refere, e não com o substantivo que compõe 
a locução. Assim, se nosso interlocutor for homem, o correto é “Vossa Excelência está 

atarefado”, “Vossa Senhoria deve estar satisfeito”; se for mulher, “Vossa Excelência 

está atarefada”, “Vossa Senhoria deve estar satisfeita”. 

Quando esses pronomes estão na função de objeto indireto ou complemento 
nominal, antecedidos da preposição “a”, não recebem crase, pois não admitem artigo:       

Refiro-me a Vossa Senhoria. 

Usa-se Vossa Excelência, para as seguintes autoridades:  

a) do Poder Executivo: Presidente da República; Vice-Presidente da 
República; Ministros de Estado; Governadores e Vice-Governadores de Estado e do 

Distrito Federal; Oficiais-Generais das Forças Armadas; Embaixadores; Secretários-
Executivos de Ministérios e demais ocupantes de cargos de natureza especial; 

Secretários de Estado dos Governos Estaduais; Prefeitos Municipais.  

b) do Poder Legislativo: Deputados Federais e Senadores; Ministros do 

Tribunal de Contas da União; Deputados Estaduais e Distritais; Conselheiros dos 

Tribunais de Contas Estaduais; Presidentes das Câmaras Legislativas Municipais.  

c) do Poder Judiciário: Ministros dos Tribunais Superiores; Membros de 

Tribunais; Juízes; Auditores da Justiça Militar. 
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O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos Chefes de Poder é 

Excelentíssimo Senhor, seguido do cargo respectivo: 

Excelentíssima Senhora Presidenta da República, 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional, 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

As demais autoridades serão tratadas com o vocativo Senhor, seguido do 

cargo respectivo: 

Senhor Senador, Senhor Juiz,    Senhor Ministro,     Senhor Governador, 

Em comunicações oficiais, está abolido o uso do tratamento digníssimo (DD).  
Vossa Senhoria é empregado para as demais autoridades e para particulares. O 

vocativo adequado é:      Senhor Fulano de Tal, 

Fica dispensado o emprego do superlativo ilustríssimo para as autoridades que 
recebem o tratamento de Vossa Senhoria e para particulares. É suficiente o uso do 

pronome de tratamento Senhor. 

Fechos para Comunicações 

a) para autoridades superiores, inclusive o Presidente da República: 

 Respeitosamente, 

b) para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior: 

 Atenciosamente, 

Ficam excluídas dessa fórmula as comunicações dirigidas a autoridades estrangeiras, 
que atendem a rito e tradição próprios, devidamente disciplinados no Manual de 

Redação do Ministério das Relações Exteriores. 

Identificação do Signatário 

Excluídas as comunicações assinadas pelo Presidente da República, todas as demais 
comunicações oficiais devem trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede, 

abaixo do local de sua assinatura. A forma da identificação deve ser a seguinte: 
(espaço para assinatura) 

NOME 

Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República 

 (espaço para assinatura) 

NOME 
Ministro de Estado da Justiça 

O Padrão Ofício 

Há três tipos de expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que 
pela forma: o ofício, o aviso e o memorando.  

Aviso e ofício são modalidades de comunicação oficial praticamente idênticas. 
A única diferença entre eles é que o aviso é expedido exclusivamente por Ministros de 

Estado, para autoridades de mesma hierarquia, ao passo que o ofício é expedido para 
e pelas demais autoridades. Ambos têm como finalidade o tratamento de assuntos 

oficiais pelos órgãos da Administração Pública entre si e, no caso do ofício, também 
com particulares. 

O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades 
administrativas de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em 
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mesmo nível ou em níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma forma de 

comunicação eminentemente interna. 
Pode ter caráter meramente administrativo, ou ser empregado para a 

exposição de projetos, ideias, diretrizes, etc. a serem adotados por determinado setor 
do serviço público. Sua característica principal é a agilidade.  

Exposição de motivos é o expediente dirigido ao Presidente da República ou 

ao Vice-Presidente para: a) informá-lo de determinado assunto; b) propor alguma 
medida; ou c) submeter a sua consideração projeto de ato normativo. 

 Em regra, a exposição de motivos é dirigida ao Presidente da República 
 

Lembre-se: 
 

a) Você deve estar relaxado(a), tranquilo(a) no dia da prova. Então evite comidas 
pesadas no dia anterior. 

b) Leve este material para ser lido também nos minutos antes da prova. 
c) Não perca tempo em uma questão. Se você “não sabe” ou observa que “é muito 

extensa e complicada”, pule para a próxima, isso o(a) deixará mais ágil e confiante.  
d) Separe pelo menos 10 minutos para marcar o cartão de resposta com calma. 

e) Determine o tempo para a realização de cada parte da prova e CUMPRA.  
f) Lembre-se: A PROVA É DIFÍCIL PARA TODO MUNDO! TENHA CALMA E BOA 

SORTE!!! 
 

Obrigado por sua presença em nosso curso! 

 

Abraço a todos!!! 

Décio Terror 
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LEI DE ORGANIZAÇÃO DA JMU – PROF. FABRÍCIO RÊGO 

São  da Justiça Militar: 

 

 

Para fins de administração da JMU, o território nacional divide-se em 12 Circunscrições 

Judiciárias Militares. 

 

O Superior Tribunal Militar, apesar de ter sede na Capital Federal, possui jurisdição 

(poder de atuação no campo judicial) em todo o território nacional. 

 

O : 

✓ Compõe-se de 15 ministros vitalícios 

✓ Nomeados pelo Presidente da República 

✓ Depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal 

 

Sendo: 

I o Superior Tribunal Militar;

II a Auditoria de Correição;

III os Conselhos de Justiça;

IV os Juízes-Auditores e os Juízes-Auditores Substitutos.
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3 dentre oficiais-generais da Marinha 

4 dentre oficiais-generais do Exército 

3 dentre oficiais-generais da Aeronáutica 

5 dentre civis. 

 

Todos os ministros militares devem ser da ativa e do posto mais elevado da carreira. 

 

Os ministros CIVIS são escolhidos pelo PR dentre brasileiros com mais de 35 e menos 

de 65 anos de idade, sendo: 

 

a) 3 dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de dez 

anos de efetiva atividade profissional; 

b) 2 por escolha paritária, dentre Juízes-Auditores e membros do Ministério Público 

da Justiça Militar. 
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O Tribunal pode delegar competência a seu Presidente para concessão de licenças, 

férias e outros afastamentos a magistrados de primeira instância e servidores que lhe 

sejam imediatamente vinculados, bem como para o provimento de cargos dos Serviços 

Auxiliares. 

 

Quorum para decisões Situação 

Dois terços (2/3) 
✓ Processar e julgar originariamente a 

representação para decretação de 

indignidade de oficial ou sua 

incompatibilidade para com o 

oficialato 

✓ Processar e julgar originariamente a 

representação formulada pelo 

Ministério Público Militar, Conselho 

de Justiça, Juiz-Auditor e advogado, 

no interesse da Justiça Militar 

✓ Julgar os feitos originários dos 

Conselhos de Justificação 

✓ Deliberar, para efeito de 

aposentadoria, sobre processo de 

verificação de invalidez de 

magistrado 

✓ Remover Juiz-Auditor e Juiz-Auditor 

Substituto, a pedido ou por motivo 

de interesse público 

Maioria de votos, com a presença de, 

no mínimo, 8 ministros, dos quais, 

pelo menos, 4 militares e 2 civis 

✓ Demais decisões, salvo os casos 

específicos em lei 
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O Presidente do Tribunal, de comum acordo com o Vice-Presidente, pode delegar-lhe 

atribuições. 

 

A cada Circunscrição Judiciária Militar corresponde uma Auditoria. 

 

As Circunscrições Judiciárias Militar primeiras (1ª), segunda (2ª), terceira (3ª) e 

décima primeira (11ª), as quais terão: 

 

1ª Circunscrição Judiciária Militar 4 auditorias 

3ª Circunscrição Judiciária Militar 3 auditorias 

2ª Circunscrição Judiciária Militar 2 auditorias 

11ª Circunscrição Judiciária Militar 2 auditorias 

 

Nas Circunscrições em que houver mais de uma Auditoria e sedes coincidentes, a 

distribuição dos feitos cabe ao Juiz-Auditor mais antigo. 

 

A Auditoria de Correição, órgão de fiscalização e orientação judiciário-administrativa, 

compõe-se de Juiz-Auditor Corregedor, um Diretor de Secretaria e auxiliares, com 

jurisdição em todo o território nacional. 
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As correições gerais a que se refere dispositivo acima compreendem o exame dos 

processos em andamento, dos livros e documentos existentes na Auditoria e a 

verificação das providências relativas a medidas preventivas e assecuratórias para 

o resguardo de bens da Fazenda Pública, sob a administração militar. 

 

Cada Auditoria tem um Juiz-Auditor, um Juiz-Auditor Substituto, um Diretor de 

Secretaria, dois Oficiais de Justiça Avaliadores e demais auxiliares, conforme quadro 

previsto em lei. 

 

Cada auditoria será composta por: 

 

 

 

 

 

Juiz-Auditor

Juiz-Auditor Substituto

Diretor de Secretaria

Dois oficias de Justiça

Demais auxiliares
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Existem dois tipos de Conselhos de Justiça: 

Conselho Formação Competência 

Conselho Especial de 

Justiça 

Constituído pelo Juiz-Auditor 

e quatro Juízes militares, 

sob a presidência, dentre 

estes, de um oficial-general 

ou oficial superior, de posto 

mais elevado que o dos 

demais juízes, ou de maior 

antigüidade, no caso de 

igualdade; 

Processar e julgar 

oficiais, exceto oficiais-

generais, nos delitos 

previstos na legislação 

penal militar 

Conselho Permanente de 

Justiça 

Constituído pelo Juiz-

Auditor, por um oficial 

superior, que será o 

presidente, e três oficiais 

de posto até capitão-tenente 

ou capitão. 

Processar e julgar 

acusados que não 

sejam oficiais, nos 

delitos previstos na 

legislação penal militar 

 

 

O Conselho Especial é constituído para cada processo e dissolvido após conclusão dos 

seus trabalhos, reunindo-se, novamente, se sobrevier nulidade do processo ou do 

julgamento, ou diligência determinada pela instância superior. 

 

Se a acusação abranger oficial e praça ou civil, responderão todos perante o mesmo 

conselho, ainda que excluído do processo o oficial. 
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O magistrado não será removido ou promovido senão com seu assentimento, 

manifestado na forma da lei, ressalvada a remoção compulsória. 

 

Antiguidade dos ministros do STM: 

 

 

A antigüidade de Juiz-Auditor Substituto é determinada pelo tempo de efetivo exercício 

nos respectivos cargos. 

 

Os magistrados da Justiça Militar serão substituídos da seguinte maneira: 

 

Posse

Antiguidade na carreira 
militar

Efetivo exercício em cargo 
no serviço público federal

Maior idade
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Pelo Vice• -Presidente e este pelo 
Ministro civil mais antigoPresidente 

do STM

Mediante convocação pelo Presidente •
do Tribunal, por oficiais da Marinha, 
Exército ou Aeronáutica, do mais alto 
posto, sorteados dentre os constantes 
da lista enviada pelos Ministros das 
respectivas Pastas

Ministros 
militares

Pelo Juiz• -Auditor Corregedor e, na falta deste, por 
convocação do Presidente do Tribunal, após 
sorteio público ao qual concorrerão os cinco 
Juízes-Auditores mais antigos

Ministros 
civis

Pelos Juízes• -Auditores Substitutos do Juízo, ou, na 
falta destes, mediante convocação do Presidente 
do Tribunal dentre Juízes-Auditores Substitutos

Juízes-
Auditores 

Por convocação do Presidente do Tribunal, dentre •
os Juízes-Auditores titulares.Juiz-Auditor 

Corregedor
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Autoridade que aplica penalidade Servidor 

Presidente do Superior Tribunal 

Militar 

Aos ocupantes de cargos do Grupo-

Direção e Assessoramento Superiores do 

Quadro do Tribunal, bem como aos 

servidores subordinados a Ministro, 

mediante representação deste 

Juiz-Auditor Corregedor e Juiz-

Auditor 

Aos servidores que lhes são subordinados 

Diretor-Geral Aos servidores do Quadro da Secretaria, 

não compreendidos na alínea a deste 

artigo 

 

De início, saiba que os objetivos do CESJMU são: 

 

Estabelecer as regras éticas de conduta dos servidores; e 

Preservar a imagem e a reputação do servidor da JMU, cuja conduta esteja de 

acordo com as normas éticas previstas no código. 

 

 A dignidade 

 O decoro 

 O zelo 

 A eficácia 

 A preservação do patrimônio, da honra e da tradição dos serviços públicos 

 A conduta ética [...] 

 

Devem ser observados pelos servidores da JMU com vistas ao atendimento do 

princípio da moralidade da Administração Pública. 
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Exceto quando previsto em lei, a publicidade dos atos administrativos constitui 

requisito de eficácia e moralidade. Omitir-se neste quesito é um comprometimento 

ético. 

 

O servidor não pode omitir ou falsear a verdade, ainda que contrária à pessoa 

interessada ou à Administração Pública, sendo condenável a prática habitual da 

opressão, da mentira e do erro. 

É permitida a participação em seminários, congressos e eventos semelhantes, desde 

que tornada pública eventual remuneração, bem como o pagamento das despesas de 

viagem pelo promotor do evento, o qual não poderá ter interesse em decisão a ser 

tomada pela autoridade. 

 

A Comissão de Ética da JMU será integrada pelo: 

 

3 membros e respectivos suplentes 

Servidores efetivos e estáveis 

Designados pelo Presidente do STM 

Nunca tenham sofrido punição administrativa, civil ou penal 

Presidente da comissão será indicado pelo presidente do Tribunal dentre os membros 

designados 

Mandato de 2 anos, permitida recondução da totalidade de seus membros 

 

Os integrantes das Comissões desempenharão suas atribuições sem prejuízo daquelas 

inerentes a seus cargos efetivos, cargos em comissão ou funções comissionadas. 
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REGIMENTO INTERNO DO STM – PROF. FABRÍCIO RÊGO 

 

São órgãos do STM: 

 

 

 

 

Plenário

Presidente

Conselho de Administração

www.estrategiaconcursos.com.br 24 



             

O Plenário pode ser dividido em TURMAS, bem como contará com a colaboração de 

comissões permanentes e temporárias. 

 

O Presidente é: 

escolhido pelo Plenário entre os seus Membros 

observado o critério de rodízio entre os Ministros militares oriundos da Marinha, do 

Exército, da Aeronáutica e os Ministros civis, nesta ordem 

eleito para um mandato de dois anos, a contar da posse, vedada a reeleição (TRECHO 

RETIRADO PELA EMENDA) 

 

Presidência

Marinha

ExécitoAeronáutica

Civis
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Quando o Presidente for um Ministro militar, o Vice-Presidente será um Ministro civil, e 

vice-versa, aplicando-se o critério de rodízio entre os Ministros militares oriundos da 

Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nesta ordem, quando dentre estes tiver de ser 

escolhido o Vice-Presidente. 

 

Presidência Vice-presidência 

Militar (observado o rodízio) Civil 

Civil Militar (observado o rodízio) 

 

A eleição será: 

 

➢ escrutínio secreto 

➢ com a presença de dois terços dos membros do Tribunal 

➢ trinta dias antes do término dos mandatos ou na sessão ordinária imediatamente 

posterior, nos casos de ocorrência de vaga por qualquer outro motivo. 

 

E se ocorrer vaga? 

 

Ocorrida a vacância do Presidente ou do Vice-Presidente, em qualquer tempo 

do mandato, será feita nova eleic ̧ão, no prazo máximo de trinta dias após a 

vacância, mantida a mesma representatividade, pelo tempo previs- to para o 

mandato em curso. 
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Votação para eleição do Presidente e vice: 

 

Primeiro escrutínio 

Está eleito o que obtiver voto da 

maioria absoluta (50% + 1 dos 

MEMBROS do Tribunal) 

Segundo escrutínio (caso de empate) 

Concorrerão somente os dois Ministros 

mais votados, proclamando-se eleito 

aquele que obtiver o voto da maioria 

dos presentes 

Novo empate 
Será proclamado eleito o Ministro mais 

antigo 

 

Quando no exercício temporário da Presidência, por até trinta dias, não serão 

redistribuídos os feitos em que o Vice-Presidente for Relator ou Revisor. 

 

Em casos especiais, a juízo do Tribunal, o Ministro nomeado poderá fazer-se 

representar por procurador, no ato da posse, complementando-se a investidura, para 

todos os efeitos legais, com o compromisso e o exercício do cargo. 

 

Os Oficiais-Generais da Marinha, Exército e Aeronáutica, o Juiz-Auditor Corregedor e 

os Juízes-Auditores, quando convocados para o Tribunal, em substituição aos Ministros, 

entrarão em exercício sem a solenidade prevista anteriormente, limitando-se a 

prestar o compromisso legal na primeira sessão. A eles caberá jurisdição plena, durante 

a substituição. 
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Antiguidade no STM – Lei 8.457 Antiguidade no STM – Regimento 

Posse. Em caso de empate, segue... I- a posse 

I - a antigüidade na carreira militar; II - a nomeação; 

II - o maior tempo de efetivo 

exercício em cargo anterior do 

serviço público federal, 

prevalecendo, neste caso, o de 

serviço na Justiça Militar; 

III - o maior tempo de efetivo 

serviço em cargo anterior no serviço 

público federal; 

III - a idade, em benefício de quem 

a tiver maior. 

IV - o maior tempo de serviço na 

Justiça Militar; 

 V - a idade, em benefício do que a 

tiver maior. 

 

I - a posse;

II - a nomeação; 

III - o maior tempo de efetivo serviço em 
cargo anterior no serviço público federal;

IV - o maior tempo de serviço na Justiça 
Militar; 

V - a idade, em benefício do que a tiver 
maior. 
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 Sessões 

solenes 

Sessões de 

julgamento 

Sessões 

administrativas 

Sessões 

especiais 

Marinha Branco ou azul Branco ou azul 

com barretas 

Branco, azul ou 

cinza de verão, 

ou, 

eventualmente, 

traje civil passeio 

Uniforme que 

vier a ser 

fixado 

Exército Túnica cinza 

escuro 

Túnica verde-

oliva 

8º Z1, ou, 

eventualmente, 

traje civil passeio 

Aeronáutica Túnica branca e 

calça azul-

aeronáutica 

Túnica branca 

e calça azul-

aeronáutica 

7º A ou 7º B, ou, 

eventualmente, 

traje civil passeio 

Civil Os Ministros civis usarão vestes talares, nas sessões solenes, 

podendo usar a capa, nas sessões de julgamento. 

 

 

P
ro

ce
ss

o
s 

co
m

 R
EV

IS
O

R I - Apelação; 

II - Embargos de Nulidade e 
Infringentes do Julgado; 

III - Revisão Criminal; 

IV - Representação para Declaração 
de Indignidade ou de 

Incompatibilidade para com o 
Oficialato; 

V - Conselho de Justificação.
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Dos atos e decisões do Conselho de Administração não cabe recurso administrativo. 

 

 

 

Comissão Competência 

Comissão de Regimento Interno a) elaborar o Regimento Interno e velar 

pela sua atualização; 

b) propor emendas ao texto em vigor; 

c) emitir parecer sobre as emendas de 

iniciativa de Ministros; 

d) assessorar o Tribunal na interpretação 

do Regimento Interno; 

Comissão de Jurisprudência a) supervisionar os serviços de 

sistematização e divulgação da 

Jurisprudência do Tribunal; 

b) velar pela expansão, atualização e 

publicação da Súmula; 

Comissão de Regimento Interno;

Comissão de Jurisprudência;

Comissão de Direito Penal Militar. 
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c) selecionar e divulgar assuntos jurídicos 

de interesse da Justiça Militar, em 

particular, e do Direito, em geral, através 

da edição da Revista de Doutrina e 

Jurisprudência do Superior Tribunal 

Militar. 

Comissão de Direito Penal Militar a) tratar dos assuntos pertinentes ao 

Direito Penal Militar, divulgando e 

incrementando o seu conhecimento, e 

prestar eventuais esclarecimentos aos 

Poderes Executivo e Legislativo; 

b) preparar, com a devida antecede ̂ncia, 

os documentos necessários a uma 

participação efetiva nos eventos em que o 

Tribunal se fizer representar; 

c) providenciar para que a documentação 

desses eventos seja remetida e incluída 

no acervo da Biblioteca do Tribunal; 

d) diligenciar a tradução, o estudo e a 

divulgação dos assuntos julgados de 

relevância. 

 

Presidente Substituído pelo Vice-presidente nas 

licenças, férias, faltas, impedimentos e, 

em caso de vaga, até a posse do novo 

titular. 
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Vice-presidente Substituído pelo Ministro mais antigo e, 

na ause ̂ncia deste, pelo que lhe seguir em 

antiguidade. 

Relator É substituído, no feito: 

I - para adoção de medidas urgentes, no 

caso de impedimento ou ause ̂ncia 

eventuais, pelo Revisor, se houver, ou 

pelo Ministro que lhe seguir 

imediatamente em antiguidade; 

II - em caso de afastamento, nas 

hipóteses previstas nos arts. 38 e 39, 

mediante redistribuição e oportuna 

compensação; 

III - em caso de vaga, pelo Ministro 

nomeado para preenche ̂-la, ressalvados 

os processos de Habeas-corpus, 

Mandados de Segurança e os feitos que, 

consoante fundada alegação do 

interessado, reclamem 

solução urgente (art. 39, in fine); 

IV - para redigir Acórdão, nos casos 

previstos no art. 52. 

Revisor Substituído, nos casos de vaga, 

impedimento ou afastamento por mais de 

trinta dias, pelo Ministro do Tribunal que 

lhe seguir em antiguidade, mediante 

redistribuição e oportuna compensação, 

observado o disposto no art. 38. 
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Presidente da Comissão Substituído pelo mais antigo dentre seus 

membros. 

Qualquer membro de comissão 

permanente 

Substituído pelo suplente. 

 

O representante do Ministério Público Militar poderá pedir preferência, 

justificadamente, para julgamento de processo em pauta. 

 

As intimações da Defensoria Pública da União far-se-ão eletronicamente. 

 

Não serão distribuídos feitos durante os sessenta dias que antecederem a data de 

aposentadoria de Ministro, não computados, nesse prazo, as férias coletivas e o recesso 

forense. 

 

Quando o afastamento for por período igual ou superior a três dias, serão 

redistribuídos, mediante oportuna compensação, os Habeas-corpus, Habeas Datas, 

Mandados de Segurança e os feitos que, consoante fundada alegação do interessado, 

reclamem solução urgente. 

 

O Ministro eleito Presidente continuará como Relator ou Revisor do processo que lhe 

tenha sido distribuído antes da data de sua eleição, desde que esse já esteja 

incluído em pauta de julgamento, sendo redistribuídos os demais. 
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Salvo motivo de força maior, o Acórdão será lavrado dentro de quinze dias e levará a 

data do julgamento. Esse prazo será de trinta dias, se designado para lavrar o Acórdão 

Ministro que não tenha sido Relator ou Revisor do processo. 

 

Conforme já antecipado, caso o relator não vença na votação, haverá um relator para 

acórdão. Vejamos as regras: 

 

Situação Relator para acórdão 

Se vencido, no mérito Revisor, se vencedor o voto deste; 

Se vencidos Relator e Revisor Por Ministro designado pelo Presidente, 

segundo escala, recaindo 

preferencialmente em Ministro civil, se 

civil o Relator, ou em Ministro militar, se 

militar o Relator, isso para processos que 

tenha distribuição fixa entre civil ou 

militar. 

Nos processos de distribuição 

indistinta 

Ministro civil ou militar, em qualquer caso, 

dentre os Ministros integrantes da 

corrente vencedora 

 

O Plenário reunir-se-á: 

 

Em sessão de julgamento ou sessão 

administrativa 

Para deliberar sobre matéria de sua 

competência 
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Em sessão solene ou em sessão 

especial 

Por convocação do Presidente do 

Tribunal, para tratar de assuntos 

específicos 

 

Situação Quorum 

Reunião do Plenário para sessão de 

julgamento ou administrativa  

Presença mínima de 8 Ministros, dos 

quais, pelo menos, 4 militares e 2 civis, 

salvo quorum especial 

Decisões que não exijam quorum 

especial (regra geral) 

Voto da maioria de votos dos PRESENTES 

I - declarar, incidentalmente, a 

inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo do Poder Público (art. 97, 

da Constituição Federal); 

II - deliberar sobre a inclusão de 

enunciados na Súmula, bem como a 

sua alteração ou cancelamento; 

III - aplicar a magistrado penas 

disciplinares de advertência e 

censura; 

IV - aprovar o RISTM e suas 

emendas. 

Voto da maioria absoluta 

I - Remoção ou Disponibilidade de 

Juiz-Auditor; 

II - Perda de Cargo de Magistrado 

Voto de 2/3 dos membros do STM 
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I - Representação para Declaração de 

Indignidade ou de Incompatibilidade 

para com o Oficialato; 

II - Representação no interesse da 

Justiça; 

III - Conselho de Justificação; 

IV - Verificação da Invalidez do 

Magistrado; 

V - Remoção de Juiz-Auditor e Juiz-

Auditor Substituto, a pedido; 

VI - Representação contra 

Magistrado. 

2/3 dos membros do Tribunal o número 

de PRESENTES para reunião 

Julgamento da Ação Penal Originária 

e dos recursos dela decorrentes 

Presença de todos os ministros em 

exercício 

 

O Presidente NÃO participará da discussão e não proferirá voto, salvo: 

 

I - nas declarações incidentais de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder 

Público; 

II - em matéria administrativa. 

III - nas hipóteses previstas no artigo 411 deste Regimento Interno. 

 

Não haverá sustentação oral no julgamento do Agravo Regimental (art. 118), de 

Embargos de Declaração e de Arguição de Suspeição e/ou Impedimento. 

                                                           
1 Art. 41. O Ministro eleito Presidente continuará como Relator ou Revisor do processo que lhe tenha sido distribuído antes 

da data de sua eleição, desde que esse já esteja incluído em pauta de julgamento, sendo redistribuídos os demais.3 
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Os Ministros ausentes durante o relatório ou das discussões não participarão do 

julgamento, salvo quando se derem por esclarecidos. Se, para efeito do quorum ou de 

desempate na votação, for necessário o voto de Ministro nessas condições, serão 

renovados o relatório e a sustentação oral, computando-se os votos anteriormente 

proferidos. 

 

O julgamento, uma vez iniciado, ultimar-se-á na mesma sessão, ainda que excedida a 

hora regimental, ressalvado pedido de vista, ou solicitação do Relator, se sobrevier 

questão nova. 

 

As sessões especiais serão destinadas à deliberação ou apreciação de matéria não 

prevista para as sessões de julgamento, sessões administrativas ou sessões solenes. 

Serão convocadas por ato do Presidente do Tribunal, que especificará o objetivo, os 

procedimentos a adotar e as medidas de execução pertinentes. 

 

 

Para se chegar ao cargo de Juiz-Auditor Substituto é necessário ser aprovado 

em concurso público de provas e títulos. Já ao cargo de Juiz-Auditor, contudo, 

é preciso de uma promoção dos Juízes-Auditores Substitutos (JAS), baseado 

em antiguidade e merecimento, por isso o regimento afirma que não haverá 

posse neste caso, haja vista que os JAS estão, apenas, sendo promovidos. 

 

Será promovido obrigatoriamente, por merecimento, o Juiz- Auditor Substituto que 

figurar por três vezes consecutivas ou cinco al- ternadas em lista tríplice. 
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Advertência A pena de advertência aplicar-se-á 

reservadamente, por escrito, no caso 

de negligência no cumprimento dos 

deveres do cargo. 

Somente os juízes de primeira 

instância recebem a punição. 

Censura A pena de censura será aplicada 

reservadamente, por escrito, no caso de 

reiterada negligência no 

cumprimento dos deveres do cargo, 

ou no de procedimento incorreto, se a 

infração não justificar punição mais 

grave. 

O Juiz-Auditor Substituto punido com a 

pena de censura não poderá figurar em 

lista de promoção por merecimento, 

pelo prazo de um ano, contado da 

imposição da pena. 

Somente os juízes de primeira instância 

recebem a punição. 

Remoção, disponibilidade ou 

aposentadoria 

O Plenário poderá decretar, por motivo de 

interesse público e pelo voto da maioria 

absoluta de seus membros efetivos, a 

remoção, a disponibilidade ou a 

aposentadoria de Juiz-Auditor, com 

subsídio proporcional ao tempo de 

serviço, assegurada a ampla defesa. 

www.estrategiaconcursos.com.br 38 



 

Perda do cargo Os Magistrados que ainda não tenham 

adquirido vitaliciedade estão sujeitos à 

perda do cargo nas hipóteses previstas na 

Constituição e na Lei Orgânica da 

Magistratura. 

 

A pena de disponibilidade será aplicada, exclusivamente, a Juiz-Auditor vitalício. 

 

Da decisão do Plenário não cabe recurso de natureza administrativa.  
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ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO – PROF. PAULO GUIMARÃES 
 

ÉTICA MORAL 

É a reflexão filosófica sobre a moral 
(caráter teórico); 

Tem caráter prático (com força 
normativa); 

É permanente, pois é universal; É temporária, pois é cultural; 

É princípio; São aspectos de condutas específicas; 

É a “ciência” que estuda a moral 
(diretamente relacionada à política e à 

filosofia). 

Está relacionada com os hábitos e 
costumes de determinados grupos 

sociais. 

 

A Ética é um ramo da Filosofia, uma ciência, que tem por objeto o estudo da Moral. 
Esta, por sua vez, está relacionada às ideias de certo e errado, ou à forma como as 

pessoas adotam determinadas condutas. 

 

Os valores são manifestações de um ideal voltado para a perfeição, a exemplo dos 

valores da honestidade, da virtude, da solidariedade e do altruísmo. 

 

Basicamente princípios são tipos de normas, ao lado das regras. A diferença é bem 

simples: enquanto as regras são prescrições de conduta claras e objetivas (é proibido 
matar alguém, é obrigatório pagar impostos), os princípios são juízos abstratos de 

valor, que orientam a interpretação e a aplicação das regras. 

 

 

 

Normas

Regras
Prescrições de conduta claras 

e objetivas.

Princípios
Juízos abstratos de valor, que 
orientam a interpretação e a 

aplicação das regras.
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A Lei n° 8.429/1992 é aplicável tanto ao agente público quanto particular que, 

mesmo sem ser agente público, induz ou concorre para a prática do ato de improbidade 

ou dele se beneficia. 

 

Apesar de algumas das condutas consideradas atos de improbidade administrativa 
terem correspondência com tipos penais, os atos de improbidade administrativa são 

ilícitos de natureza civil. 

 

ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE IMPORTAM 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO 

DEFINIÇÃO 
Auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão 
do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade 

nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei. 

ROL EXEMPLIFICATIVO 

I - receber, para si ou para outrem, 

dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer 

outra vantagem econômica, direta ou 

indireta, a título de comissão, percentagem, 

gratificação ou presente de quem tenha 

interesse, direto ou indireto, que possa ser 

atingido ou amparado por ação ou omissão 

decorrente das atribuições do agente 

público; 

II - perceber vantagem econômica, direta 

ou indireta, para facilitar a aquisição, 

permuta ou locação de bem móvel ou 

imóvel, ou a contratação de serviços pelas 

entidades referidas no art. 1° por preço 

superior ao valor de mercado; 

III - perceber vantagem econômica, direta 

ou indireta, para facilitar a alienação, 

permuta ou locação de bem público ou o 

fornecimento de serviço por ente estatal por 

preço inferior ao valor de mercado; 

IV - utilizar, em obra ou serviço particular, 

veículos, máquinas, equipamentos ou 

material de qualquer natureza, de 

propriedade ou à disposição de qualquer das 

entidades mencionadas no art. 1° desta lei, 

bem como o trabalho de servidores 

públicos, empregados ou terceiros 

contratados por essas entidades; 

V - receber vantagem econômica de 

qualquer natureza, direta ou indireta, para 

tolerar a exploração ou a prática de jogos 

de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de 

contrabando, de usura ou de qualquer outra 

atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal 

vantagem; 

VI - receber vantagem econômica de 

qualquer natureza, direta ou indireta, para 

fazer declaração falsa sobre medição ou 

avaliação em obras públicas ou qualquer 

outro serviço, ou sobre quantidade, peso, 

medida, qualidade ou característica de 

mercadorias ou bens fornecidos a qualquer 

das entidades mencionadas no art. 1º desta 

lei; 

VII - adquirir, para si ou para outrem, no 

exercício de mandato, cargo, emprego ou 

função pública, bens de qualquer natureza 

cujo valor seja desproporcional à evolução 

VIII - aceitar emprego, comissão ou 

exercer atividade de consultoria ou 

assessoramento para pessoa física ou 

jurídica que tenha interesse suscetível de 
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do patrimônio ou à renda do agente público; ser atingido ou amparado por ação ou 

omissão decorrente das atribuições do 

agente público, durante a atividade; 

IX - perceber vantagem econômica para 

intermediar a liberação ou aplicação de 

verba pública de qualquer natureza; 

X - receber vantagem econômica de 

qualquer natureza, direta ou indiretamente, 

para omitir ato de ofício, providência ou 

declaração a que esteja obrigado; 

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu 

patrimônio bens, rendas, verbas ou valores 

integrantes do acervo patrimonial das 

entidades mencionadas no art. 1° desta lei; 

 

XII - usar, em proveito próprio, bens, 

rendas, verbas ou valores integrantes do 

acervo patrimonial das entidades 

mencionadas no art. 1° desta lei. 

PENALIDADES 

APLICÁVEIS 

- Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; 

- Ressarcimento integral do dano, quando houver; 

- Perda da função pública; 

- Suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos; 

- Pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo 

patrimonial; 

- Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios 

ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda 

que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 

pelo prazo de dez anos. 

 

ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSAM 

PREJUÍZO AO ERÁRIO 

DEFINIÇÃO 

Qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação 
dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei. 

ROL EXEMPLIFICATIVO 

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma 

para a incorporação ao patrimônio 

particular, de pessoa física ou jurídica, de 

bens, rendas, verbas ou valores integrantes 

do acervo patrimonial das entidades 

mencionadas no art. 1º desta lei; 

II - permitir ou concorrer para que pessoa 

física ou jurídica privada utilize bens, 

rendas, verbas ou valores integrantes do 

acervo patrimonial das entidades 

mencionadas no art. 1º desta lei, sem a 

observância das formalidades legais ou 

regulamentares aplicáveis à espécie; 

III - doar à pessoa física ou jurídica bem 

como ao ente despersonalizado, ainda que 

de fins educativos ou assistências, bens, 

rendas, verbas ou valores do patrimônio de 

qualquer das entidades mencionadas no art. 

IV - permitir ou facilitar a alienação, 

permuta ou locação de bem integrante do 

patrimônio de qualquer das entidades 

referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a 
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1º desta lei, sem observância das 

formalidades legais e regulamentares 

aplicáveis à espécie; 

prestação de serviço por parte delas, por 

preço inferior ao de mercado; 

V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta 

ou locação de bem ou serviço por preço 

superior ao de mercado; 

VI - realizar operação financeira sem 

observância das normas legais e 

regulamentares ou aceitar garantia 

insuficiente ou inidônea; 

VII - conceder benefício administrativo ou 

fiscal sem a observância das formalidades 

legais ou regulamentares aplicáveis à 

espécie; 

VIII - frustrar a licitude de processo 

licitatório ou dispensá-lo indevidamente; 

IX - ordenar ou permitir a realização de 

despesas não autorizadas em lei ou 

regulamento; 

X - agir negligentemente na arrecadação de 

tributo ou renda, bem como no que diz 

respeito à conservação do patrimônio 

público; 

XI - liberar verba pública sem a estrita 

observância das normas pertinentes ou 

influir de qualquer forma para a sua 

aplicação irregular; 

XII - permitir, facilitar ou concorrer para 

que terceiro se enriqueça ilicitamente; 

XIII - permitir que se utilize, em obra ou 

serviço particular, veículos, máquinas, 

equipamentos ou material de qualquer 

natureza, de propriedade ou à disposição de 

qualquer das entidades mencionadas no art. 

1° desta lei, bem como o trabalho de 

servidor público, empregados ou terceiros 

contratados por essas entidades. 

XIV – celebrar contrato ou outro 

instrumento que tenha por objeto a 

prestação de serviços públicos por meio da 

gestão associada sem observar as 

formalidades previstas na lei; 

XV – celebrar contrato de rateio de 

consórcio público sem suficiente e prévia 

dotação orçamentária, ou sem observar as 

formalidades previstas na lei. 

 

PENALIDADES 

APLICÁVEIS 

- Ressarcimento integral do dano; 

- Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, 

se concorrer esta circunstância; 

- Perda da função pública; 

- Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos; 

- Pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano; 

- Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios 

ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda 

que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 

pelo prazo de cinco anos. 
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ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DECORRENTES DE 
CONCESSÃO OU APLICAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO 

FINANCEIRO OU TRIBUTÁRIO 

DEFINIÇÃO 

Qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter 
benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o 
caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 

de julho de 2003. 

A Lei Complementar n. 116/2003 trata do Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISS) 

Art. 8o-A.  A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

é de 2% (dois por cento). 

§ 1o  O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou 

benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou 

de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, 

direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da 

aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a 

que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta Lei 

Complementar. 

PENALIDADES 

APLICÁVEIS 

- Perda da função pública; 

- Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos; 

- Multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário 

concedido. 

 

ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE ATENTAM 

CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

DEFINIÇÃO 
Qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições. 

ROL EXEMPLIFICATIVO 

I - praticar ato visando fim proibido em lei 

ou regulamento ou diverso daquele 

previsto, na regra de competência; 

II - retardar ou deixar de praticar, 

indevidamente, ato de ofício; 

III - revelar fato ou circunstância de que 

tem ciência em razão das atribuições e que 

deva permanecer em segredo; 

IV - negar publicidade aos atos oficiais; 

V - frustrar a licitude de concurso público; VI - deixar de prestar contas quando esteja 

obrigado a fazê-lo; 

VII - revelar ou permitir que chegue ao 

conhecimento de terceiro, antes da 

respectiva divulgação oficial, teor de medida 

 

www.estrategiaconcursos.com.br 44 



política ou econômica capaz de afetar o 

preço de mercadoria, bem ou serviço. 

PENALIDADES 

APLICÁVEIS 

- Ressarcimento integral do dano, se houver; 

- Perda da função pública; 

- Suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos; 

- Pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração 

percebida pelo agente; 

- Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios 

ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda 

que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 

pelo prazo de três anos. 

 

Os atos que importam enriquecimento ilícito e os que atentam contra os 

princípios da administração pública exigem DOLO para serem caracterizados, 
enquanto os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário poderiam se 

consumar por meio de CULPA. 

 

PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO 
PROCESSO JUDICIAL 

Qualquer pessoa poderá 

representar à autoridade 
administrativa competente para 

que seja instaurada 

investigação destinada a apurar 

a prática de ato de improbidade. 

A ação de improbidade 

administrativa pode ser proposta 
pelo Ministério Público ou pela 

pessoa jurídica interessada. 

 

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: 

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função 

de confiança; 

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis 

com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 
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ACESSIBILIDADE – PROF. RICARDO TORQUES 

1 - Considerações Iniciais 

O nosso edital especificou a cobrança de duas leis estudadas em Direito das Pessoas 
com Deficiência para atender à exigência do art. 19 da Resolução CNJ 230/2015. São 

elas: 

 Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e 

 Resolução CNJ 230/2015. 

Neste material, vamos sintetizar os principais pontos que podem ser cobrados na sua 

prova! Lembre de ler o material com atenção e, se for o caso, guarde bem para utilizá-

lo em outras provas de tribunais, haja vista tratar Direito das Pessoas com Deficiência 

de matéria obrigatória em concursos públicos. 

Boa revisão 

2 – Lei 13.146/2051 (Estatuto da Pessoa Com Deficiência) 

Disposições Iniciais 

 FINALIDADE: Assegurar e promover os direitos fundamentais das pessoas com deficiência, à luz da 

Convenção sobre os direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, que foram 

internalizados em nosso ordenamento como normas constitucionais. 

 CONCEITO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA: limitações + barreiras 

 Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas. 

 LIMITAÇÕES: critérios: 

• impedimentos nas funções e estruturas do corpo. 

• fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. 

• limitações para o desempenho de certas atividades. 

• restrições de participação. 

 Atuação dos Poderes em relação aos critérios para definição das limitações 

• PODER LEGISLATIVO  fixou os critérios para avalição das limitações 

• PODER EXECUTIVO  criará instrumentos para avaliação das limitações 

 BARREIRAS: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a 

participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à 

acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, 

à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. 

 Espécies de barreiras: 

• Urbanísticas  vias e espaços (públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo) 

• Arquitetônicas  edifícios públicos e privados 

• Nos transportes  sistemas e meios de transportes 

• Nas comunicações e na informação  obstáculo, atitude ou comportamento nos sistemas 

de comunicação e de tecnologia da informação 

• Atitudinais  atitudes ou comportamentos 

• Tecnológicas  dificuldades que tornem difícil ou impeçam o acesso às tecnologias 

 CONCEITOS 

 ACESSIBILIDADE: é todo e qualquer instrumento capaz de viabilizar a inclusão da pessoa com 

deficiência em igualdade de condições com as demais pessoas. 

 DESENHO UNIVERSAL: envolve a criação de produtos, de ambientes, de programas e de 

serviços acessíveis a todos. 

 TECNOLOGIA ASSISTIVA (ou ajuda técnica): constitui a criação de produtos, de 

equipamentos etc. a fim de atender às pessoas com deficiências. 
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 BARREIRAS: são entraves existentes na sociedade que limite ou impeça o acesso a todas as 

pessoas em igualdade de condições. 

 ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL: constitui ajuste necessário e adequado que não acarrete ônus 

desproporcional e indevido. 

 PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA: pessoa que tenha dificuldade de movimentação 

(permanente ou temporária), incluindo o idoso, a gestante, a lactante, a pessoa com criança de 

colo e o obeso. 

 ACOMPANHANTE: é quem está com a pessoa com deficiência, podendo ser, ou não, o atendente 

pessoal. 

 ATENDENTE PESSOAL: Quem presta auxílio à pessoa com deficiência, de forma temporária 

ou permanente, remunerada ou não, mas não pode ser aquele que exerce profissão 

regulamentada. 

 CONCEITO DE DISCRIMINAÇÃO: toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, 

que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos 

direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações 

razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. 

 POSTULADOS PROTETIVOS DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICÊNCIA 

 Igualdade  

 Não discriminação 

 As pessoas com deficiência TÊM PLENA CAPACIDADE CIVIL, INCLUSIVE PARA: 

 casar-se e constituir união estável; 

 exercer direitos sexuais e reprodutivos; 

 exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas 

sobre reprodução e planejamento familiar; 

 conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; 

 exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e 

 exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 

 DEVERES: 

 DEVER DE TODOS comunicar as autoridades competentes sobre violações de direitos. 

 EFETIVAR OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA COM PRIORIDADE É DEVER 

• Do Estado 

• Da sociedade 

• Da família 

 A pessoa com deficiência não é obrigada a fruir das ações afirmativas disponíveis. 

 ATENDIMENTO PRIORITÁRIO 

 prestação de socorro 

 atendimento em instituições e serviços públicos 

 disponibilização de recursos 

 disponibilização de pontos de parada 

 acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação 

 recebimento de IR 

 tramitação processual 

 NÃO SE ESTENDE O ATENDIMENTO PRIORITÁRIO PARA O ACOMPANHANTE E ATENDENDE PESSOAL 

no que diz respeito: 

 à prioridade para restituição do imposto de renda 

 à tramitação preferencial de processos 

Direitos Fundamentais 

 DIREITO À VIDA 

 Garantia de permanecer vivo e de viver com um mínimo de dignidade. 

 Intervenções cirúrgicas, tratamento ou institucionalização forçados são vedados. 

  Faz-se necessário o consentimento (prévio, livre e esclarecido), exceto em caso de risco de 

morte e de emergência. 

 DIREITO À HABILITAÇÃO E À REABILITAÇÃO 

 OBJETIVO: propiciar uma vida em condições de igualdade em relação às demais pessoas. 

 DIRETRIZES 

• diagnóstico e intervenção precoces 
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• adoção de medidas compensatórias para o desenvolvimento de aptidões 

• desenvolvimento de políticas públicas 

• oferta de serviços públicos específicos, próximos do domicílio do deficiente 

 DIREITO À SAÚDE 

 coordenada pelo SUS, que: A) promoverá atenção integral em todos os níveis de complexidade; 

e B) proporcionará acesso universal e igualitário. 

 Na coordenação desse sistema, o SUS deverá: 

• assegurar a participação de deficientes na elaboração e na definição das políticas públicas; 

• proporcionar um atendimento conforme as regras éticas e técnicas; e 

• desenvolver ações e serviços com vários parâmetros. 

 PLANOS E SEGUROS PRIVADOS DE SAÚDE: são OBRIGADOS a garantir às pessoas com 

deficiência pelo menos os mesmos serviços ofertados aos demais clientes. 

 ATENDIMENTO: 

• regra  no local de residência 

• esgotados os meios possíveis no atendimento residencial  prestado fora do domicílio  

nesse caso,  deve ser garantido  transporte e acomodação ao deficiente e ao 

acompanhante 

 Em caso de violência contra deficiente, a rede atendimento à saúde deve notificara autoridade 

policial, o Ministério Público e o Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Direito à educação 

 DIRETRIZES:  

a) o pleno desenvolvimento da pessoa;  

b) o preparo para o exercício da cidadania; e  

c) a qualificação para o mercado de trabalho 

 RESPONSABILIDADE PARA ASSEGURAR A EDUCAÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  DEVER: 

 do Estado 

 da Família 

 da comunidade escolar 

 da sociedade 

Direito à moradia 

 DIRETRIZ: não envolve apenas o direito à habitação, mas à higiene e ao conforto, qualidades que 

preservam a intimidade e a privacidade das pessoas. 

 CONDIÇÕES 

 no mínimo 3% das unidades habitacionais devem ser reservadas para as pessoas com 

deficiência; 

 garantia de acessibilidade nas áreas de uso comum e nas unidades habitacionais localizadas 

no térreo; 

 equipamentos urbanos comunitários acessíveis (por exemplo, ônibus); 

 instalações que permitam a adaptação de elevadores. 

Direito ao Trabalho 

 REGRAS GERAIS 

 PRINCÍPIOS: liberdade de escolha e aceitação, ambiente acessível e igualdade de 

oportunidades. 

 É vedada a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência na admissão e ao longo da prestação 

dos serviços prestados de forma subordinada.  

 A pessoa com deficiência terá direito, em igualdade, de progredir dentro da carreira. 

 Garantia do salário equitativo.  

 Garantia de acessibilidade no emprego 

 É garantida a participação da pessoa com deficiência em cursos de formação e capacitação. 

 HABILITAÇÃO/REABILITAÇÃO 

 conceitos: 

▪ habilitação  tornar hábil para o mercado de trabalho 

▪ reabilitar  restituir a capacidade para o mercado de trabalho 

 O Poder Público deve criar serviços e programas para a habilitação e a reabilitação de pessoas 

com deficiência para o mercado de trabalho.  

 Necessário respeitar a livre escolha, vocação e interesses da pessoa com deficiência. 
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 Equipe multidisciplinar, programas de habilitação e de reabilitação para restaurar a capacidade 

para o mercado de trabalho. 

 Previsão de recursos específicos e de ambientes acessíveis e inclusivos para a 

habilitação/reabilitação. 

 Possibilidade de contrato com tempo parcial para avaliar a habilitação ou a reabilitação. 

 INCLUSÃO NO TRABALHO 

 Conceito: a inclusão ocorrerá por intermédio da eliminação das barreiras que impedem o 

exercício dos direitos trabalhistas por todas as pessoas em condições de igualdade. 

 Diretrizes para a inclusão 

▪ prioridade no atendimento 

▪ provisão de suporte individualizados (recursos de tecnologia assistiva, agente facilitador e 

apoio no ambiente de trabalho) 

▪ respeito ao perfil vocacional e ao interesse 

▪ aconselhamento e apoio aos empregadores 

▪ avaliações periódicas 

▪ articulação intersetorial 

▪ participação de organizações da sociedade civil 

 Habilitação/reabilitação X inclusão 

▪ habilitação e reabilitação profissionais  Proporcionar o gozo do direito ao trabalho àquele 

que não consegue exercê-lo. 

▪ inclusão no mercado de trabalho  Promoção de políticas públicas voltadas a garantir 

acessibilidade, tecnologia assistiva e adaptação no ambiente de trabalho a fim de eliminar 

barreiras que impedem o exercício de função laborativa, em condições de igualdade, pelos 

deficientes. 

Direito à Assistência Social 

 OBJETIVO: segurança de renda, da acolhida, da habilitação e da reabilitação, do desenvolvimento da 

autonomia e da convivência familiar e comunitária, para a promoção do acesso a direitos e da plena 

participação social. 

 BPC-LOAS 

 ser deficiente; 

 não ter meios para prover o próprio sustento; 

 família sem condições de provê-lo; e 

 independe da idade. 

Direito à Previdência Especial 

 O EDP faz referência à legislação específica (LC nº 142/2013) que contém critérios diferenciados. 

Direito à Cultura, ao Esporte, ao Turismo e ao Lazer 

 TRÍADE DO DIREITO À CULTURA/ESPORTE DA PCD: 

 incentivo; 

 participação; e 

 acessibilidade. 

 CONDIÇÕES 

 assentos distribuídos por diversos locais; 

 locais com boa visibilidade, em todos os setores ofertados para o evento; 

 lugares próximo dos corredores; 

 os lugares devem garantir a acomodação de, pelo menos, um acompanhante; e 

 deve-se evitar locais segregados do restante do público. 

 deve conter rotas de fuga e saídas de emergência. 

 HOTEIS/POUSADAS 

 Devem ser construídos de acordo com o desenho universal. 

 Os já existentes devem adaptar 10% (ou, pelo menos, 1) das unidades até janeiro/2018. 

Direito ao Transporte e à Mobilidade 

 Objetivo: eliminar obstáculos e barreiras a fim de que o gozo do direito ao transporte se dê em 

igualdade de condições. 

 2% das vagas de estacionamento (ou pelo menos 1) devem ser reservadas às pessoas com deficiência 

(bem localizada, próxima ao local de acesso e devidamente sinalizada). 

 Em transporte coletivo, exige-se sistema de comunicação acessível e prioridade de embarque e 

desembarque. 
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 As regras de acessibilidade se aplicam às empresas de fretamento, turismo, táxis e vans. 

 10% da frota de táxis deve ser acessível, vedando-se a cobrança de tarifa diferenciada. 

 1 a cada 20 veículos de empresas de locação de carros devem ser acessíveis com, pelo menos, câmbio 

automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos manuais de freio e embreagem. 

Acessibilidade 

 CONCEITO: direito que garante à pessoa com deficiência e com mobilidade reduzida o acesso a bens 

e serviços em condições de igualdade em relação às demais pessoas. 

 DESENHO UNIVERSAL: instrumento que garante acessibilidade, por intermédio da criação de produtos 

e bens plenamente acessíveis a todos. Constitui regra e, quando não passível de ser observada, exige 

adaptação razoável. 

 POLÍTICA PÚBLICA – DESENHO UNIVERSAL: compete ao Poder Público desenvolver políticas para o 

fomento, o desenvolvimento e a fiscalização da utilização de bens e produtos segundo as regras de 

desenho universal. 

 DEVEM SER ACESSÍVEIS: construções (edifícios públicos ou privados de uso coletivo), reformas, 

ampliações e mudanças no uso de edificações abertas ao púbico ou privadas de uso coletivo. 

 CONSTRUÇÕES MULTIFAMILIARES: acessibilidade externa em todas as construções e o mínimo de 

acessibilidade interna, conforme regulamento, vedando-se a cobrança de taxas diferenciadas para 

construções internamente acessíveis. 

 POLÍTICAS PÚBLICAS – ACESSIBILIDADE: devem estabelecer prioridades, fixar cronogramas de 

atividades, reservar recursos específicos e promover planejamento contínuo. 

 DEVE SER ACESSÍVEL O RECEBIMENTO DE contas, boletos, recibos, extratos, cobrança e tributos. 

 ACESSO À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO 

 SITES DE INTERNET: os sites de empresas privadas e de órgãos públicos devem ser acessíveis 

(não está incluído no rol sites de pessoas naturais). 

 LAN HOUSES: pelo menos 10% acessível (ou 1 equipamento quando o cálculo der inferior a 

um computador) 

 LIVROS: devem ser acessíveis, mediante a utilização de formatos próprios. 

 CONGRESSOS, SEMINÁRIOS OFICIAIS E EVENTOS: devem ser acessíveis mediante o uso de 

tecnologia assistiva. 

 POLÍTICA PÚBLICA: cabe ao poder público, diretamente ou em parceria com organizações da 

sociedade civil, promover a capacitação de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes 

e de profissionais habilitados em Braille, audiodescrição, estenotipia e legendagem. 

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA PCD 

 Não se enquadram mais no conceito de absolutamente incapazes do Código Civil, seja essa 

deficiência temporária ou permanente. 

 As pessoas com deficiência possuem capacidade eleitoral ativa e, se preenchidos os demais 

requisitos legais, podem adquirir capacidade eleitoral passiva. 

 A Justiça Eleitoral deve se organizar a fim de viabilizar a participação de pessoas com deficiência 

no processo eleitoral. Inclusive, quanto ao exercício do voto, deve permitir que o deficiente vote 

com auxílio de terceiro (pessoa de sua confiança). 

Ciência e tecnologia 

 ATUAÇÃO ESTATAL para: 

 geração de conhecimento técnico, pelo fomento do desenvolvimento de  conhecimentos e 

técnicas preventivas e de tecnologias assistivas e sociais. 

 ensino e pesquisa, para prover a acessibilidade, com a utilização de tecnologias. 

Acesso à justiça 

 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Igualdade de acesso ao Poder Judiciário, abrangendo também o sistema penitenciário de 

serviços e notas e de registro. 

 O acesso à pessoa com deficiência não se restringe às partes (autores e réus), mas abrange a 

todos que, de certo modo, tenham contato com o Poder Judiciário (terceiros, advogados, MP, DP, 

magistrados, intérpretes, conciliadores, mediadores, peritos etc.). 

 Capacitação dos servidores públicos que atuam no Poder Judiciário, no Ministério Público, em 

órgãos de segurança pública e sistema penitenciário. 

 À pessoa com deficiência que estiver cumprindo medida restritiva de liberdade deve ser 

assegurada acessibilidade. 

 Responsabilidade de a DP/MP garantir o acesso à Justiça da pessoa com deficiência. 
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 CAPACIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 A pessoa com deficiência é plenamente capaz (não é mais considerada absolutamente incapaz 

na redação originária do art. 3º, do NCPC). 

 Excepcionalmente é possível a adoção da tomada de decisão apoiada ou da curatela. 

 TOMADA DE DECISÃO APOIADA 

 Instrumento de auxílio do qual a pessoa com deficiência poderá se valer para tomar decisões, 

nomeando-se, pelo menos, duas pessoas de confiança para auxiliá-la na prática de atos civis.  

 Não há relativização da capacidade civil. 

 Características da Curatela: 

• protetiva; 

• extraordinário; 

• proporcional às necessidades e às circunstâncias do caso concreto. 

 Depende de decisão judicial fundamentada. 

 Abrange: 

• atos de caráter patrimonial; e 

• atos de caráter negocial. 

 Não abrange: 

• direito ao corpo; 

• direito à sexualidade; 

• direito ao matrimônio; 

• direito à privacidade; 

• direito à educação; 

• direito à saúde; 

• direito ao trabalho; 

• direito ao voto; e 

• emissão de documentos oficiais. 

 CURATELA 

 Redução tópica da capacidade civil da pessoa com deficiência com a finalidade de protegê-la 

para a prática de atos patrimoniais. 

 Há relativização da capacidade civil. 

 CURADORIA ANTECIPADA 

 cabimento: relevância e urgência para a proteção de interesses da pessoa com deficiência 

 prévia oitiva do MP 

 contraditório diferido em relação às partes interessadas 

Crimes e Infrações Administrativas 

 PRATICAR, INDUZIR OU INCITAR DISCRIMINAÇÃO DE PESSOA EM RAZÃO DE SUA DEFICIÊNCIA. 

 RECLUSÃO de 1 a 3 anos e multa. 

 CAUSA DE AUMENTO DE PENA (1/3): vítima estar sob cuidado ou sob responsabilidade do 

agente. 

 RECLUSÃO de 2 a 5 anos e multa, SE cometido por intermédio de meios de comunicação social 

ou de publicação de qualquer natureza (pode-se determinar busca e apreensão dos documentos 

e/ou interdição das mensagens ou páginas da internet). 

 APROPRIAR-SE DE OU DESVIAR BENS, PROVENTOS, PENSÃO, BENEFÍCIOS, REMUNERAÇÃO OU 

QUALQUER OUTRO RENDIMENTO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 

 RECLUSÃO de 1 a 4 anos e multa. 

 CAUSA DE AUMENTO DE PENA (1/3): se cometido por tutor, curador, síndico, liquidatório, 

inventariante, testamenteiro, depositário judicial ou por aquele que se apropriou em razão do 

ofício ou profissão. 

 ABANDONAR PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM HOSPITAIS, CASAS DE SAÚDE, ENTIDADES DE 

ABRIGAMENTO OU CONGÊNERES. 

 RECLUSÃO de 6 meses a 3 anos e multa. 

* inclui quem não prover as necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por 

lei ou mandado. 

 RETER OU UTILIZAR CARTÃO MAGNÉTICO, QUALQUER MEIO ELETRÔNICO OU DOCUMENTO DE 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA DESTINADOS AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS, PROVENTOS, PENSÕES 

OU REMUNERAÇÃO OU A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS, COM O FIM DE OBTER VANTAGEM 

INDEVIDA PARA SI OU PARA OUTREM. 
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 DETENÇÃO de 6 meses a 2 anos e multa. 

 CAUSA DE AUMENTO DE PENA (1/3): cometido por tutor ou curador. 

Disposições Finais e Transitórias 

 CADASTRO NACIONAL DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: destina-se a mapear e a 

averiguar barreiras. 

 INSPEÇÕES/AUDITORIAS: compete aos órgãos internos e externos de controle acompanhar o 

cumprimento das regras do Estatuto. 

 AUXÍLIO-INCLUSÃO: benefício assistencial destinado a fomentar o retorno para o mercado de 

trabalho.  

 condições para recebimento do auxílio inclusão 

• reinserção no mercado de trabalho 

• hipossuficiência (aferida pelo recebimento de BPC-LOAS no presente ou recebimento nos 

últimos 5 anos) 

 BPC-LOAS X AUXÍLIO INCLUSÃO 

• BPC-LOAS: benefício assistencial devido em razão da hipossuficiência da pessoa com 

deficiência 

• AUXÍLIO-INCLUSÃO: benefício assistencial devido à pessoa com deficiência hipossuficiente 

que esteja sendo reinserida no mercado de trabalho 

 ATENDIMENTO DOMICILIAR 

1ª regra: atendimento médico domiciliar (INSS, SUS e rede privada) 

2ª regra: impossibilidade de exigir comparecimento, quando o deslocamento for impossível ou 

excessivamente difícil. 

 O atendimento pode ser efetuado diretamente pelo órgão em caso de interesse público ou 

mediante requerimento (pessoa ou por intermédio de representante). 

 RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO PARA ADOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSIBILIDADE: 

envio de relatório aos órgãos de controle e ao MP para verificar o cumprimento dos prazos. 

 PRINCÍPIO DA NORMA MAIS BENÉFICA: o princípio da norma mais benéfica impõe, seja no confronto 

entre normas, seja na fixação da extensão interpretativa da norma, a observância da norma mais 

favorável à dignidade da pessoa com deficiência. 

 TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EPP: outorga-se regramento específico ao Poder 

Executivo. 

Normas alteradas pelo Estatuto 

 O CÓDIGO ELEITORAL foi alterado para prever a obrigação de os TREs expedirem instruções a fim 

de orientar as Juntas Eleitorais quanto ao atendimento das normas de acessibilidade para o eleitor com 

deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive em relação ao transporte para o dia das eleições. 

 A CLT foi alterada para assegurar tratamento privilegiado ao aprendiz com deficiência para: 

 flexibilização das regras de comprovação da escolaridade para ter direito ao benefício; e  

 não exigência de desempenho suficiente ou adaptação do aprendiz como hipótese de rescisão 

antecipada do contrato de aprendizagem. 

 A LEI DA CORDE foi alterada para conferir legitimidade ao MP, à Defensoria Pública, às associações 

constituídas há mais de um ano, a autarquias, a empresas públicas, a fundações e à sociedade de 

economia mista a prerrogativa de promoverem a proteção à pessoa com deficiência. 

 A LEI DO FGTS prevê a possibilidade de movimentação da conta vinculada do FGTS quando necessitar 

órtese ou prótese para promoção de acessibilidade e de inclusão social. 

 O CDC foi alterado para prever a obrigatoriedade de acessibilidade em produtos. 

 A LEI DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS prevê a pessoa com deficiência (cônjuge, companheiro, 

filho de qualquer idade ou irmão) como beneficiária do Regime Geral de Previdência Social. 

 A LEI DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À CULTURA (PRONAC) prevê incentivos para a edição 

de produtos culturais acessíveis à pessoa com deficiência. 

 A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA prevê que deixar de cumprir normas de acessibilidade 

é ato de improbidade violador dos princípios da Administração Pública. 

 A LEI DE LICITAÇÕES prevê, entre os critérios de desempate e de margem de empresa nas 

licitações, o atendimento dos requisitos de acessibilidade. 

 A LEI DO SUAS foi alterada para adequar o conceito de pessoa com deficiência ao Estatuto. 

 A LEI DE PRÁTICAS DISCRIMINATÓRIAS NAS EMPRESAS estabelece entre as vedações o 

tratamento desigual conferido à pessoa com deficiência. 
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 A LEI QUE DISCIPLINA O IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA estabelece a prioridade para 

recebimento da restituição do imposto de renda. 

O CTB foi alterada para prever: 

 que a multa aplicada para quem estacionar em vaga reservada deve conter dados sobre a 

infração devida. 

 regras de acessibilidade para quem fizer os testes para obtenção da CNH. 

A LEI DO ESPORTE foi alterada para prever receita vinculada aos esportes paraolímpicos, no importe 

de 37,04% sobre 2,7% da renda bruta de loterias. 

A LEI DE PRIORIDADE DE ATENDIMENTO foi alterada para retirar a expressão “pessoa portadora de 

deficiência” para pessoa com deficiência. 

A LEI DE ACESSIBILIDADE foi alterada para, em síntese: 

 adotar os conceitos do Estatuto da Pessoa com Deficiência (em referência ao art. 3º); 

 prever a obrigatoriedade de sinalização tátil para circulação de pedestres; e 

  prever a obrigatoriedade de fornecimento de cadeiras de rodas, motorizadas ou não, para 

atendimento à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida em centros comerciais. 

O ESTATUTO DA CIDADE foi alterado para prever a obrigatoriedade de o Poder Público incluir, no 

ordenamento das cidades, regras de acessibilidade além de plano de rotas acessíveis para a circulação 

de pedestres. 

O CC foi alterado para: 

 retirar a pessoa com deficiência de quaisquer hipóteses presumidas de incapacidade civil tanto 

absoluta como relativa. 

 assegurar à pessoa com deficiência o direito de testemunhar em igualdade de condições com 

demais pessoas e com a utilização de recursos de tecnologia assistiva. 

 garantir a autodeterminação da pessoa para contrair matrimônio. 

 excluir, das hipóteses de erro essencial capaz de anular o casamento, a condição de pessoa 

com deficiência prevista no rol de moléstias graves e contagiosas. 

 excluir das hipóteses de interdição a pessoa com deficiência. 

 atribuir ao Ministério Público a legitimidade ativa para promover a curadoria de pessoa com 

deficiência. 

 obrigar a oitiva da pessoa com deficiência, mediante assistência multidisciplinar, no caso de 

instituição de curadoria. 

 prever que a restrição à capacidade para a prática de atos negociais e patrimoniais em função 

da curatela será proporcionada de acordo com o entendimento do juiz à luz do caso concreto. 

 prever a possibilidade de um curador atender a várias pessoas com deficiência curateladas. 

 garantir apoio e defesa do direito à convivência familiar e comunitária. 

 instituir a tomada de decisão apoiada, que se caracteriza: 

 Ainda em relação ao CC, tivemos alteração para prever a tomada de decisão apoiada, que se 

caracteriza: 

 procedimento de jurisdição voluntária; 

 aconselhamento de, pelo menos, duas pessoas, de sua confiança e com as quais mantenha 

vínculos, para a prática de atos da vida civil; 

 depende de termo do qual conste: pessoas indicadas, limites do apoio, compromissos fixados, 

prazo de vigência do acordo e interesses da pessoa com deficiência; 

 necessidade de oitiva pessoal da pessoa e dos apoiadores, com participação de equipe 

multidisciplinar e do Ministério Público; 

 destituição do apoiador: 

a) o apoiador agir com negligência; 

b) o apoiador exercer pressão indevida; e 

c) o apoiador não adimples as obrigações assumidas. 

A LEI DO CÃO-GUIA foi alterada para autorizar a utilização do animal para auxílio à pessoa com 

deficiência a ser adotada em todas as modalidades de transporte coletivo. 

O ESTATUTO DOS MUSEUS foi alterado para estabelecer que, no planejamento de prestação dos 

serviços prestados em museus, devem ser observadas normas de acessibilidade. 

A LEI QUE INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA foi alterada para prever, 

na exploração dos serviços de táxi, a necessidade de serem reservadas, ao menos, 10% dos veículos 

acessíveis às pessoas com deficiência. 
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3 - Resolução CNJ 230/2015 

Preâmbulo 

 NORMAS DE ESTATURA CONSTITUCIONAL 

 art. 5º, caput, da CF:  

 art. 3º, da Convenção sobre as Pessoas com Deficiência. 

 PRINCÍPIO DA IGUALDADE EM SENTIDO MATERIAL  

 PRINCÍPIO DA CONVENÇÃO: 

• dignidade inerente; 

• autonomia individual; 

• não discriminação; 

• plena e efetiva participação;  

• inclusão na sociedade; 

• aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade; 

• igualdade de oportunidades; 

• acessibilidade; 

• igualdade entre o homem e a mulher; 

• desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência;  

• direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade. 

 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Conceitos: 

BARREIRAS 

Urbanística Barreiras existentes nas vias e espaços públicos (públicos ou privados 

de uso coletivo) 

Transportes Barreiras nos meios de transporte. 

Comunicações e na 

informação 

Barreira na expressão ou recebimento de mensagens. 

Atitudinais Barreiras comportamentais. 

Tecnológicas Barreiras nos instrumentos de tecnologia. 
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Disposições relacionadas a todas as pessoas com deficiência 

 IGUALDADE E SUAS IMPLICAÇÕES 

 Medidas urgentes devem ser adotadas para a proteção dos direitos de jurisdicionados com deficiência, 

ou seja, das partes que, eventualmente, venham postular em juízo e apresentem alguma limitação; e 

servidores e serventuários com deficiência que atuem perante tribunais. 

 ACESSIBILIDADE COM SEGURANÇA E AUTONOMIA 

 Ações centrais: desenvolvimento do atendimento ao público com deficiência; adaptação arquitetônica; 

e acesso facilitado ao transporte. 

 Para consecução, deve-se promover: 

• capacitação de servidores e terceirizados; 

• capacitação específica em Libras de, pelo menos, 5% dos servidores e terceirizados; 

• adaptação e construção de novos imóveis de acordo com padrões de acessibilidade; 

• viabilização de vagas específicas de estacionamento à razão de 2%, assegurando-se, ao menos, 

1 vaga. 

 É PROIBIDO, ao Poder Judiciário e seus serviços auxiliares, impor ao usuário com deficiência 

custo anormal, direto ou indireto, para o amplo acesso a serviço público oferecido. 

 Vedações: 

 
Comissões Permanentes de Acessibilidade e Inclusão 

 FINALIDADE: fiscalizar, planejar, elaborar e acompanhar projetos para a adoção das regras de 

acessibilidade. 

 PRAZO: deverá ser instituída no prazo de 45 dias. 

 POSTULADOS 

DISCRIMINAÇÃO tratamento diferenciado em razão da deficiência

ACESSIBILIDADE
criação de condições favoráveis de gozo de 

direito em igualdade de condições entre todos

BARREIRAS
impedimentos na sociedade e na atitude das 

pessoas que obstaculizam o exercício de direitos 
por todas as pessoas em igualdade de condições

DESENHO 
UNIVERSAL

criação de bens e serviços plenamente acessíveis

ADAPTAÇÃO 
RAZOÁVEL

técnica intermediária que viabiliza a 
acessibilidade o máximo possível quando não for 

possível o desenho universal

TECNOLOGIA 
ASSISTIVA

utilização de instrumentos de tecnologia a favor 
da acessibilidade

VEDA-SE

tratamento a imposição de custos 
diferenciados dos usuários com 

deficiência

criação de óbices, condições ou custos 
diferenciados de serviços das pessoas 

com deficiência
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 PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA - abrange vários aspectos: 

 prioridade em atendimentos de proteção e socorro; 

 prioridade em atendimentos em serviços públicos em geral; 

 prioridade na disponibilização de recursos para promoção de políticas voltadas aos deficientes; 

 prioridade para acesso à informação por intermédio de recursos acessíveis; 

 prioridade na tramitação em relação aos procedimentos judiciais. 

Disposições relacionadas aos servidores com deficiência 

 APLICABILIDADE DAS REGRAS GERAIS: aplicam-se aos servidores, aos serventuários extrajudiciais e 

aos terceirizados com deficiência, no que couber, todas as disposições previstas nos Capítulos anteriores 

desta Resolução. 

 CARACTERIZAÇÃO DA DEFICIÊNCIA: 

 
 INCLUSÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO 

 Os editais de concursos públicos para ingresso nos quadros do Poder Judiciário e de seus 

serviços auxiliares deverão prever, nos objetos de avaliação, disciplina que abarque os 

direitos das pessoas com deficiência. 

 Imediatamente após a posse de servidor, serventuário extrajudicial ou contratação de 

terceirizado com deficiência, dever-se-á informar a ele, de forma detalhada, sobre seus 

direitos e sobre a existência desta Resolução. 

 Obrigatoriedade de criação de um cadastro de servidores (efetivos, serventuários e 

terceirizados) com deficiência. A finalidade desse cadastro é especificar as limitações e as 

necessidades decorrentes a ser atualizado anualmente. 

 TRABALHO COM APOIO - série de condições e prerrogativas favoráveis ao exercício de trabalho pelas 

pessoas com deficiência no âmbito dos tribunais brasileiros.  

 prioridade de atendimento. 

 utilização de recursos de tecnologia assistiva, e agente facilitador de apoio no ambiente de 

trabalho, para atendimento individual à pessoa com deficiência. 

  aconselhamento e apoio para definição de estratégias com vistas à superação das barreiras e 

inclusão nas atividades judiciárias. 

 realização de avaliações periódicas. 

 articulação entre setores diversos do Poder Judiciário para o desenvolvimento de políticas 

públicas voltadas à defesa dos direitos das pessoas com deficiência que atuam no Poder Judiciário. 

 admissão de entidade civil nas atividades voltadas à inclusão social de servidores com 

deficiência. 

 DIREITO AO TRABALHO: 

 As pessoas com deficiência possuem liberdade de escolha em relação à função que irão 

desempenhar, devendo o Poder Público lhes garantir ambiente de trabalho acessível e com iguais 

condições salariais. 

POSTULADOS DA 
PROTEÇÃO ÀS 
PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA

não discriminação igualdade em sentido 
material

impedimentos nas funções e estruturas do corpo•

fatores socioambientais, psicológicos e pessoais•

limitações para o desempenho de certas atividades•

restrições de participação.•

AVALIAÇÃO DA DEFICIÊNCIA – CONSIDERA:
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 É vedada a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência, inclusive nas etapas de 

recrutamento, seleção, contratação, admissão, permanência no emprego, ascensão profissional 

e reabilitação.  

 A pessoa com deficiência terá direito, em igualdade com os colegas, de participar de cursos, 

treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e incentivos 

profissionais.  

 É garantida a participação da pessoa com deficiência em cursos de formação e de capacitação. 

 ESTACIONAMENTO INTERNO PARA SERVIDORES: deverá ser individualizado, com uma vaga para 

cada servidor.  

 HORÁRIO ESPECIAL 

 Para encerrar as regras relativas à proteção dos servidores públicos com deficiência, vamos 

tratar de uma regra específica referente ao horário de trabalho. 

 Não será admitida discriminação em relação aos demais servidores pelo fato de exercer trabalho 

em horário especial. 

 Se o órgão contiver sistema de banco de horas, ele poderá ser utilizado pelos servidores com 

deficiência. 

 O servidor com deficiência não poderá ser obrigado a prestar horas extras se essa atividade 

extraordinária for prejudicial à saúde do servidor. 

Disposições relacionadas aos servidores que tenham cônjuge, filho ou dependente com 

deficiência 

 FACILITAÇÃO DOS CUIDADOS 

 A primeira delas confere preferência ao servidor que tenha cônjuge ou dependentes com 

deficiência para o desempenho das funções em “home office”. 

 O segundo informa que, se o órgão fornecer serviço de saúde próprio, deverá oferecê-lo ao 

familiar deficiente do servidor público de forma compatível com a necessidade de atendimento. 

 Horário Especial 

 Outra prerrogativa assegurada aos servidores que possuem familiares com deficiência é a 

concessão de horário especial tal como estudamos em relação aos servidores com deficiência.  

 Se o servidor for deficiente, ele terá direito ao horário especial, sem a necessidade de 

compensação. Se o cônjuge ou dependente forem deficientes, será concedido horário especial, 

contudo, será necessária a compensação até o mês subsequente, conforme estabelecido pela 

chefia imediata. 

Disposições Finais 

 CONDUTAS TIPIFICADAS COM PENAS DE ADVERTÊNCIA: 

 não se empenhar na supressão e na prevenção de barreiras que levem à configuração de situações 

de deficiência; 

 não se empenhar na criação de condições de acessibilidade; 

 atuar de forma discriminatória em relação às pessoas com deficiência; e 

 não comunicar a autoridade competente caso tenha ciência da prática de ato ilícito contra direitos das 

pessoas com deficiência. 

4 - Considerações Finais 

É isso! Chegamos ao final o nosso resumo e véspera para o concurso do STM. Espero 

que seja útil para a sua reta final de preparação. Lembre-se de nos seguir nas redes 

sociais :) 

Forte abraço! 

Prof. Ricardo Torques 
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DIREITO CONSTITUCIONAL – PROF. RICARDO VALE E NÁDIA CAROLINA 

A) CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES 

1) As Constituições podem ser classificadas segundo vários critérios.  

2) Quanto à origem: As Constituições podem ser outorgadas (surgem sem participação 

popular), democráticas (nascem de um processo democrático), cesaristas (são outorgadas, 
mas precisam de um referendo popular) ou dualistas (resultado de um compromisso instável 
entre forças políticas antagônicas, a burguesia e a monarquia). A CF/88 é democrática.  

3) Quanto à forma: As Constituições podem ser escritas (quando elaboradas por um órgão 
constituinte encarregado dessa tarefa e que as sistematiza em documentos solenes) ou não-
escritas (normas estão em variadas fontes normativas, como as leis, costumes, jurisprudência, 

acordos e convenções). A CF/88 é escrita.  

(*) As Constituições não-escritas (consuetudinárias ou costumeiras) também possuem normas 
escritas. Exemplo é a Constituição inglesa.  

4) Quanto ao modo de elaboração: As Constituições podem ser dogmáticas (elaboradas 

segundo os dogmas e valores em vigor na sociedade naquele momento) ou históricas (fruto do 
lento evoluir das tradições e costumes). A CF/88 é dogmática. A Constituição inglesa é histórica.  

(*) As Constituições dogmáticas são escritas. 

(*) As Constituições históricas são juridicamente flexíveis, porém política e socialmente rígidas.  

5) Quanto à estabilidade: As Constituições podem ser imutáveis, rígidas, semirrígidas (ou 

semiflexíveis) e flexíveis.  

A Constituição rígida só pode ser alterada por procedimento legislativo mais dificultoso do que 
o de elaboração das leis.  

A Constituição semirrígida (ou semiflexível) tem dois tipos de normas. Algumas de suas normas 

podem ser alteradas pelo mesmo procedimento legislativo das leis; outras, só podem ser 
alteradas por procedimento legislativo mais dificultoso. 

As Constituições flexíveis podem ser modificadas pelo mesmo procedimento legislativo das leis. 

(*) A CF/88 é rígida. Para Alexandre de Moraes, a CF/88 é super-rígida, tendo em vista a 

existência de cláusulas pétreas.  

6) Quanto ao conteúdo: As Constituições podem ser formais ou materiais. Constituição 
formal é o conjunto de normas inseridas no texto de uma Constituição rígida. Constituição 

material é o conjunto de normas, escritas ou não, que regulam os aspectos essenciais da vida 
estatal. A CF/88 é uma Constituição formal.  

(*) Em uma Constituição rígida, há normas que são apenas formalmente constitucionais e 
outras que são, ao mesmo tempo, material e formalmente constitucionais. 
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7) Quanto à extensão: As Constituições podem ser analíticas (possuem conteúdo extenso) 
ou sintéticas (que se restringem aos elementos substancialmente constitucionais). As 

Constituições sintéticas são qualificadas como Constituições negativas. A CF/88 é analítica 

8) Quanto à correspondência com a realidade: Essa classificação foi criada por Karl 
Loewenstein. As Constituições podem ser normativas (regulam efetivamente o processo político 

do Estado), nominativas (buscam regular o processo político do Estado, mas não conseguem) 
ou semânticas (nem mesmo têm por objetivo regular a vida política estatal). A CF/88 é 
considerada normativa.  

9) Quanto à finalidade: Podem ser “Constituição-garantia” (visa proteger as liberdades 

públicas contra as arbitrariedades do Estado), “Constituição-dirigente” (visa traçar as diretrizes 
que devem nortear a ação estatal) ou “Constituição-balanço” (visam reger o ordenamento 

jurídico estatal por um tempo determinado, nela estabelecido).  

(*) As Constituições-garantia são sintéticas. As Constituições-dirigente são analíticas.  

 

B) PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

1) Os princípios fundamentais se subdividem em: i) fundamentos da RFB; ii) separação de 
poderes; iii) objetivos fundamentais da RFB e; iv) princípios das relações internacionais da 

RFB.  

2) Fundamentos da RFB: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 

tem como fundamentos: 
I - a soberania; 

II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

 (*) O pluralismo político exclui os discursos de ódio.  

(*) A forma de Estado adotada pelo Brasil é a federação. Os entes federativos (União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios) possuem autonomia política. A República Federativa do Brasil, 

por outro lado, é dotada de soberania. A federação brasileira é resultado de um movimento 
centrífugo, ou seja, formou-se por segregação.  

(*) A forma de governo adotada pelo Brasil é a República. São características da República o 
caráter eletivo, representativo e transitório dos detentores do poder político e responsabilidade 

dos governantes.   

(*) O regime político adotado pelo Brasil é a democracia semidireta.  
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3) Princípio da separação de poderes: 

O poder político é uno e indivisível. Por isso, o ideal é falar-se em separação de funções estatais.  

A CF/88 adotou um sistema de separação de poderes flexível. Cada Poder exerce sua função 
típica e outras funções, atípicas. Por exemplo, o Poder Executivo tem como função típica a 

função administrativa. Exerce, porém, a função atípica de legislar. 

Segundo o art. 2º, CF/88 “são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” 

A independência entre os Poderes é limitada pelo sistema de freios e contrapesos, que prevê a 

interferência legítima de um poder sobre outro, nos limites estabelecidos 
constitucionalmente.  

Segundo o STF, “os mecanismos de freios e contrapesos estão previstos na Constituição 

Federal, sendo vedado à Constituição Estadual criar outras formas de interferência de um Poder 
sobre o outro” (ADI 3046).  

4) Objetivos Fundamentais da RFB: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 

e quaisquer outras formas de discriminação.  

5) Princípios das relações internacionais da RFB: 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais 
pelos seguintes princípios: 

I - independência nacional; 

II - prevalência dos direitos humanos; 

III - autodeterminação dos povos; 

IV - não-intervenção; 

V - igualdade entre os Estados; 

VI - defesa da paz; 

VII - solução pacífica dos conflitos; 

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 

X - concessão de asilo político. 

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

 

C) TEORIA GERAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
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1) Gerações de Direitos Fundamentais: 

a) 1a geração: São os direitos civis e políticos. Têm como valor-fonte a liberdade. 
Implicam em abstenção do Estado. 

b) 2a geração: São os direitos sociais, econômicos e culturais. Têm como valor-fonte a 

igualdade. Implicam em atuação positiva do Estado. 

c) 3a geração: São os direitos difusos e coletivos. Tem como valor-fonte a 
solidariedade/fraternidade. Exemplos: direito ao meio ambiente e direitos do 

consumidor. 

2) Limites aos direitos fundamentais: Para a teoria dos “limites dos limites”, podem ser impostas 

restrições aos direitos fundamentais, mas há um núcleo essencial que precisa ser protegido, não 

podendo ser objeto de violação. Cabe ao Poder Judiciário, diante do caso concreto, avaliar se o “núcleo 

essencial” do direito fundamental foi ou não violado. Essa análise é feita por meio da aplicação do 

princípio da proporcionalidade.  

3) Os direitos fundamentais têm eficácia vertical (são aplicados nas relações entre o Estado e o 

indivíduo) e eficácia horizontal (são aplicados nas relações entre particulares).  

4) Titularidade dos Direitos Fundamentais: São titulares de direitos fundamentais as 
pessoas físicas, as pessoas jurídicas e o Estado. Os estrangeiros (residentes ou não) são 

titulares de direitos fundamentais. 

5) Aplicação dos Direitos Fundamentais: As normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata (art. 5º, § 1º). 

6) Tratados Internacionais de Direitos Fundamentais: Podem ter status supralegal 

(quando aprovados pelo rito ordinário) ou, então, serem equivalentes às emendas 
constitucionais (quando aprovados em 2 turnos, em cada Casa do Congresso Nacional, por 3/5 

dos membros de cada Casa).  

7) Os direitos fundamentais são divididos em 5 (cinco) categorias: i) direitos e deveres individuais e 

coletivos (art. 5º); ii) direitos sociais (art. 6º - art. 11); iii) direitos de nacionalidade (art. 12 – art. 

13); iv) direitos políticos (art. 14 – art. 16) e; v) direitos relacionados à existência, organização e 

participação em partidos políticos.  

 

 

 

D) DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS 

1) Direito à Vida: O direito à vida tem dupla acepção: direito de continuar vivo e direito a ter 
uma vida digna.  

Entendimentos do STF: i) uniões homoafetivas são reconhecidas como entidades familiares; 

ii) não ofende o direito à vida a pesquisa com células-tronco embrionárias; iii) não viola o 
direito à vida a interrupção da gravidez de feto anencéfalo. 
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2) Direito à Igualdade: As ações afirmativas buscam realizar a igualdade material. Exemplos 
de ações afirmativas: cotas raciais para ingresso em universidades públicas e cotas raciais em 

concursos públicos.  

Súmula Vinculante nº 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, 
aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.” 

3) Direito à Liberdade de Expressão: É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado 

o anonimato. A liberdade de expressão exclui os discursos de ódio e a incitação ao racismo. 
Segundo o STF, a defesa da legalização das drogas em manifestações públicas é compatível 
com a liberdade de expressão.  

4) “Escusa de Consciência”: O art. 5º, VIII, CF/88, estabelece que “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”. Trata-se de norma de eficácia contida. 

5) Direito à Privacidade: São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação.  

Entendimentos do STF: i) são admitidas as biografias não-autorizadas; ii) a quebra de sigilo 
bancário pode ser determinada por ordem judicial ou por CPI. 

6) Direito à Inviolabilidade do Domicílio: Segundo o art. 5º, XI, “a casa é asilo inviolável 

do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso 
de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação 
judicial”.  

Conceito de casa: abrange os escritórios profissionais, mas não alcança os bares e 

restaurantes;  

Segundo o STF, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em 
período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a 

posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena 
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos 

praticados”. Esse entendimento do STF é relevante no que diz respeito aos crimes 
permanentes. 

7) Sigilo das Comunicações Telefônicas: A interceptação telefônica somente pode ser 
determinada pelo Poder Judiciário, para fins de investigação criminal ou instrução processual 

penal. A quebra do sigilo telefônico pode ser determinada pelo Poder Judiciário ou por CPI. 

8) Liberdade Profissional: É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (art. 5º, XIII). Trata-se de norma 

de eficácia contida.  

9) Direito de Reunião: Não há necessidade de autorização do Poder Público. Exige-se apenas 
aviso prévio. O direito de reunião deve ser usado para fins pacíficos e não pode frustrar outra 

reunião anteriormente convocada para o mesmo local.  
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10) Liberdade de Associação: É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a 
de caráter paramilitar (art. 5º, XVII). A dissolução compulsória e a suspensão das atividades 

de associação dependem de ordem judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em 
julgado (art. 5º, XIX). Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado 
(art. 5º, XX).  

11) Direito ao Acesso à Informação: Todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (art. 5º, XXXIII). Segundo o STF, é 
constitucional lei que determine a divulgação da remuneração de servidores na Internet.  

12) Direito de Petição e Direito à obtenção de certidões: O exercício desses direitos 

independe do pagamento de taxas.  

13) Inafastabilidade de Jurisdição: A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV). No Brasil, adota-se o sistema inglês de jurisdição, 

pois apenas o Poder Judiciário faz coisa julgada material.  

Há apenas algumas exceções, nas quais exige-se o prévio esgotamento da via administrativa: 
i) habeas data; ii) controvérsias desportivas e; iii) reclamação contra o descumprimento de 
Súmula Vinculante pela Administração Pública.  

Súmula Vinculante nº 28: “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito 

de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito 
tributário”. 

14) Direito Adquirido: Não se pode invocar direito adquirido frente a uma nova Constituição. 

Não se pode confundir direito adquirido com mera expectativa de direito. Se alguém já cumpre 
os requisitos para a concessão da aposentadoria, possui direito adquirido.  

15) Extradição: Os brasileiros natos não podem ser extraditados. Os brasileiros naturalizados 

podem ser extraditados em duas situações: i) crime comum praticado antes da naturalizado 
e; ii) comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Os 
estrangeiros não serão extraditados em razão de crime político ou de opinião. 

16) Direito ao Devido Processo Legal: É uma garantia constitucional bastante ampla. 
Abrange, dentre outros, o direito à ampla defesa e ao contraditório e o direito ao juiz natural. 
A ampla defesa e o contraditório devem ser assegurados nos processos judiciais e 

administrativos. 

Súmula Vinculante nº 5: “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo 
disciplinar não ofende a Constituição.”  

17) Inadmissibilidade de Provas Ilícitas: São inadmissíveis no processo as provas obtidas 

por meios ilícitos. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos 
interlocutores sem o conhecimento do outro. 

18) Prisão Civil por Dívida: A Súmula Vinculante nº 25 estabelece que é ilícita a prisão 

de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.  
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19) Habeas Corpus: É o remédio constitucional que tem como objetivo proteger a liberdade 
de locomoção. Pode ser preventivo (quando alguém sofrer ameaça em sua liberdade de 

locomoção) ou repressivo (quando alguém sofrer violência ou coação em sua liberdade de 
locomoção).  

O habeas corpus pode ser impetrado qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira. 

Pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus, mas sempre a favor de pessoa física.  

Não há necessidade de advogado para impetração de habeas corpus. O habeas corpus é isento 
de custas (ação gratuita).  

20) Mandado de Segurança: O mandado de segurança é ação residual, pois protege direito 
líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Tem prazo decadencial de 

120 dias.  

Podem impetrar mandado de segurança todas as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou 
estrangeiras. Também podem impetrar mandado de segurança os órgãos públicos.  

Não é cabível mandado de segurança, dentre outras situações: i) contra decisão judicial 

transitada em julgado e; ii) contra lei em tese.   

21) Mandado de Segurança Coletivo: Possuem legitimidade para impetrar mandado de 
segurança coletivo: i) partido político com representação no Congresso Nacional; ii) 

organização sindical, entidade de classe e associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos um ano. Observação: a exigência de 1 (um) ano vale apenas 

para as associações. 

21) Mandado de Injunção: Tem como objetivo combater as “omissões inconstitucionais”. É 
cabível mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o 
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, 

à soberania e à cidadania.  

No que diz respeito ao mandado de injunção, o STF vem adotando a corrente concretista. 
Dois exemplos:  

i) falta de norma regulamentadora do direito de greve dos servidores públicos: o 

STF determinou que deve ser aplicada a lei de greve dos empregados celetistas;  

ii) falta de lei complementar regulamentando a aposentadoria especial dos 
servidores públicos: o STF editou a Súmula Vinculante nº 33, determinando que, 

enquanto a referida lei complementar não for editada, devem ser aplicadas aos 
servidores públicos as normas do RGPS relativas à aposentadoria especial.  

22) Habeas Data: O habeas data será concedido em 2 (duas) situações: i) assegurar o 

conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou 
bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público e; ii) para a retificação 
de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 

Assim como o habeas corpus, o habeas data é uma ação gratuita. No entanto, é essencial a 

assistência advocatícia para a impetração de habeas data.  
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23) Ação Popular: É ajuizada pelo cidadão, assim considerado aquele que está no pleno gozo 
dos direitos políticos. Segundo o art. 5º, LXXIII, “qualquer cidadão é parte legítima para propor 

ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, 
ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.  

 

E) DIREITOS SOCIAIS 

1) Classificação: Os direitos sociais são direitos de 2a geração e implicam em uma atuação 
positiva do Estado em prol dos indivíduos. 

2) Art. 6º, CF/88: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 
à infância, a assistência aos desemparados, na forma desta Constituição. Atenção especial: 
o transporte foi inserido no rol de direito sociais pela EC nº 90/2015. 

3) Concretização dos direitos sociais - Princípios 

Cláusula da reserva do possível: a concretização dos direitos sociais depende da 
disponibilidade de recursos financeiros pelo Estado.  

Mínimo existencial: representa uma limitação à cláusula da reserva do possível, pois o Estado 
deve garantir uma proteção social mínima aos indivíduos. 

Vedação ao Retrocesso: a proteção social de “amanhã” não pode ser pior que a proteção 

social de “hoje”.  

4) Direitos Sociais dos Trabalhadores:  

4.1) Seguro-desemprego: só é devido em caso de desemprego involuntário. 

4.2) Salário mínimo: É nacionalmente unificado. O valor do salário mínimo é fixado em lei, 
mas os reajustes periódicos podem ser feitos por decreto executivo. 

4.3) Irredutibilidade do salário: Em regra, o salário é irredutível. É possível a redução 
salarial mediante convenção ou acordo coletivo. 

4.4) Salário-família: É benefício previdenciário, devido somente ao trabalhador de baixa 
renda. 

4.5) Duração da jornada de trabalho: A regra é a prestação de trabalho por até 8 horas 
diárias e 44 horas semanais. 

4.6) “Hora extra”: A remuneração do trabalho extraordinário deve ser superior, no mínimo, 
em 50% à do trabalho normal.  

4.7) Licença à gestante: Duração de 120 dias. Não há prejuízo à remuneração. 
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4.8) Repouso semanal remunerado: Será preferencialmente aos domingos. Mas pode ser 
em outros dias da semana. 

4.9) Férias remuneradas: O trabalhador tem direito a férias anuais. As férias serão 

remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salário normal.  

4.10) Idade mínima para o trabalho: Entre 14 a 16 anos: só pode trabalhar o menor-
aprendiz. Entre 16 a 18 anos: só não pode o trabalho noturno, perigoso ou insalubre. A partir 

dos 18 anos: qualquer tipo de trabalho.  

5) Direitos Sociais Coletivos dos Trabalhadores:  

5.1) Fundação de Sindicatos: Independe de autorização estatal. Necessita apenas de 
registro em órgão competente.  

5.2) Princípio da Unicidade Sindical: Não podem coexistir mais de um sindicato da mesma 

categoria profissional (trabalhadores) ou econômica (empregadores) dentro de uma idêntica 
base territorial, que não poderá ser inferior à área de um Município. 

5.3) Substituição processual: Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos 

ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Por se tratar de 
substituição processual, a atuação do sindicato independe de prévia autorização.  

5.4) Negociações coletivas de trabalho: é obrigatória a participação dos sindicatos.  

5.5) Participação do aposentado nos sindicatos: o aposentado tem direito a votar e ser 
votado. 

5.6) Estabilidade Sindical: O empregado que se candidatar a cargo de direção ou 
representação sindical não poderá ser dispensado a partir do registro de sua candidatura. Se 
eleito (mesmo suplente), não poderá ser dispensado até um ano depois de findo o mandato, 

exceto se cometer falta grave, nos termos da lei. 

5.7) Direito de greve: Os trabalhadores têm o direito de greve, mas este não é absoluto. A 
lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades 

inadiáveis da comunidade.  

F) NACIONALIDADE 

1) Conceito: A nacionalidade é um vínculo jurídico-político que liga o indivíduo ao Estado. 
Nacionalidade não se confunde com cidadania.  

2) Brasileiros Natos: 

Art. 12. São brasileiros: 

I - natos: 
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde 

que estes não estejam a serviço de seu país; 
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer 
deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil; 
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c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam 
registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República 

Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela 
nacionalidade brasileira; 

3) Brasileiros Naturalizados: 

Art. 12. São brasileiros: 

(...) 
II - naturalizados: 
a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários 

de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade 
moral; 

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do 
Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que 
requeiram a nacionalidade brasileira.  

4) Cargos Privativos de Brasileiros Natos: i) Presidente da República; ii) Vice-Presidente 
da República; iii) Presidente da Câmara dos Deputados; iv) Presidente do Senado Federal; v) 
Ministros do STF; vi) oficial das Forças Armadas; vii) carreira diplomática; viii) Ministro de 

Estado da Defesa. 

5) Perda da Nacionalidade:  

Art.12 (...) 
§4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: 

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade 
nociva ao interesse nacional; 
II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos:  

a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira;  
b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em 

estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o 
exercício de direitos civis;  

 

G) DIREITOS POLÍTICOS 

1) Regime Político: O Brasil adota a democracia semidireta. A CF/88 prevê formas de 
exercício do poder político diretamente pelo povo: i) plebiscito; ii) referendo e; iii) iniciativa 

popular de leis.  

2) Direito de Sufrágio: É o direito de votar (capacidade eleitoral ativa) e de ser votado 
(capacidade eleitoral passiva). No Brasil, o sufrágio é universal.  

3) Voto: é o instrumento para exercício do sufrágio. No Brasil, o voto é direto, secreto, 

universal, periódico, obrigatório e com valor igual para todos.  

4) Capacidade Eleitoral Ativa: O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os 
maiores de 18 anos. Por outro lado, são facultativos para: i) os maiores de 70 anos; ii) os 
maiores de 16 e menores de 18 anos; iii) os analfabetos. Atenção 01: os analfabetos podem 

votar, mas não podem se eleger (são inelegíveis). Atenção 02: os estrangeiros e os conscritos 
não podem se alistar como eleitores (são inalistáveis).  

www.estrategiaconcursos.com.br 67 



5) Capacidade Eleitoral Passiva: É o direito de ser votado, que depende do cumprimento 
cumulativo das seguintes condições: i) nacionalidade brasileira; ii) pleno exercício dos direitos 

políticos; iii) alistamento eleitoral; iv) domicílio eleitoral na circunscrição; v) filiação partidária 
e; vi) idade mínima, variável conforme o cargo eletivo.  

As idades mínimas são as seguintes: i) 35 anos (Presidente, Vice-Presidente e Senador); ii) 

30 anos (Governador e Vice-Governador); iii) 21 anos (Deputado Federal, Deputado Estadual, 
Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz) e; iv) 18 anos (Vereador).  

Jurisprudência do STF: A desfiliação e a infidelidade partidárias resultarão na perda do 
mandato, salvo justa causa. Essa regra não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema 

majoritário.  

6) Inelegibilidades:  

6.1) Inelegibilidades Absolutas: São inelegíveis os inalistáveis (estrangeiros e conscritos) 
e os analfabetos.  

6.2) Inelegibilidade por Motivos Funcionais:  

Os Chefes do Poder Executivo somente podem ser reeleitos para um único período subsequente 
(uma única reeleição). Essa regra não se aplica aos detentores de mandato no Poder 
Legislativo.  

Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do 

Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes 
do pleito. É a desincompatibilização, dispensável quando o Chefe do Poder Executivo concorre 

à reeleição.  

6.3) Inelegibilidade Reflexa:  

Regra: São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes 
consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção, dos Chefes do Poder Executivo ou de 

quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Ex: José é Governador de 
MG. Seus filhos e cônjuge não poderão se candidatar a nenhum cargo eletivo dentro de MG. 

Exceção: A inelegibilidade reflexa não se aplica caso o parente/cônjuge já fosse titular de 
mandato eletivo e estivesse se candidatando à reeleição. Ex: Mário (filho de José) é eleito 

prefeito de Belo Horizonte. Depois, José se elege Governador. Mário poderá disputar a reeleição 
para Prefeito? Sim, ele não será afetado pela inelegibilidade reflexa, pois já era titular de 

mandato eletivo.  

7) Outras hipóteses de Inelegibilidade: podem ser definidas por lei complementar.  

8) Perda e Suspensão de Direitos Políticos: A cassação de direitos políticos não é admitida 
no Brasil. Há, apenas, a possibilidade de perda e suspensão de direitos políticos (art. 15, 

CF/88). 

8.1) Perda de Direitos Políticos: 

- Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; 
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- Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 
5º, VIII; 

8.2) Suspensão de Direitos Políticos:  

- Incapacidade civil absoluta; 

- Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;  

- Improbidade administrativa. 

 

G) PARTIDOS POLÍTICOS 

1) Os partidos políticos são entidades de direito privado. É livre a criação, fusão, 
incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime 

democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana (art. 17, CF/88). 

2) Os partidos políticos devem ter caráter nacional.  

3) Os partidos políticos são proibidos de receber recursos financeiros de entidade ou governo 
estrangeiro ou de subordinar-se a estes. 

4) Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral. 

5) Os partidos políticos têm liberdade para definir sua estrutura interna, bem como 

estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e 
provisórios.  

6) Os partidos políticos têm liberdade para definir sua organização e funcionamento e adotar 
os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Com a EC nº 

97/2017, ficaram proibidas as coligações nas eleições proporcionais, regra essa válida a partir 
das eleições de 2020. 

7) Desde a EC nº 52/2006, não há obrigatoriedade de simetria das coligações em âmbito 

nacional, estadual e municipal.  

8) Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica na forma da lei civil, mediante inscrição 
do ato constitutivo no respectivo registro. Após adquirirem personalidade jurídica, os partidos 

políticos deverão registrar seus estatutos no TSE, o que lhes confere capacidade política. 

9) É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. 

10) Emenda Constitucional nº 97/2017: Instituiu no ordenamento jurídico brasileiro uma 
“cláusula de barreira”. Os recursos do fundo partidário e o acesso gratuito ao rádio e à televisão 

somente estarão disponíveis para os partidos políticos que cumprirem os requisitos do art. 17, 
§ 3º, CF/88:  

Art. 17 (...) 
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§ 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à 
televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente: 

I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por 
cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da 
Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma 

delas; ou 
II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos 

um terço das unidades da Federação. 

(*) A EC nº 97/2017 prevê um regime de transição até 2030, quando a “cláusula de barreira” 
estará efetivamente implementada. 

(*) A desfiliação e a infidelidade partidárias resultarão na perda do mandato dos 

parlamentares eleitos pelo sistema proporcional, salvo justa causa (por exemplo, desvio de 
orientação ideológica do partido). Tal regra não se aplica, segundo o art. 17, § 5º, CF/88, 
aos parlamentares eleitos por partidos políticos que não cumprem a “cláusula de barreira”.  

 

H) ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

1) Alterações na estrutura da federação:  

1.1) Envolvendo Estados: 

Art. 18 (...) 
§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se 

anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante 
aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso 
Nacional, por lei complementar. 

(*) A edição da lei complementar é ato discricionário do Congresso Nacional. Assim, mesmo 
que o resultado do plebiscito seja favorável, o Congresso Nacional não é obrigado a editar a lei 
complementar. 

(*) A expressão “população diretamente interessada” abrange toda a população do(s) 

Estado(s) afetado(s).  

1.2) Envolvendo Municípios: 

Art. 18 (...) 
§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão 

por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e 
dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios 

envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e 
publicados na forma da lei. 

(*) O art. 18, § 4º, CF/88, é norma de eficácia limitada, uma vez que é exigida a edição de lei 
complementar federal definindo o período dentro do qual podem ocorrer alterações federativas 

envolvendo Municípios. Até hoje, a referida lei complementar não foi editada, motivo pelo qual, 
atualmente, não podem ser criados novos Municípios no Brasil. 
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(*) A edição de lei ordinária estadual é ato discricionário da Assembleia Legislativa.  

2) Vedações federativas: 

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o 

funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou 
aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público; 

II - recusar fé aos documentos públicos; 

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 

3) Em uma federação, os entes federativos são dotados de autonomia política, a qual se 
manifesta por meio de 4 (quatro) capacidades:  

a) Auto-organização: Os estados se auto-organização por meio da elaboração das 
Constituições Estaduais, exercitando o Poder Constituinte Derivado Decorrente. Os 
Municípios se auto-organização por meio das Leis Orgânicas.  

b) Autolegislação: É a capacidade dos entes federativos editarem suas próprias leis.  

c) Autoadministração: É o poder que os entes federativos têm para exercer suas 
atribuições de natureza administrativa, tributária e orçamentária. 

d) Autogoverno: Os entes federativos têm poder para eleger seus próprios 
representantes. 

 

 

I) REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

1) As competências podem ser administrativas (quando relacionadas à execução e prestação 
de serviços públicos) ou legislativas.  

2) Competências exclusivas da União (art. 21, CF/88): Têm natureza administrativa 

(material) e são indelegáveis.  

3) Competências privativas da União (art. 22, CF/88): Têm natureza legislativa e são 
delegáveis aos Estados mediante lei complementar.  

(*) CAPACETE PM: A União tem competência privativa para legislar sobre direito civil, 

comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do 
trabalho (art. 22, I).  

(*) Súmula Vinculante nº 46:  “A definição dos crimes de responsabilidade e o 
estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência 

legislativa privativa da União”.  

(*) A União tem competência privativa para legislar sobre desapropriação (art. 22, II), 
trânsito e transportes (art. 22, XI) e seguridade social (art. 22, XXIII).  
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4) Competências comuns (art. 23, CF/88): Têm natureza administrativa. São 
competências comuns a todos os entes federativos.  

(*) É competência comum de todos os entes federativos “cuidar da saúde e assistência 

pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência” (art. 23, II), 
“proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas” (art. 

23, VI) e “estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito” 
(art. 23, XII).  

5) Competências concorrentes (art. 24, CF/88): Têm natureza legislativa. Possuem 
competência concorrente a União, os Estados e o Distrito Federal.  

(*) No âmbito da legislação concorrente, a competência da União está limitada ao 

estabelecimento de regras gerais.  A competência da União para legislar sobre normas 
gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. 

(*) Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência 

legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. A superveniência de lei federal 
sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 

(*) PUFETO: É competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal legislar 

sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico (art. 24, I) e 
sobre orçamento (art. 24, II). 

(*) É competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal legislar sobre 

proteção do meio ambiente (art. 24, VI), educação, cultura, ensino, desporto, ciência, 
tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação (art. 24, IX) e previdência social, 
proteção e defesa da saúde (art. 24, XII).  

(*) Os Municípios não têm competência concorrente. Entretanto, os Municípios podem 

legislar sobre matérias da competência concorrente, uma vez que têm competência para 
suplementar a legislação federal e estadual, no que couber (art. 30, II). 

6) Competências dos Estados: Os Estados têm competência remanescente (ou residual). 

Segundo o art. 25, § 1º, CF/88, “são reservadas aos Estados as competências que não lhes 
sejam vedadas por esta Constituição”. 

(*) Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais 

de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua 
regulamentação (art. 25, § 2º, CF/88) 

7) Competências dos Municípios (art. 30, CF/88): O art. 30 relaciona competências 
administrativas e legislativas dos Municípios. 

(*) A competência legislativa dos Municípios pode ser exclusiva (“legislar sobre 
assuntos de interesse local”) ou suplementar (“suplementar a legislação federal e 
estadual, no que couber”). 

(*) Súmula Vinculante nº 38: “É competente o Município para fixar o horário de 

funcionamento de estabelecimento comercial”. 
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(*) Súmula Vinculante nº 49: “Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal 
que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em 

determinada área”.  

(*) Segundo o STF, o Município é competente para legislar sobre meio ambiente, desde 
que haja interesse local. A existência de interesse local deverá ser fundamentada pelo 

Município e poderá resultar, inclusive, em legislação ambiental mais restritiva do que a 
União e dos Estados. 

(*) Segundo o STF, é competência da União legislar sobre o horário de funcionamento 
de agências bancárias.  

8) Competências do Distrito Federal: Ao Distrito Federal são atribuídas as competências 

legislativas reservadas aos Estados e Municípios (art. 32, § 1º, CF/88).  

 

J) PODER JUDICIÁRIO – DISPOSIÇÕES GERAIS 

1) Garantias funcionais dos magistrados:  São a vitaliciedade, a inamovibilidade e a 

irredutibilidade de subsídios.  

1.1) Vitaliciedade: No primeiro grau, será adquirida após dois anos de efetivo exercício. 
No caso de nomeações para um Tribunal, a vitaliciedade é adquirida na data da posse. 
Uma vez adquirida a vitaliciedade, o juiz somente perderá o cargo por sentença judicial 

transitada em julgado.  

1.2) Inamovibilidade: Os juízes não podem ser removidos de ofício, salvo por motivo 
de interesse público, que fica caracterizado por maioria absoluta do CNJ ou maioria 

absoluta do Tribunal ao qual está vinculado.  

1.3) Irredutibilidade de subsídios: A proteção conferida pela CF/88 é ao valor 
nominal dos subsídios.  

2) Vedações aos magistrados: 

Art. 95 (...) 

Parágrafo único. Aos juízes é vedado: 
I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de 

magistério; 
II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo; 
III - dedicar-se à atividade político-partidária. 

IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, 
entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei;  

V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três 
anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. 

3) O “quinto constitucional”:  

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos 

Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros do Ministério 
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Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e 
de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados 

em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. 
Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, enviando-a 
ao Poder Executivo, que, nos vinte dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes 

para nomeação. 

(*) O “quinto constitucional” se aplica aos TJs, TRFs, TRTs e TST.  

(*) O Tribunal poderá recusar o nome de uma ou de todas as pessoas indicadas na lista 
sêxtupla. Não poderá, todavia, substituir os nomes da lista sêxtupla por outros.  

4) Remoção, disponibilidade e aposentadoria compulsória: São sanções aplicadas aos 

magistrados por decisão da maioria absoluta do CNJ ou da maioria absoluta do Tribunal ao qual 
estão vinculados.  

 

L) TRIBUNAIS E JUÍZES MILITARES 

1) Órgãos da Justiça Militar: i) STM e; ii) Tribunais e Juízes militares. 

2) O STM é composto de 15 Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois 
de aprovada a indicação pelo Senado Federal.  

3) Composição do STM:  

- 3 (três) dentre oficiais-generais da Marinha, da ativa e do posto mais elevado da 

carreira; 

- 4 (quatro)  dentre oficiais-generais do Exército, da ativa e do posto mais elevado da 
carreira; 

- 3 (três) dentre oficiais-generais da Aeronáutica, da ativa e do posto mais elevado da 
carreira, e;  

- 5 (cinco) dentre civis, escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros 
maiores de 35 (trinta e cinco) anos, sendo: a) 3 (três) dentre advogados de notório 
saber jurídico e conduta ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional 

e; b) 2 (dois), por escolha paritária, dentre juízes auditores e membros do Ministério 
Público da Justiça Militar. 

4) Segundo o art. 124, CF/88, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares 

definidos em lei. 

5) A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.  

 

M) MEIO AMBIENTE  
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- É importantíssimo conhecer a literalidade do art. 225, CF/88. Acredito que uma questão da 
prova virá daqui!  

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 
espécies e ecossistemas;   

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as 
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;    

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a 
serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através 
de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem 

sua proteção;   
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se 
dará publicidade;    
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias 

que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;     
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 

para a preservação do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco 
sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.   

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente 
degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da 

lei. 
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados. 
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-

Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da 
lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao 
uso dos recursos naturais. 

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações 
discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei 
federal, sem o que não poderão ser instaladas. 

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram 
cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações 
culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de 

natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas 
por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.  
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PÚBLICA – PROF. RODRIGO RENNÓ 

 

Memorex 

Tipos de Dominação 

Dominação 
Tradicional 

Baseia-se na tradição, nos costumes arraigados, nos 
relacionamentos construídos por gerações.  

Dominação 
Carismática 

Baseada no carisma de uma pessoa. Acredita-se que um 
indivíduo específico possui qualidades e características 
extraordinárias, fora do comum, que o credenciam a liderar seus 
“súditos” ou “seguidores”. 

Dominação 
Racional-legal 

Baseada na lei! Nesse tipo de dominação, não seguimos um 
indivíduo, mas devemos obediência a uma série de normas e 
regulamentos. 

Patrimonialismo 

Principais 
Características 

✓ Esfera Pública se mistura com a esfera privada; 

✓ Falta de profissionalização; 

✓ Tendência ao nepotismo e a corrupção; 

✓ Sistema fiscal injusto e irracional; 

✓ Falta de rede de segurança social; 

✓ Falta de participação social nos assuntos de Estado; 

✓ Racionalidade subjetiva, como sistema legal instável e 

dificuldade de planejamento dos cidadãos. 

✓ Apesar de combatido, ainda está presente em muitas 

práticas atuais.  

Burocracia 

Principais 
Características 

Formalidade 

• Autoridade é expressa em leis; 

• Comunicação é padronizada; 

• Controle de Procedimentos. 

Impessoalidade 

• Isonomia no tratamento; 

• Meritocracia; 

• Racionalidade; 

• Sistema legal e econômico previsível. 

Profissionalismo 
• Comando é dos especialistas; 

• Remuneração em dinheiro; 
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• Administrador é especialista - noção 
de carreira; 

• Hierarquia. 

Disfunções ou Problemas da Burocracia 

Dificuldade de resposta às mudanças no meio externo – visão voltada excessivamente 
para as questões internas (sistema fechado, ou seja, autorreferente, com a 
preocupação não nas necessidades dos clientes, mas nas necessidades internas da 
própria burocracia). 

Rigidez e apreço extremo às regras – o controle é sobre procedimentos e não sobre 
resultados, levando à falta de criatividade e ineficiências. 

Perda da visão global da organização – a divisão de trabalho pode levar a que os 
funcionários não tenham mais a compreensão da importância de seu trabalho nem 
quais são as necessidades dos clientes ou dos outros órgãos da instituição. 

Lentidão no processo decisório – hierarquia, formalidade, centralização e falta de 
confiança nos funcionários levam a uma demora na tomada de decisões importantes. 

Excessiva formalização – em um ambiente de mudanças rápidas, não se consegue 
padronizar e formalizar todos os procedimentos e tarefas, gerando uma dificuldade da 
organização de se adaptar a novas demandas. A formalização também dificulta o fluxo 
de informações dentro da empresa. 

 

Memorex 

Modelo Gerencial - Gerencialismo 

Características 

Gestores ganham maior autonomia na gestão financeira, de 
materiais e de pessoas.  

Cobrança de resultados a posteriori (Ex‐post) 

Definição dos objetivos a serem alcançados – contratualização de 
resultados 

Descentralização 

Incentivo à Inovação 

Competição dentro da máquina estatal (quando possível) 

Estrutura hierárquica mais achatada e flexível 

1° Fase - Gerencialismo Puro 
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Principais 
Características 

Origem – Crise Fiscal e crise do modelo de Welfare State 

Preocupação ‐ redução de custos 

Busca aumentar a eficiência ‐ produtividade 

Traz definição clara de objetivos 

Cidadão é visto como contribuinte (financiador do sistema) e que 
deseja que recursos sejam gastos de maneira eficiente 

Experiências conhecidas: 
Thatcher (79) e Reagan (81) –
“Rolling back the state” 

Privatização 

 

Desregulamentação 

 

Devolução de atividades a 

Iniciativa privada 

2° Fase - Consumerismo 

Principais 
Características 

Foco no “cliente”- Início do “paradigma do cliente” na APU 

Descentralização - Delegação de autoridade 

Incentivo à competição dentro do Estado - Quebra do 
“monopólio” ‐ criação de alternativas de escolha para o “cliente” 

Contratualização dos serviços públicos - Gestão de Resultados 

Foco na qualidade 

Acima de tudo o Estado deve 
prestar bons serviços! 

Efetividade 

3° Fase – Public Service Orientation - PSO 

Principais 
Características 

Foco no “cidadão” 

Isonomia 

Noção de “bem comum” 

Ao contrário do “cliente”, tem 
direitos e deveres 

Participação política - Descentralização é visto como auxiliadora 
do processo de participação 
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Fortalece o conceito de Accountability 

 

 

Memorex 

Reforma da década de 1930 - DASP 

Órgão centralizador da modernização da Administração Pública 

Busca implantar modelo burocrático no Brasil 

Causas / Contexto 

Industrialização - passagem de país agrário para Industrial. 

Crise da Bolsa de 1929 - Mercado do café desaba (maior produto 
de exportação). 

Busca de alternativas para lidar com a crise econômica. 

Busca de um modelo mais eficiente para a máquina pública. 

Objetivos da Reforma do DASP 

✓ Centralizar e reorganizar a Administração Pública; 

✓ Definir a política de pessoal; 

✓ Racionalizar métodos e processos em geral. 

Reforma da década de 1967 – DL200 

Origem 

Comissão Amaral 
Peixoto 

Objetivo: Coordenar grupos de estudo p/ reforma administrativa 

Golpe de 64 aborta iniciativa 

Princípios 

Planejamento Descentralização 
Delegação de 

autoridade 
Coordenação Controle 

Características 

Foi uma tentativa de superar a rigidez burocrática 

Reforma foi pioneira - alguns autores consideram como o início 
da Administração Gerencial no Brasil 

Reforma gerou descentralização administrativa e centralização 
política. 
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Administração Indireta ganha 
autonomia e flexibilidade 

Leva a crescimento 
desordenado 

Expansão da intervenção 
estatal 

Consequências Indesejadas 

Ao permitir contratações sem concurso 
leva a práticas clientelistas 

Não se preocupou c/ Administração direta, 
levando a enfraquecimento do núcleo 
estratégico. 

Retrocesso Burocrático – a CF/1988 

Origem 

Redemocratização em 1985 

Retrocesso ocorreu por erro de diagnóstico - pensamento que a 
descentralização e autonomia da administração indireta foram as 
causas da crise do Estado 

Características 

Democratização 

Leva a um ciclo populista. 

Não há noção da gravidade da crise do 
Estado. 

Voluntarismo - ideia de que o processo 
democrático resolverá todos os problemas. 

Modelo de Estado Desenvolvimentista era 
visto como ideal. 

Retrocesso 
Burocrático 

Reação ao clientelismo 

Afirmação de privilégios corporativistas 

Atitude defensiva da burocracia 

Resultados 

Centralização administrativa e descentralização política - limitou autonomia da 
Administração Indireta e transferiu poder para estados e municípios. 

Retomou ideais burocráticos - Administração Pública voltou a ser hierárquica e rígida 

RJU – Concurso agora é obrigatório 
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Criação de privilégios 
Estabilidade 

Aposentadoria integral 

Governo Collor 

Origem 
Governo Sarney e a hiperinflação 

Sociedade toma noção da crise no Estado 

Objetivo Reduzir a intervenção do Estado na vida social 

Ações 

Reformas econômicas - ajuste fiscal 

Corte de pessoal e arrocho salarial 

Diminuição do Tamanho do Estado - Neoliberalismo 

Reforma do MARE – 1995 – Governo FHC 

Origem / Contexto 

Percepção de que a globalização diminuía importância do Estado 

Crise de governança após retrocesso de 1988 

Proposta pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

Essência 

Foi uma tentativa de implantar a 
administração gerencial no Brasil 

Não buscava o Estado Mínimo 

 

Pilares 

Ajuste fiscal duradouro 

Reformas econômicas pró-mercado 

Reforma da Previdência Social 

Reforma do Aparelho do Estado – melhoria da governança 

Objetivos 

Descentralização dos serviços sociais 

Aumento da accountability / transparência 

Descentralização dos serviços sociais 
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Maior autonomia administrativa 

Busca alterar o tipo de controle 
Gestão por resultados 

Controle a posteriori e não 
controle a priori 

Setores do Estado de acordo com o PDRAE 

 Formas de Propriedade Formas de Administração 

Núcleo Estratégico Estatal Burocrática e Gerencial 

Atividades Exclusivas Estatal Gerencial 

Serviços Não Exclusivos Pública não estatal Gerencial 

Produção de Bens e 
Serviços para o Mercado 

Privada Gerencial 

 

 

Planejamento das Organizações 

O planejamento é um dos mais importantes processos na administração.  

Sem um processo de planejamento, teremos muito mais dificuldade para atingirmos nossos objetivos.  

É através do planejamento, por exemplo, que definimos aonde a organização quer chegar, em que prazo 
de tempo e como faremos para atingir estes objetivos.  

O planejamento serve para que um gestor busque reduzir as incertezas na gestão de uma empresa.  

O planejamento auxilia o gestor no direcionamento dos esforços e recursos onde eles são mais 
necessários.  

Outro aspecto interessante é o constante aprendizado que o processo de planejamento gera, em que os 
gestores passam a conhecer melhor a instituição, seu ambiente e as forças externas.   

A “doutrina” não concorda sobre as etapas ou passos do planejamento.  

Uma definição conhecida da ordem destas etapas ou “passos” do planejamento seria a seguinte:  

• Definição dos objetivos: onde queremos chegar? 

• Determinar sua situação atual: quão longe estamos dos nossos objetivos? 

• Desenvolver premissas sobre o futuro: quais são os “cenários” ou situações mais prováveis de 
acontecer?  

• Analisar e escolher entre as alternativas: quais são as melhores opções de ação? 

• Implementar o plano e avaliar os resultados: executar o planejado e controlar os desvios 
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Assim, alguns autores acreditam que o planejamento se inicia com a definição dos objetivos. Já outros 
postulam que o planejamento começaria com a análise do ambiente interno e externo. 

Níveis do Planejamento. 

Quando pensamos em uma empresa, normalmente dividimos a sua estrutura em três patamares: o 
estratégico, o tático e o operacional. Para facilitar a compreensão, o nível estratégico envolveria os 
diretores e dirigentes máximos da organização. O foco é, portanto, no “quadro global”; os objetivos não 
são detalhados, específicos, mas sim gerais e abrangentes. 

Já o nível tático envolveria a gerência média da organização (por isso, algumas bancas chamam este nível 
de gerencial). O nível gerencial ou tático deve receber do nível estratégico as diretrizes e objetivos 
estratégicos. Assim, cada gerente deve, em sua área, cumprir o que já foi definido pela cúpula estratégica 
da empresa. Seu planejamento será voltado para o médio prazo. O planejamento tático é um 
desdobramento do planejamento estratégico. 

Finalmente, o nível operacional estaria relacionado com os supervisores e com os executores diretos das 
tarefas, ou seja, com o pessoal que “mete a mão na massa”. O pessoal do “chão de fábrica”, ou do nível 
operacional está preocupado é como vão executar suas atividades dentro do esperado: no prazo, dentro 
do custo orçado e com a qualidade necessária. O Planejamento operacional decide “o que fazer” e “como 
fazer”. Seus objetivos são bem detalhados e estão voltados para o curto prazo.  

Planejamento Estratégico 

Dos níveis do planejamento, o planejamento estratégico é “disparado” o mais cobrado em provas de 
concurso. Refere-se à organização como um todo e abrange o longo prazo.  

Este planejamento está fortemente voltado para o ambiente externo, apesar de considerar também o 
ambiente interno em suas decisões.  

O planejamento estratégico deve dar as diretrizes que permitirão os seus membros tomar as decisões 
apropriadas na alocação de pessoas e recursos de modo que os objetivos estratégicos sejam alcançados. 

As principais etapas do planejamento estratégico são: a definição da missão, valores, negócio e visão de 
futuro da organização; o diagnóstico estratégico; a formulação da estratégia; a execução e a avaliação e 
controle de todo o processo. 

O planejamento tem cinco características principais: 

✓ O planejamento estratégico está relacionado com a adaptação da organização a um ambiente 

mutável – Ou seja, devemos entender que estamos lidando com a incerteza. Portanto, todo 

planejamento deve ser dinâmico – sendo constantemente reavaliado e monitorado; 

✓ O planejamento estratégico é orientado para o futuro – o planejamento é voltado ao longo prazo, 

e como as decisões atuais poderão impactar a organização neste futuro; 

✓ O planejamento estratégico é compreensivo – desta forma, envolve a organização como um todo. 

Todos os recursos e pessoas devem ser envolvidos neste processo para que a organização tenha 

sucesso; 

✓ O planejamento estratégico é um processo de construção de consenso – naturalmente existem 

pensamentos diferentes e conflitantes dentro de uma organização. Entretanto, o planejamento deve 

buscar o melhor resultado para todos dentro da organização. Uma das características de um 

planejamento de sucesso é o envolvimento e o comprometimento de todas as áreas e pessoas para 

que ele seja bem executado; 

✓ O planejamento estratégico é uma forma de aprendizagem organizacional – como a prática do 

planejamento, tanto a organização passa a se conhecer melhor, como a conhecer melhor seu 

ambiente externo e seus desafios. 
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Missão e Visão e Negócio 

A missão de uma organização é, basicamente, o motivo pelo qual esta instituição foi criada. Define e 
explicita qual é sua razão de ser. A missão tem um objetivo: comunicar aos públicos internos e externos 
quais são as intenções daquela empresa em relação à sociedade. A missão é uma declaração de intenções, 
apresentando para a sociedade e seus trabalhadores qual será sua contribuição para o bem da 
coletividade, ou seja, qual é sua “razão de ser”.   

Negócio da organização: este negócio seria relacionado com as atividades principais da empresa naquele 
momento específico, seu âmbito de atuação. Ao contrário da missão, o negócio é mais focado um 
contexto específico.  

Enquanto a missão é uma declaração de intenções, a definição do negócio busca afirmar quais são as 
atividades atuais e os setores de atuação em que a organização atua 

A visão de futuro indica como a organização se vê em um futuro de longo prazo. Toda organização deve 
saber aonde quer chegar, ou seja, qual é seu “destino desejado” 

Análise SWOT 

Um dos passos fundamentais do planejamento estratégico é a que “situamos” a organização frente a seu 
ambiente interno e externo. Muitos autores chamam esta etapa de diagnóstico estratégico.  

Análise SWOT (ou FOFA): este nome SWOT é simplesmente a soma de siglas dos termos em Inglês: 
“Strengths” (forças), “Weakness” (fraquezas), “Opportunities” (oportunidades) e “Threats” (ameaças).  

A análise interna busca perceber quais são os pontos fortes e pontos fracos da organização em 
comparação com seus pares.  

O ambiente interno envolve aspectos “controláveis”, ao contrário dos aspectos externos.  

Exatamente por isso, são considerados fatores “não controláveis”.  

Matriz GUT 

A matriz GUT é uma ferramenta que os gestores utilizam para poderem priorizar problemas. Essa 
ferramenta apresenta três critérios para que possamos priorizar: Gravidade, Urgência e Tendência  

Quando analisamos se um problema é grave ou não, devemos checar se pode afetar muito os resultados 
da organização. Assim, um problema ganha uma pontuação alta no aspecto gravidade sempre que sua 
ocorrência ocasionar um prejuízo considerável para as operações da instituição.  

Já a urgência indica se o problema ocorrerá rápido ou não. Assim, um problema pode ser muito grave, mas 
com uma previsão de acontecer somente em três ou cinco anos. Já um problema que provavelmente 
acontecerá amanhã tem uma urgência muito maior. 

Finalmente, temos o fator da tendência. O problema pode ser grave, por exemplo, mas sua tendência ser 
positiva. Ou seja, quanto mais tempo passar, menor será seu impacto.  

Planejamento: sob certeza e sob incerteza - Planejamento por Cenários 

A ideia por trás do planejamento por cenários é a de que devemos estar preparados para repensar sempre 
nosso ambiente. Não devemos confiar em uma projeção das tendências atuais. Coisas que tomamos como 
“certas” podem não existir futuramente.  

Quando falamos de cenários, estamos nos referindo a situações futuras 

Os cenários são, portanto, estórias construídas para futuros possíveis 

O planejamento por cenários tem como objetivo analisar como nossas decisões atuais poderiam 
impactar nossa organização no futuro.  
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O planejamento por cenários é uma ferramenta nova, que veio tentar suplantar a maneira tradicional de 
construir o planejamento – através de projeções e extrapolações da situação presente.  

Apesar disso, existem alguns autores que citam dois tipos de planejamento por cenários: o projetivo e o 
prospectivo. O primeiro seria basicamente, um processo de construir apenas um cenário futuro; já o outro 
tipo, o prospectivo, não cria somente um cenário. A abordagem prospectiva busca gerar diversos cenários, 
de modo que o gestor possa ter uma visão de vários “estados futuros possíveis” da empresa. 

Para que possamos montar cenários interessantes, temos de nos preocupar que eles tenham as seguintes 
características: relevância, plausibilidade, clareza e foco.  

Métodos para a Construção de Cenários 

➢ Lógica Intuitiva – foi desenvolvida em paralelo pela Strategic Research Institute International (SRI) e 

pela Shell a partir da década de 1970, a técnica admite que as decisões são fundamentadas em um 

conjunto de inter-relações e interdependências que envolvem diversos fatores, quase totalmente 

fora da influência direta da organização; 

➢ Análise Prospectiva: método desenvolvido por Godet que engloba formas estruturadas de identificar 

a chance de que um evento ocorra. O método tem basicamente seis etapas: delimitação do sistema 

e do ambiente; análise estrutural do sistema e do ambiente; listagem dos condicionantes do futuro; 

análise morfológica; testes de consistência, ajuste e disseminação; e revisão e disseminação; 

➢ Análise de impactos de tendências probabilísticas - fundamenta-se em uma previsão isolada sobre 

a variável dependente principal, que depois é ajustada pela concorrência dos possíveis eventos e 

seus impactos. A técnica alia modelos econométricos e probabilísticos a análises qualitativas, com a 

presença de especialistas nos temas envolvidos 

Objetivos, Metas e Planos 

Um objetivo é um estado (ou situação) desejado. Ou seja, é aonde queremos “chegar”. O importante é 
que esse objetivo seja mensurável e específico 

Este objetivo, assim, deve ser quantificado: isto agora virou uma meta. Assim, uma meta é um 
desdobramento de um objetivo.  

É preciso desenvolver um plano de ação – ou seja, as ações que serão necessárias para que ele atinja seus 
objetivos. 

Escolas do Planejamento 

De acordo com Mintzberg, existem dez escolas do planejamento estratégico. Estas escolas podem ser 
classificadas em três grupos: as de natureza prescritiva, as de natureza descritiva e a de configuração. 

As escolas de natureza prescritiva se preocupam em detalhar como o processo de formação da estratégia 
deve ser feito, ao invés de se preocupar como estas estratégias são realmente formadas. Dentro deste 
grupo os autores incluem a escola do design, a escola do planejamento e a escola do posicionamento.  

As principais premissas desta escola são: 

➢ A formação da estratégia deve ser um processo de pensamento deliberado – Ou seja, a estratégia 

deve ser derivada de um pensamento consciente, racional; 

➢ A responsabilidade pela estratégia é do executivo mais graduado – nesta escola, o processo de 

planejamento deve ser deixado a cargo de apenas uma pessoa, o chefe! Os outros funcionários são 

vistos como subsidiários neste processo; 

➢ O modelo deve ser simples e informal – muita elaboração e detalhamento seriam prejudiciais – a 

estratégia deve poder ser “montada” dentro da mente do executivo principal. O processo seria então 

um pouco formal e um pouco intuitivo; 

➢ As estratégias devem ser únicas – cada caso deve ser analisado individualmente; 
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Design 

 

• Processo de concepção pelo chefe máximo; 

• Simples e informal. 

Planejamento 

 

• Processo formal e detalhado - com etapas e checklists; 

• Responsabilidade do CEO - na prática dos planejadores. 

Posicionamento 

 

• Processo analítico das forças do mercado e estratégias válidas; 

• Posições devem poder ser defendidas. 

Escolas descritivas – que se preocupam com o processo de formulação da estratégia como ele realmente 
ocorre.   

A primeira que veremos é a escola empreendedora. Aqui, o processo de planejamento é visto como 
resultado de uma visão de longo prazo do principal executivo. 

Já a escola cognitiva se baseia nos processos mentais necessários ao processo de formulação da estratégia. 

Aprendizado: Nesta escola, pensamento é o de que o processo de montagem da estratégia não depende 
de um só indivíduo – o chefe. Isto ocorre, pois se acredita que a realidade é muito complexa para que 
somente uma pessoa possa “dominar” todos os dados necessários. Assim, a montagem da estratégia é 
vista como um processo de aprendizagem ao longo do tempo. 

A próxima escola é a do poder. Nesta visão, o processo de formulação da estratégia é visto como uma 
barganha entre os diversos “atores” dentro da organização. Assim, a estratégia é formada aos poucos – 
através da negociação e persuasão dos membros influentes da empresa. 

Mintzberg divide este poder em dois tipos. O micropoder é o processo de formação interno da estratégia; 
o macropoder é a utilização da influência da organização para, em conjunto com outras organizações, 
buscar os interesses da empresa.  

Temos ainda a escola cultural, que vê o processo de planejamento como um processo coletivo interativo 
e que reflete as crenças e valores destes indivíduos.  

Assim, as estratégias seriam derivadas da maneira de pensar e dos valores das pessoas dentro das 
organizações. 

A escola ambiental diz que o ator principal no processo do planejamento é o ambiente, ou seja, que a 
organização é passiva. Se papel é apenas o de se adaptar as mudanças no ambiente – ou “morrer”. 

O último grupo só conta com uma escola – a da configuração. Para esta escola, as organizações tendem a 
manter uma configuração estável de certas características: tipo de estrutura, atuação em um contexto e 
estratégias coerentes. Entretanto, de tempos em tempos elas passariam por um processo de 
transformação. 

Assim, os gestores deveriam manter certa estabilidade nas estratégias, ao mesmo tempo em que deveriam 
manter a empresa com uma capacidade de adaptação – para os períodos de transformação.  

Balanced Scorecard e os Mapas Estratégicos 

Na gestão estratégica competitiva, o alinhamento e controle estratégicos são suportados pela 
ferramenta balanced scorecard (BSC), pela qual se elaboram medidas financeiras e não-financeiras que 
possibilitam o desdobramento das estratégias a serem implementadas.  

Balanced Scorecard 

Até pouco tempo atrás, os únicos indicadores utilizados eram os financeiros. Desta forma, os gestores 
mediam a situação de uma organização de acordo com um só ponto de vista: sua capacidade financeira. 
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Entretanto, indicadores como o retorno sobre o investimento, liquidez e margem líquida sobre vendas são 
importantes, mas só contam um “lado da estória”. 

Para os autores, os indicadores financeiros contam os fatos passados, mas são inadequados para avaliar 
o desempenho de empresas que buscam criar valor através no investimento em clientes, fornecedores, 
empregados, processos, tecnologia e inovação. 

Desta forma, Kaplan e Norton construíram um modelo que complementa os dados financeiros do passado 
com indicadores que buscam medir os fatores que levarão a empresa a ter sucesso no futuro. 

Neste modelo existem quatro perspectivas: financeira, clientes, processos internos e aprendizado e 
conhecimento. 

Neste contexto, as perspectivas podem ser descritas assim: 

➢ Perspectiva financeira – analisa o negócio do ponto de vista financeiro. Relaciona-se normalmente 

com indicadores de lucratividade, como receita líquida, margem líquida, retorno sobre o 

investimento, entre outros. Indica se a estratégia da empresa está se traduzindo em resultados 

financeiros; 

➢ Perspectiva dos clientes - neste ponto de vista, busca-se identificar os segmentos (de clientes e de 

mercados) em que a empresa atuará e as medidas de desempenho que serão aceitas. Geralmente 

envolve indicadores como: satisfação dos clientes, retenção de clientes, lucro por cliente e 

participação de mercado. Esta perspectiva possibilita ao gestor as estratégias de mercado que 

possibilitarão atingir resultados superiores no futuro; 

➢ Perspectiva de processos internos – identifica os processos críticos que a empresa deve focar para 

ter sucesso. Ou seja, mapeia os processos que causam o maior impacto na satisfação dos 

consumidores e na obtenção dos objetivos financeiros da organização. Devem ser melhorados os 

processos existentes e desenvolvidos os que serão importantes no futuro;  

➢ Perspectiva do aprendizado e do crescimento – identifica as medidas que a empresa deve tomar 

para se capacitar para os desafios futuros. As principais variáveis são as pessoas, os sistemas e os 

procedimentos organizacionais. Desta forma, as empresas devem treinar e desenvolver seu pessoal, 

desenvolver sistemas melhores e procedimentos que alinhem os incentivos aos objetivos corretos. 

O Balanced Scorecard é um mecanismo para a implementação da estratégia, não para sua formulação. 

O BSC deve incorporar uma série de relacionamentos de causa e efeito e uma mistura de indicadores de 
desempenho e os vetores que levam a estes desempenhos. 

Mapa Estratégico 

Os mapas estratégicos são ferramentas que auxiliam na comunicação e visualização das estratégias 
gerenciadas pelo Balanced Scorecard. 

Os diferentes sentidos do mapa estratégico são: mostrar o destino estratégico, destacar o valor do capital 
intelectual, representar visualmente a estratégia, ligar o trabalho individual à estratégia, demonstrar o 
fluxo de valor e reforçar a importância do conhecimento. 

Planejamento Estratégico Situacional - PES 

O método PES busca se contrapor ao planejamento tradicional, que ele considera tecnocrático e normativo 
e que seria impotente para lidar com a complexidade da realidade social.  

Uma das ideias principais seria a de um processo de planejamento que envolva um cenário em que existem 
diversos atores externos com objetivos divergentes e que a realidade não poderia ser vista por um viés 
determinista, que observam o mundo como uma consequência do passado.  

O método PES sabe que existem diversos cenários futuros possíveis. Por este motivo, o PES é considerado 
por muitos como um modelo mais adequado ao planejamento governamental. É uma alternativa de 
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planejamento que insere um caráter político (e não só técnico) no modelo que o planejamento tradicional 
não teria.  

Onde o planejamento tradicional acreditaria poder controlar a realidade, o Planejamento Estratégico 
Situacional apenas tenta influir na realidade. Seria um método mais flexível, portanto.  

Um conceito importante no PES seria o do “cálculo estratégico”. Para Matus, “O cálculo estratégico refere-
se a pensar estratégias para tornar o plano viável. Ou seja, articular o “deve ser” com o “pode ser”. 

O planejador deve, no PES, considerar que o planejamento deve incluir uma avaliação do poder dos 
diversos atores sociais que interagem simultaneamente 

Para Matus, existem três dimensões interdependentes entre si que permitem verificar a possibilidade de 
sucesso de um governo: o projeto de governo, a governabilidade e a capacidade de governo. 

Dimensão Descrição 

Projeto de Governo 
Refere-se a existência de projetos e ao conteúdo da proposta de governo, 
que começa pela seleção de problemas e pela definição de como 
enfrenta-los. 

Governabilidade 

Corresponde ao grau de controle que o governo possui das circunstâncias 
externas, que têm poder de afetar os resultados do projeto; à relação 
entre os pesos das variáveis que o governo controla e as que não controla; 
à capacidade de articular e de mobilizar alianças e parcerias; assim como 
recursos políticos e estratégicos.  

Capacidade de Governo 
Corresponde a capacidade pessoal e institucional de governo; ao capital 
intelectual; à experiência; à perícia; à capacidade de formular projetos, 
políticas e normas legais, pelas condições técnicas e administrativas.  

Outra diferença entre o PES e o planejamento tradicional é que o PES pensa em “momentos” e não em 
“etapas”. 

Momentos Descrição 

Momento 
Explicativo 

Fase da identificação, seleção e priorização dos problemas estratégicos, bem como o 
debate sobre as causas, sintomas e efeitos. Seria o momento de “o que é”.  

Momento 
Normativo 

A hora de definir as propostas do plano para enfrentar o problema. Seria o momento 
de “o que deve ser”. 

Momento 
Estratégico 

Fase do desenho da estratégia, com uma análise da viabilidade política do plano e das 
estratégias. Seria o momento de “o que pode ser”. 

Momento Tático-
operacional 

Momento do fazer, da ação, de finalmente agir sobre a realidade concreta. Seria o 
momento de “fazer”. 

Um aspecto que devemos ter sempre em mente é que o Planejamento Estratégico Situacional sugere que o 
planejamento deve ser contínuo e que os momentos não ocorrem necessariamente de modo linear e 
sequencial.  

Além disso, o PES não separa as funções de planejamento das funções de execução. 

 

 

www.estrategiaconcursos.com.br 88 



Estratégia 

Para Porter – “Estratégia competitiva são ações ofensivas ou defensivas para criar uma posição 
defensável numa indústria, para enfrentar com sucesso as forças competitivas e assim obter um retorno 
maior sobre o investimento. ” 

Para Chandler – “Estratégia é a determinação de objetivos e metas básicas de longo prazo de uma 
empresa e a adoção de cursos de ação e alocação de recursos necessários para alcançar esses objetivos. 
” 

Para Mintzberg: 

5Ps da 
Estratégia 

Descrição 

Plano 

Uma direção, um guia ou curso de ação para o futuro, um caminho para ir de 
um ponto ao outro. Naturalmente, nem sempre as estratégias pretendidas nem 
sempre são postas em prática, pois a execução pode encontrar dificuldades não 
previstas anteriormente.  

Padrão 

É a consistência de comportamento com o passar do tempo. Uma empresa que 
sempre busca atuar no mercado de artigos mais caros (maior valor agregado) 
busca uma estratégia de focar em clientes com maior poder aquisitivo. Já 
empregados que sempre aceitam tarefas muito difíceis estão seguindo uma 
estratégia de alto risco na sua carreira.   

Posição 

Para alguns, a estratégia é um posicionamento de mercado, como a venda de 
produtos para mercados em particular. Como Porter (1996) menciona, “a 
estratégia é a criação de uma posição única e valiosa, envolvendo uma séria de 
atividades diferentes”.   

Perspectiva 

A estratégia seria a maneira como a organização realiza as coisas. Como 
perspectiva, a estratégia foca para dentro da instituição, tendo como referência 
o pensamento dos estrategistas. Entretanto, também tem em vista a grande 
visão da empresa.  

Pretexto 
(Estratagema)  

Finalmente, a estratégia seria uma manobra específica pensada para vencer um 
oponente ou competidor. Através de seus movimentos, seria uma forma de 
iludir o concorrente quanto ao curso da ação a ser tomado. Por exemplo, uma 
empresa poderia comprar um terreno ao lado de sua fábrica para dar a entender 
a um concorrente que pensa em expandir sua fábrica apenas para que esse 
concorrente não entre em seu mercado.  

Pontos de Concordância Sobre o Conceito de Estratégia 

A estratégia envolve tanto a organização quanto seu ambiente – não podemos pensar na estratégia 
de uma instituição sem pensar também no ambiente que está ao seu redor 

A substância da estratégia é complexa – em um mundo dinâmico, a substância da estratégia não é 
programada, não é estruturada, não é rotineira e não é repetitiva.   

A estratégia afeta o bem-estar geral da organização – as decisões estratégicas são consideradas 
importantes o bastante para afetar o resultado da instituição.    
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A estratégia envolve tanto os processos quanto os conteúdos –  o estudo da estratégia envolve tanto 
as decisões tomadas e ações realizadas (o conteúdo), quanto o processo pelo qual os indivíduos 
decidiram a estratégia a ser seguida.  

As estratégias não são puramente deliberadas –  os teóricos concordam que as estratégias 
pretendidas, emergentes e realizadas podem ser diferentes umas das outras.  

As estratégias existem em diferentes níveis –  as empresas podem ter estratégias que decidam em 
qual negócio atuar, bem como atuar em cada um desses negócios.  

A estratégia envolve diversos tipos de processos mentais –  o desenvolvimento das estratégias 
envolve análises conceituais, bem como exercícios analíticos. Além disso, envolve aspectos 
controláveis e aspectos não controláveis.  

Estratégias Deliberadas e Emergentes 

Nem sempre a estratégia pretendida pela organização é implementada em sua totalidade, do modo 
que foi concebida.  

Estratégia Descrição 

Pretendida ou 
Intencional 

É a estratégia inicial pretendida, que depois seguirá para ser implementada (ou não) 
pelos gestores da organização. 

Não realizada 
Estratégia não implementada por algum erro na formulação ou grande mudança 
ambiental. 

Deliberada 
Estratégia definida pela organização para ser implementada, transformada em 
plano de ação.  

Emergente 
Estratégia gerada durante a execução da estratégia deliberada, adaptações 
necessárias. Não era a intenção da organização na formulação da estratégia 
pretendida.  

Realizada 
O que realmente foi executado. É o somatório da estratégia deliberada com a 
estratégia emergente.    

Condições Necessárias para se Desenvolver a Estratégia 

Antes que possamos determinar a estratégia de uma organização, devemos determinar sua missão e 
sua visão de futuro.  

Com a missão e a visão de futuro determinadas, devemos executar o diagnóstico estratégico. Isto serve 
para que tenhamos uma real noção da situação estratégica da empresa  

O diagnóstico estratégico, normalmente, é feito através da ferramenta SWOT ou FOFA (que vem de: 
forças, fraquezas, ameaças e oportunidades).  

Estratégia como Posicionamento. 

Sugere que as organizações devem se adaptar ao ambiente para poderem conquistar vantagens 
competitivas e uma posição dominante em seus mercados. 

Esta corrente defende a análise do ambiente, tendo como ferramenta principal a análise SWOT. Após 
conhecer sua situação estratégica, a organização utilizaria seus recursos na busca de vantagens 
competitivas. 
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Modelo de Cinco Forças de Porter 

Ameaça de Novos Entrantes – Alto investimento necessário e economias de escala são alguns dos 
fatores que podem dificultar a entrada de um novo competidor em um mercado. Desta forma, as 
empresas que estão em setores com altas barreiras à entrada sofrem menos competição dos que as 
que estão em mercados com baixas barreiras de entrada. 

Poder de Negociação dos Clientes – Quanto mais informados estão os clientes, mais eles normalmente 
podem exigir das empresas qualidade, preço e serviços. Os clientes são poderosos quando são poucos, 
ou compram em grande quantidade, quando os custos de trocar de fornecedor são baixos, quando eles 
conhecem as estruturas de custos das empresas e quando podem deixar de consumir os produtos ou 
fabricá-los internamente. 

Poder de Negociação dos Fornecedores – Muitos dos fatores que podem deixar os clientes fortes 
podem deixar os fornecedores poderosos se forem invertidos! Os fornecedores são fortes quando: são 
poucos e/ou dominam o mercado, quando o custo de trocar de fornecedor é alto, quando os clientes 
são pouco importantes e quando podem se tornar competidores, ou seja, passar a concorrer no 
mercado do cliente. 

Ameaça de Produtos Substitutos – Um produto é substituto quando satisfaz a mesma necessidade dos 
clientes. Se existem muitos produtos que podem substituir o produto que sua empresa fornece, a 
posição estratégica é difícil e o setor será menos atrativo e lucrativo. 

Rivalidade entre os Concorrentes – Se existem muitos concorrentes em um mercado e se a força deles 
é semelhante, pode ocorrer uma guerra de preços, levando a uma queda na atratividade do setor. 
Outros fatores que levam a isso são: custos fixos elevados, que podem levar as empresas a buscar 
operar com capacidade total, e uma grande barreira de saída, como instalações caras, de difícil venda, 
maquinário específico e altas indenizações que podem levar empresas a continuar investindo e 
operando em mercados com lucratividades baixas.   

Estratégias Genéricas de Porter 

Liderança em custos – Nesta estratégia, a empresa busca ser a mais eficiente na produção de produtos 
e serviços em seu mercado, de modo que tenha vantagem competitiva em relação aos seus 
concorrentes. Pode-se alcançar isso com: economias de escala, acesso a matérias-primas mais baratas, 
entre outras. Esta posição de custo mais baixo que seus concorrentes permite uma série de vantagens, 
como operar com lucratividade quando seus concorrentes estão perdendo dinheiro, por exemplo. 

Diferenciação – Uma empresa também pode ter vantagens competitivas tendo produtos com 
características únicas na percepção de seus clientes, que a possibilite cobrar um preço mais alto sem 
perder sua clientela. A diferenciação pode ocorrer na qualidade do produto, no atendimento, no estilo 
do produto, na marca, etc. 

Foco ou Enfoque – Também é chamada de estratégia de nicho. Nesta situação, a empresa foca seus 
esforços em um pequeno mercado (seja geográfico, produto ou clientela) de modo a conseguir uma 
vantagem específica naquele mercado, que não tenha como conseguir em todo o mercado 

Matriz Ansoff 

Essa matriz também é chamada de “produto versus mercado”. Através da ferramenta, comparamos os 
dados de mercado (novos e existentes) e os dados dos produtos (novos e existentes) e podemos criar 
quatro “estratégias possíveis”.  

As estratégias possíveis são as seguintes: 

✓ Penetração de mercado – Nestes casos em que a empresa já dispõe dos produtos e os mercados 

já estão sendo atendidos, a mesma deve buscar ampliar a sua presença e ganhar “espaço” (ou 

market-share) frente aos seus concorrentes; 
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✓ Desenvolvimento de mercado – Esta estratégia ocorre quando tentamos utilizar produtos 

existentes em novos mercados. Deste modo, buscamos ganhar mercado em mercados ainda não 

explorados pela empresa; 

✓ Desenvolvimento de produtos – Nesta situação, a empresa busca lançar novos produtos para 

vender aos clientes atuais e mercados em que ela já atua. A ideia é a de inovar e atender a 

demandas novas dos clientes que a companhia já tem; 

✓ Diversificação – Esta é a estratégia mais arriscada, pois a empresa lançará um produto novo em 

um mercado que ainda não está presente.  

Matriz BCG 

A matriz BCG tem esse nome por ter sido criada nos anos 70 para a empresa Boston Consulting Group 
(BCG). Ela é uma ferramenta importante na classificação de unidades de negócios ou produtos de 
acordo com sua participação de mercado e o crescimento do mercado.  

Desta forma, podemos classificar os produtos e serviços de acordo com quatro categorias: estrela, vaca 
leiteira, pontos de interrogação ou abacaxi.  

Os produtos classificados como ponto de interrogação seriam aqueles que teriam alto crescimento de 
mercado, mas ainda não teriam grande participação no mercado.  

Quando o produto alcança alto crescimento e alta participação no mercado, podemos classifica-lo 
como uma estrela. De certa forma, seria o auge desse produto, quando ele é mais lucrativo para a 
empresa.  

Entretanto, é difícil um produto se manter muito tempo como estrela. Normalmente, depois de algum 
tempo o seu crescimento cai, mesmo que o mesmo continue com uma participação de mercado 
grande. Ele passa a ser uma vaca leiteira.  

Finalmente, temos os produtos com baixa participação no mercado e baixo crescimento, que 
classificamos como abacaxi. Esses produtos normalmente estão em sua fase terminal e não geram 
muitas receitas para a empresa. Em certos casos, são produtos que são sujeitos a serem descartados 
pela empresa.  

Matriz GE/Mckinsey 

A Matriz Ge/Mckinsey é considerada uma evolução da Matriz BCG, sendo mais complexa. Foi criada 
em parceria entre a empresa General Eletric (GE) e a consultoria Mckinsey.  

A atratividade de mercado substitui o conceito de “crescimento de mercado” como elemento para 
avaliar os fatores externos do mercado. Já a força competitiva substitui a “participação relativa de 
mercado” e representa os fatores internos, como a força da marca e a lealdade dos clientes.  

Estratégias de Miles e Snow 

De acordo com eles, podemos classificar as estratégias de quatro formas: 

Estratégias Descrição 

Estratégia Defensiva  

 

Preocupa-se com a defesa e a estabilidade, ou seja, como isolar uma 
parcela do mercado para criar um domínio estável, um conjunto 
limitado de produtos é destinado a um segmento do mercado total. 
Para se defender dos concorrentes, a organização pratica preços 
competitivos ou se concentra na qualidade. A eficiência tecnológica 
é importante, assim como o rigoroso controle da organização. 
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Estratégia Ofensiva 
(Exploradora) 

 

É uma estratégia exploradora e agressiva que busca ativamente 
novas e inovadoras oportunidades de produtos e mercados, mesmo 
que isso possa afetar a lucratividade. Isso implica em mudanças e é 
importante a flexibilidade, tanto em tecnologia como em arranjos 
organizacionais. 

Estratégia Analítica 

 

É uma estratégia dual e híbrida. A empresa utiliza a estratégia 
defensiva e a ofensiva, procurando minimizar o risco e, ao mesmo 
tempo, maximizar a oportunidade de lucro, de maneira equilibrada. 

Estratégia Reativa 

 

Ao contrário das outras três alternativas, a organização reage 
intempestivamente ao ambiente. É um comportamento 
inconsistente e instável, residual que surge quando uma das outras 
três estratégias é seguida de maneira inadequada. Constitui um sinal 
de fracasso. 

Estratégia como Movimento 

Nesta visão, a ideia predominante é a de que as posições estratégicas estão em constante ataque do 
mercado e que a melhor alternativa é sempre se “movimentar” 

Os autores mais conhecidos desta corrente são Hamel e Prahalad, que criaram um novo conceito: o 
da intenção estratégica. Para eles, as empresas devem perseguir uma visão de longo prazo e ter um 
conjunto de competências centrais para ter sucesso. 

O objetivo da estratégia deixa de ser a adequação estratégica ao ambiente externo, para se tornar a 
eterna renovação e inovação, buscando sempre o “movimento” estratégico. Podemos resumir esta 
ideia como: o “ataque é a melhor defesa” como a estratégia para se manter competitivo.  

Tipos de Estratégia 

Estratégia de Sobrevivência 

• Redução de Custos – Nesta alternativa o objetivo é reduzir os gastos a qualquer custo! Todos 

os supérfluos são cortados para que a organização consiga suportar a fase negativa e voltar a 

ter resultados positivos. 

• Desinvestimento – Muitas vezes a melhor opção é descontinuar a produção de algum 

produto/serviço que não esteja sendo lucrativo, de modo a possibilitar que a empresa se 

concentre em seus produtos principais. 

Estratégia de Manutenção 

• Estratégia de Estabilidade – basicamente, esta estratégia ocorre quando uma empresa que 

estava lucrativa passa por momentos difíceis financeiramente, como uma dívida ou prejuízo 

momentâneo. A empresa busca então um retorno à situação confortável que detinha. 

• Estratégia de especialização – a empresa foca suas atenções em poucos produtos ou 

mercados, de forma a ganhar competitividade nestas áreas. O problema é que a organização 

fica mais vulnerável a ataques, pois fica dependente de um só setor ou produto para 

sobreviver. 

• Estratégia de nicho – a empresa busca um espaço ainda mais restrito do que na estratégia de 

especialização. Aqui, a empresa busca ser a melhor em um único produto ou mercado, 

geralmente pequeno o bastante para poder ser defendido por uma empresa menor. 

Estratégia de Crescimento 
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• Estratégia de inovação – a organização procura lançar novos produtos, com tecnologia 

avançada ou inédita, em busca de criar um impacto na mente dos consumidores. 

• Estratégia de internacionalização – a empresa vai buscar operar em países onde ainda não 

têm negócios. 

• Estratégia de joint venture – Ocorre quando existe uma parceria de duas empresas para 

“atacar” um mercado específico. 

• Estratégia de expansão – a expansão é o aumento de produção dos produtos e/ou serviços 

que a empresa fornece ao mercado. Se a empresa não acompanhar a evolução do mercado 

pode perder participação de mercado por não poder atender a seus consumidores. 

Estratégia de Desenvolvimento 

• Desenvolvimento – A empresa pode buscar novos mercados para seus produtos, desenvolver 

produtos melhores e mais avançados, buscar a associação buscando melhorias nos panoramas 

financeiros, de capacidades e de mercado (desenvolvimento de manutenção). 

• Diversificação – Esta estratégia consiste na busca de novas oportunidades e mercados quando 

os produtos e os mercados atuais já estão saturados, não apresentam boa lucratividade ou 

estão em declínio. 

Planejamento e Estratégia 

A administração estratégica é um conceito que é mais abrangente do que um simples planejamento 
estratégico. Existem algumas diferenças entre a doutrina com relação a ordem das fases principais, 
mas os principais modelos separam essa gestão em três fases: o planejamento estratégico, a execução 
(ou implementação) estratégica e o controle estratégico.  

Já Sobral e Peci citam mais fases do processo de Administração Estratégica. Eles fazem um 
“desdobramento” das fases do planejamento estratégico: diagnóstico da situação atual, análise 
estratégica, formulação estratégica, implementação estratégica e controle estratégico.  

Estando a estratégia “montada”, a organização poderia partir para a execução, ou implementação 
estratégica. Nessa fase, os planos são cumpridos e atividades e processos da empresa seguem o que 
foi definido na etapa de formulação.  

Durante e após a execução estratégica, o gestor deve monitorar o desempenho da organização e 
avaliar se o que foi planejado está sendo “cumprido”. Esse processo é chamado de controle 
estratégico.  

Com a fixação das metas qualitativas e quantitativas, e os dados fornecidos pelos instrumentos de 
controle, será possível a correção dos erros e a disseminação das práticas que deram certo. Portanto, 
o feedback (realimentação ou retroalimentação) fornecido nesta fase auxilia o aprendizado 
organizacional. 

Controle Estratégico 

Atualmente, a principal ferramenta para o controle estratégico é o Balanced Scorecard (BSC), pela qual 
se elaboram medidas financeiras e não financeiras que possibilitam o desdobramento das estratégias 
a serem implementadas.  
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Estrutura Organizacional - O processo Administrativo: Organização 

• Estrutura organizacional é o modo como uma empresa ou órgão público divide o trabalho e 
as responsabilidades, além da maneira como coordena todos os esforços realizados. 

• Não se limita aos diversos departamentos e setores da instituição, mas também aos seus 
empregados e as diversas relações entre os chefes e subordinados 

• O processo de organização envolve a divisão das tarefas dentro de uma empresa 
(especialização) e a coordenação dos esforços dos seus membros. 

• A estrutura seria o conjunto ordenado de responsabilidades, autoridades, comunicações e 
decisões de uma empresa 

Divisão do Trabalho ou Especialização 

A especialização do trabalho é o grau em que as tarefas são divididas e padronizadas para que possam 
ser aprendidas e realizadas de forma relativamente rápida por um único indivíduo em dada organização 

Estruturas Formais e Informais 

Estrutura formal: conseguimos identificar os departamentos, os cargos, a definição das linhas de 
autoridade e de comunicação entre os departamentos e cargos envolvidos.  

• Divisão de trabalho: cargos e títulos mostram quem faz o quê dentro da empresa 

• Relação de supervisão: Linhas mostram quem reporta a quem 

• Canais de comunicação: Linhas mostram os canais de comunicação 

• Subdivisões: principais divisões quem se reportam a um mesmo gerente são mostradas 

• Níveis hierárquicos: os diversos níveis hierárquicos são evidenciados 

Estrutura informal: não está aparente em nenhum gráfico da empresa, em nenhum relatório. Ela é 
formada pelos diversos relacionamentos “não oficiais” existentes na organização: as amizades entre os 
membros mais antigos, as afinidades entre pessoas que já se conheciam antes de entrar na 
organização, por exemplo 

Não existe instituição que não tenha uma estrutura informal. Ela é derivada de nossa condição 
humana 

Cadeia de Comando 

Descreve as linhas de autoridade, desde a cúpula da empresa até o seu nível mais baixo. 

Quando uma organização “desenha” sua cadeia de comando ela está determinando como a autoridade 
estará dividida entre os diversos cargos e departamentos da sua estrutura. 

• É uma linha de autoridade que liga a cúpula aos níveis mais baixos da organização 

• Demonstra quem é subordinado a cada chefe 

• Conceito é derivado da unidade de comando 

Amplitude de Controle 

• Significa o número de funcionários que cada chefe controla 

• Quanto maior a amplitude de controle, maior é o número de pessoas para cada gestor 

• Estruturas agudas provocam custo maior, mas as pessoas recebem maior atenção de seu 

chefe e tem menor autonomia 

Centralização e Descentralização 

São conceitos relacionados com o poder de tomada de decisão. 
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• Centralização: Tomada de decisões é concentrada na cúpula da instituição  

• Descentralização: Tomada de decisões é pulverizada para diversos membros da organização 

Centralização 

Vantagens Desvantagens 

Decisões mais consistentes com os objetivos da 
organização. 

Decisões distanciadas dos fatos locais e das 
circunstâncias. 

Maior uniformidade de procedimentos, políticas 
e decisões. 

Administradores têm pouco contato com as 
pessoas e situações envolvidas. 

Aproveitamento da maior preparação e 
competência dos administradores do topo 

Os subordinados dependem dos superiores 
hierárquicos para tomar decisões. 

Redução dos riscos de erro por parte dos 
subordinados em virtude da falta de informação 

ou capacidade. 

Aumenta a desmotivação e a insatisfação dos 
membros em posições inferiores. 

Maior facilidade na avaliação e no controle do 
desempenho da organização 

Desestimula a criatividade e a inovação. 

 Maior demora na implementação das decisões e 
maior custo operacional. 

 

Descentralização 

Vantagens Desvantagens 

Maior agilidade, rapidez e flexibilidade na 
tomada de decisões. 

Perda de uniformidade nas decisões. 

Decisões mais adaptadas às condições locais. Tendência para o desperdício e a duplicação de 
recursos. 

Maior interesse e motivação por parte dos 
subordinados. 

Canais de comunicação mais dispersos pela 
organização. 

Maior disponibilidade de tempo dos 
administradores de topo para outras funções 

Maior dificuldade de localizar os responsáveis 
por decisões erradas. 

Promove gerentes autônomos, motivados e 
responsáveis por seu desempenho. 

Insuficiente aproveitamento dos especialistas. 

Maior facilidade na avaliação e controle do 
desempenho de unidades e gerentes. 

Dificuldade de controle e avaliação do 
desempenho da organização. 

Posições de Linha e Staff 

Estes conceitos são ligados as atividades principais ou as de suporte (ou assessoria) de uma 
organização. 

• Funções de linha: estariam relacionadas com as atividades-fim da empresa.  
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• Funções de staff: seriam ligadas às atividades-meio da organização.  

Uma posição de linha teria comando direto sobre os seus funcionários. Uma posição de staff teria um 
“papel” apenas consultivo 

Modelos organizacionais 

A classificação de modelos organizacionais se originou do trabalho de Morgan. De acordo com o autor, 
os modelos são classificados como mecanicistas e orgânicos.  

• Modelo mecanicista: nós esperamos que estas organizações funcionem como máquinas: com 
processos rotineiros e padronizados, de modo a buscar a eficiência, confiabilidade e 
previsibilidade em seu funcionamento. Desta maneira, estas empresas são caracterizadas por 
uma rigidez, uma formalidade e controle “pesado” sobre seus integrantes. 

• Modelo orgânico: se relaciona com uma visão das organizações como se fossem organismos 

vivos (assim, se baseia em muitos conceitos “emprestados” da Biologia). A Teoria dos Sistemas 

foi a base de muitos destes conceitos adaptados ao contexto organizacional. A ideia de que as 

organizações, como as pessoas, são seres em constante contato com o meio ambiente 

(fornecedores, clientes, governos, etc.) mudou a forma de se analisar uma empresa. As 

empresas passaram a ser vistas como sistemas abertos, ou seja, em interação constante com 

outras organizações. 

Departamentalização 

É um modo encontrado para alocarmos pessoas, tarefas e atividades em unidades, com o objetivo de 
melhorar a coordenação de esforços 

Departamentalização Funcional 

É a mais conhecida e utilizada forma nas organizações, sejam elas públicas ou privadas. As pessoas são 
agrupadas de acordo com a semelhança das atividades, das habilidades e dos recursos disponíveis para 
as funções ou especialidades das empresas. 

Vantagens: Desvantagens: 

Junta especialistas em um só departamento, 
melhorando a interação e o treinamento. É 
indicado para organizações em setores mais 
estáveis. 

Falta de coordenação entre os departamentos, 
dificuldade de adaptação às mudanças e visão 
voltada “para dentro” dos seus membros. 

Departamentalização por Produto 

Os departamentos são divididos por tipo de produto ou serviço. Este sistema é escolhido pelas 
instituições quando os produtos e serviços oferecidos são muito diferentes uns dos outros e 
demandam uma atuação muito específica. 

Vantagens: Desvantagens: 

Melhora a coordenação entre os departamentos 
de cada divisão e gera maior capacidade de 
inovação e flexibilidade. 

Os especialistas ficam dispersos pelos 
departamentos e o treinamento e o 
desenvolvimento deles fica em segundo plano. 

Departamentalização por Cliente 

Neste tipo de departamentalização, o cliente é que é enfatizado.  
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Quando a organização detém clientes com necessidades muito específicas, este modelo pode ser 
escolhido. Uma divisão muito comum é entre clientes pessoa física (indivíduos) e clientes pessoa 
jurídica (empresas). 

Departamentalização Geográfica 

A gestão da empresa, nestes casos, pode ser maximizada com uma departamentalização geográfica 
(ou territorial). 

Departamentalização por Processo 

Os departamentos são agrupados em torno dos seus processos-chave. 

De acordo com Chiavenato, este tipo de departamentalização é mais utilizado nos níveis mais baixos 
da hierarquia, relacionados com as áreas de produção e logística. 

Departamentalização por Projetos 

Essa departamentalização pode ser feita em empresas que focam suas atividades em alguns projetos 
de grande porte e com longa duração. 

Não deixa de ser um tipo de departamentalização temporário, pois cada projeto tem um prazo para 
ser finalizado. 

Determinantes da Estrutura Organizacional 

De acordo com Andrade e Amboni, os fatores como estratégia, tamanho, tecnologia, legislação, 
pessoas, recursos e as explicações situacionais oriundas dos ambientes interno e externo têm 
influência direta no delineamento da estrutura organizacional.  

Desenho Estrutural das Organizações - Estruturas Organizacionais Tradicionais e Contemporâneas 

De acordo com Schermerhorn, o desenho estrutural é o resultado de várias decisões a respeito dos 
aspectos de autoridade, da comunicação interna e da departamentalização na organização.  

Estrutura Linear 

É baseado nas organizações militares antigas e apresenta como característica principal a unidade de 
comando. Ou seja, nesta estrutura a autoridade estaria localizada em torno de um chefe. 

Para uma pessoa de um setor se comunicar com outro setor, deve enviar a informação através de seu 
superior. Naturalmente, a organização não se torna muito flexível. Assim, estas estruturas se adaptam 
melhor a ambientes mais estáveis. 

Estrutura Funcional 

É o tipo de estrutura que mais é utilizada na atualidade. É baseada no conceito de especialização.  

Sua aplicabilidade é muito intuitiva, pois é dividida de acordo com as tarefas e funções organizacionais, 
como finanças, marketing, recursos humanos, etc. 

Estrutura Divisional 

A empresa desmembra sua estrutura em divisões, agregando os recursos e pessoas de acordo com os 
produtos, clientes e/ou mercados que são considerados importantes. 
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Estrutura Matricial 

São um modelo híbrido, que conjuga duas estruturas em uma só. Normalmente, é um somatório de 
uma estrutura funcional com outra estrutura horizontal, temporária, focada em projetos. 

Ela é chamada de matricial porque seu aspecto é parecido com o de uma matriz. Sua criação foi uma 
tentativa de conciliar em uma estrutura rígida e hierárquica a flexibilidade de uma estrutura 
temporária.  

Neste tipo de estrutura, os profissionais estão associados geralmente a um departamento funcional 
(Marketing, Finanças, Tecnologia, etc.) e são alocados a alguns projetos, sempre que este projeto 
necessite de alguém com seu perfil. 

A lógica da estrutura matricial é a da autoridade dual. São dois chefes (ou mais) por funcionário. 
Desta maneira, neste tipo de estrutura não existe o princípio da unidade de comando. 

Estrutura em Rede 

A estrutura em rede substitui a hierarquia pela parceria entre os diversos entes.  A estrutura fica mais 
flexível e competitiva perante seus competidores.   

A flexibilidade ocorre porque a organização passa a contratar qualquer serviço ou produto que precisar 
diretamente no mercado. Se em um segundo momento estes produtos e serviços não forem mais 
demandados, poderá cancelar o contrato e trocar de fornecedor, sem precisar demitir funcionários, 
vender maquinários, dentre outros custos e problemas. 

Organização Virtual e Sem Fronteiras 

• Organização virtual: costuma envolver pessoas que estão distantes umas das outras e que 
colaboram através de ferramentas eletrônicas, como a videoconferência, o correio eletrônico 
(e-mail), dentre diversas outras existentes atualmente. Estes colaboradores podem, ou não, 
ser funcionários da instituição. 

• Organização sem fronteiras: também é um tipo de organização em rede, semelhante à 
organização virtual. Este tipo de organização busca eliminar a cadeia de comando, com uma 
amplitude de controle maior e coordenar o trabalho através de diversos grupos e equipes de 
pessoas que trabalham de forma autônoma, empoderadas. 

Conceito de Controle 

O controle é o processo administrativo que busca avaliar se os objetivos estão ou não sendo atingidos pela 
empresa.  

O sistema de controle lhe fornece, assim, um modo de monitorar os efeitos das decisões e ações tomadas e 
comparar com o que fora planejado anteriormente 

O processo de controle é formado por quatro etapas: 

• Estabelecimento dos padrões: Definição dos resultados esperados da tarefa ou atividade; 

• Monitoramento do desempenho: Basicamente é um trabalho de coleta de informações. 
Determinamos o que vai ser medido, como iremos medir (fontes de informação) e quando iremos 
medir e com que frequência; 

• Comparação do resultado com o padrão: análise dos resultados reais em comparação com o 
objetivo previamente estabelecido.  

• Medidas corretivas: Aprender com os erros e corrigi-los ou entender o que deu certo e padronizar.  

Tipos de Controle 

Momento do Controle 
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O processo de controle pode acontecer antes do que a atividade, de modo simultâneo e após a atividade ter 
sido encerrada. 

Assim sendo, seriam três os tipos de controle de acordo com o seu “momento”: o controle preventivo 
(prévio ou “ex-ante”), o controle simultâneo e o controle posterior ou “ex-post”. 

Tipos Características Exemplos 

Preventivo - Antecipa os problemas  

- É proativo  

- Enfoca os insumos  

- Testes de seleção de recursos humanos  

- Programas de manutenção preventiva  

- Inspeção de matérias-primas  

Simultâneo - Corrige problemas à medida que 
ocorrem  

- É reativo  

- Enfoca os processos  

- Supervisão direta dos trabalhadores  

- Controles estatísticos de processo produtivo  

- Auditorias de natureza operacional realizadas 
pelos Tribunais de Contas  

Posterior - Corrige problemas depois de 
ocorrerem  

- Enfoca os resultados  

- Inspeção de qualidade dos bens  

- Avaliação de desempenho  

- Análise das prestações de contas pelos 
Tribunais de Contas  

Outras Classificações de Controle 

• Controle administrativo é um tipo de controle interno. Ele é efetuado através da capacidade que a 
Administração Pública tem de autotutela.  

• Controle legislativo é efetuado pelo próprio parlamento e por seus órgãos auxiliares (como o TCU, no 
caso da União). Este controle pode ser dividido em dois tipos: o controle político e o controle financeiro. 

• Controle judicial, este é efetuado pelo Poder Judiciário no exercício de sua função principal – a 
jurisdicional. O Brasil não adota o modelo francês, de contencioso administrativo. Desta maneira, o 
Judiciário é o “ponto final” das causas.   

• Controle interno ocorre quando o órgão que exerce o controle está inserido no mesmo Poder do órgão 
fiscalizado.  

• Controle externo ocorre quando existe um controle por parte de um órgão de um poder sobre algum 
órgão do outro poder.  

• Controle de ofício é o controle executado pela própria administração quando exerce o poder de 
autotutela.  

• Controle “provocado” é instaurado por terceiros quando entram com recursos, quando fazem petições, 
requerem informações, dentre outros instrumentos utilizados.  

De acordo com Chiavenato, existem sete características do controle: 

Características Descrição 

Orientação estratégica 
para resultados 

O controle deve apoiar planos estratégicos e focalizar as atividades essenciais 

que fazem a real diferença para a organização. 

Compreensão 

O controle deve apoiar o processo de tomada de decisões apresentando dados 

em termos compreensíveis. O controle deve evitar relatórios complicados e 

estatísticas enganosas. 
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Orientação rápida para 
as exceções 

O controle deve indicar os desvios rapidamente, por meio de uma visão 

panorâmica sobre onde as variações estão ocorrendo e o que deve ser feito para 

corrigi-las adequadamente. 

Flexibilidade 
O controle deve proporcionar um julgamento individual e que possa ser 

modificado para adaptar-se a novas circunstâncias e situações. 

Autocontrole 
O controle deve proporcionar confiabilidade, boa comunicação e participação 

entre as pessoas envolvidas. 

Natureza positiva 

O controle deve enfatizar o desenvolvimento, a mudança e a melhoria. Deve 

alavancar a iniciativa das pessoas e minimizar o papel da penalidade e das 

punições. 

Clareza e objetividade 
O controle deve ser imparcial e acurado para todos. Deve ser respeitado como 

um propósito fundamental a melhoria do desempenho. 

Conceitos de Eficiência, Eficácia e Efetividade aplicados à Administração Pública. 

Eficiência se relaciona com o uso dos recursos que temos disponíveis para atingir nossos objetivos. Seria 
então a maneira como fazemos algo buscando atingir um objetivo 

Eficácia é fazer a coisa certa. O conceito é relacionado não com a utilização dos recursos, mas se atingimos 
realmente o objetivo que traçamos. 

A Efetividade refere-se ao impacto das ações. Como a execução de um programa pode ou não alterar uma 
realidade 

Uso de controles e indicadores de produtividade 

O indicador é uma medida, de ordem quantitativa ou qualitativa, dotada de significado particular e utilizada 
para organizar e captar as informações relevantes dos elementos que compõem o objeto da observação.  

De acordo com o Ministério do Planejamento, os componentes básicos de um indicador são: 

✓ Medida: grandeza qualitativa ou quantitativa que permite classificar as características, resultados e 

consequências dos produtos, processos ou sistemas; 

✓ Fórmula: padrão matemático que expressa à forma de realização do cálculo; 

✓ Índice (número): valor de um indicador em determinado momento; 

✓ Padrão de comparação: índice arbitrário e aceitável para uma avaliação comparativa de padrão de 

cumprimento; e 

✓ Meta: índice (número) orientado por um indicador em relação a um padrão de comparação a ser 

alcançado durante certo período. 

Os indicadores que utilizamos são chamados de indicadores de desempenho. Eles são divididos em 
indicadores de esforços e indicadores de resultados. 

Estas seis categorias básicas de indicadores de desempenho são definidas pelo Gespública como divididas 
entre dois grupos, resultado e esforço: 
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Eficiência 

 

É a relação entre os produtos/serviços gerados (outputs) com os insumos 
utilizados, relacionando o que foi entregue e o que foi consumido de recursos, 
usualmente sob a forma de custos ou produtividade.  

Eficácia 

 

É a quantidade e qualidade de produtos e serviços entregues ao usuário 
(beneficiário direto dos produtos e serviços da organização).  

Efetividade São os impactos gerados pelos produtos/serviços, processos ou projetos. 

Execução 

 

Se refere à realização dos processos, projetos e planos de ação conforme 
estabelecidos. Indicadores de execução podem ser encontrados no 
monitoramento das ações do PPA 

Excelência 

 

É a conformidade a critérios e padrões de qualidade/excelência para a 
realização dos processos, atividades e projetos na busca da melhor execução e 
economicidade; sendo um elemento transversal. 

Economicidade 

 

Está alinhada ao conceito de obtenção e ao uso de recursos com o menor ônus 
possível, dentro dos requisitos e da quantidade exigidas pelo input, gerindo 
adequadamente os recursos financeiros e físicos.  

O Governo Federal tem uma concepção de uma cadeia de valor que identifica seis dimensões do 
desempenho. 

A cadeia de valor é definida como o levantamento de toda a ação ou processo necessário para gerar ou 
entregar produtos ou serviços a um beneficiário. É uma representação organizacional que permite melhor 
visualização do valor ou do benefício agregado no processo, sendo utilizada amplamente na definição dos 
resultados e impactos de organizações.  

Tipologia de Indicadores de Graças Rua 

Indicadores estratégicos seriam relacionados aos objetivos estratégicos descritos no planejamento 
estratégico da instituição. Assim, eles informam o “quanto” a organização se encontra na consecução da sua 
visão de futuro.  

Os indicadores de projeto seriam relacionados com a aferição de como o projeto, um esforço temporário e 
que visa gerar um produto exclusivo (único), está sendo desenvolvido.  

Os indicadores de processos seriam a representação objetiva de características do processo que devem ser 
acompanhadas ao longo do tempo para avaliar e melhorar o seu desempenho. Eles mediriam a eficiência e 
a eficácia dos processos.  

Os indicadores de qualidade medem como o produto ou serviço é percebido pelo cliente e a capacidade do 
processo em atender os requisitos dos clientes. Podem ser aplicados para a organização como um todo, para 
um processo ou para uma área. Devem ser baseados em pesquisa de opinião.  

Indicadores de produtividade seriam ligados à eficiência, e estariam dentro dos processos e tratariam da 
utilização dos recursos para a geração de produtos e serviços. 

Os indicadores de efetividade mediriam as consequências dos produtos ou serviços em relação ao cliente 
ou à sociedade.  

Os indicadores da capacidade medem a capacidade de resposta de um processo por meio da relação entre 
as saídas produzidas por unidade de tempo. 

Variáveis dos Indicadores 
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De acordo com a definição do Tribunal de Contas da União, os indicadores de desempenho podem ser 
compostos pelas seguintes variáveis: 

✓ Custo – quanto está custando a ação? Qual é o custo unitário? Qual o custo global?  

✓ Tempo – O programa ou ação está dentro do prazo estimado? Cada tarefa está sendo executada em 

quanto tempo? 

✓ Quantidade – A produção total atingiu os números esperados? A demanda dos usuários está sendo 

atendida? 

✓ Qualidade – Os clientes estão satisfeitos? Os requisitos de qualidade estão sendo observados? 

Qualidade dos Indicadores 

✓ Confiabilidade: a fonte de dados utilizada pelo indicador deve ser confiável, fidedigna; 

✓ Adaptabilidade: capacidade de resposta às mudanças de comportamento e exigências dos clientes. Os 

indicadores podem tornar-se desnecessários ao longo do tempo e devem ser eliminados ou substituídos 

por outros de maior utilidade; 

✓ Atualização periódica: o indicador deve permitir atualização de forma a representar a situação mais 

atual possível; 

✓ Representatividade: deve expressar bem a realidade que representa ou mede; 

✓ Disponibilidade: facilidade de acesso para coleta, estando disponível a tempo, para as pessoas certas 

sem distorções, servindo de base para que decisões sejam tomadas; 

✓ Simplicidade: o indicador deve ser de fácil entendimento, qualquer pessoa deve ser capaz de tirar 

conclusões a partir da análise do indicador; 

✓ Acessibilidade: o indicador deve apresentar facilidade e possibilidade de acesso às informações 

primárias para sua medição; 

✓ Economicidade: o indicador deve mostrar-se economicamente viável, não deve ser gasto tempo demais 

procurando dados, muito menos pesquisando ou aguardando novos métodos de coleta; 

✓ Estabilidade: o indicador deve permanecer estável ao longo de um determinado período, permitindo a 

formação de uma série histórica; 

✓ Rastreabilidade: facilidade de identificação da origem dos dados, seu registro e manutenção; 

✓ Praticidade: o indicador deve realmente funcionar na prática e permitir a tomada de decisões gerenciais.  

O Ministério do Planejamento, em seu Guia de 2012 (Indicadores - Orientações Básicas Aplicadas à Gestão 
Pública), divide as propriedades dos indicadores em essenciais e complementares: 

Propriedades Essenciais: são aquelas que qualquer indicador deve presentar e sempre devem ser 
consideradas como critérios de escolha, independente da fase do ciclo de gestão em que se encontra a 
política sob análise (Planejamento, Execução, Avaliação etc.). 

Utilidade 
Deve suportar decisões, sejam no nível operacional, tático ou estratégico. Os 
indicadores devem, portanto, basear-se nas necessidades dos decisores. 

Validade 
Capacidade de representar, com a maior proximidade possível, a realidade que 
se deseja medir e modificar. Um indicador deve ser significante ao que está 
sendo medido e manter essa significância ao longo do tempo. 

Confiabilidade 
Indicadores devem ter origem em fontes confiáveis, que utilizem metodologias 
reconhecidas e transparentes de coleta, processamento e divulgação. 

Disponibilidade Os dados básicos para seu cômputo devem ser de fácil obtenção. 

Propriedades Complementares: são também muito importantes, mas podem ser alvo de uma análise em 
casos de conflitos, dependendo da avaliação particularizada da situação. 
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Simplicidade 
Indicadores devem ser de fácil obtenção, construção, manutenção, 
comunicação e entendimento pelo público em geral, interno ou externo. 

Clareza 

Geralmente um indicador é definido como uma divisão entre duas 
variáveis básicas; é formado, portanto, por um numerador e um 
denominador, ambos compostos por dados de fácil obtenção. 
Eventualmente, porém, ele pode ser complexo na sua fórmula, 
envolvendo muitas variáveis. Em todo caso, porém, é imprescindível que 
seja claro, atenda à necessidade do decisor e que esteja adequadamente 
documentado. 

Sensibilidade 
Capacidade que um indicador possui de refletir tempestivamente as 
mudanças decorrentes das intervenções realizadas. 

Desagregabilidade 
Capacidade de representação regionalizada de grupos sociodemográficos, 
considerando que a dimensão territorial se apresenta como um 
componente essencial na implementação de políticas públicas. 

Economicidade 
Capacidade do indicador de ser obtido a custos módicos; a relação entre 
os custos de obtenção e os benefícios advindos deve ser favorável. 

Estabilidade 
Capacidade de estabelecimento de séries históricas estáveis que 
permitam monitoramentos e comparações das variáveis de interesse, com 
mínima interferência causada por outras variáveis. 

Mensurabilidade 
Capacidade de alcance e mensuração quando necessário, na sua versão 
mais atual, com maior precisão possível e sem ambiguidade. 

Auditabilidade 
ou rastreabilidade, qualquer pessoa deve sentir-se apta a verificar a boa 
aplicação das regras de uso dos indicadores (obtenção, tratamento, 
formatação, difusão, interpretação). 

Outros Conceitos Utilizados 

Objetivos, Metas e Planos. 

Objetivo é um estado (ou situação) desejado.  

Este objetivo, porém, deve ser quantificado. Assim, para que a administração possa distribuir seus recursos, 
isto agora virou uma meta. 

Uma meta já é um conceito quantitativo. Para isto, ele precisa desenvolver um plano de ação – ou seja, as 
ações que serão necessárias para que ele atinja seus objetivos 

Público-alvo 

A definição do público-alvo é importante tanto no processo de planejamento quanto no de controle das 
ações governamentais.  

Uma avaliação deve buscar medir como os beneficiários diretos (o público-alvo) foram atendidos, bem como 
avaliar o efeito nos beneficiários indiretos (aqueles que, apesar de não pertencerem ao público-alvo, foram 
impactados positivamente). 

Avaliação de Programas e Projetos Governamentais 
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A avaliação é o último estágio do processo de gerenciamento de programas e projetos. É nesse momento 
que avaliamos o resultado dos esforços da organização, e dos gestores e funcionários, na obtenção dos 
diversos objetivos. 

O foco do processo de avaliação no setor público deve estar em garantir a qualidade da gestão, fornecendo 
informações que de maneira sistematizada irão permitir uma melhor tomada de decisões, aprimorando o 
desempenho dos programas e políticas públicos. 

Critérios usados para avaliações 

Economicidade Refere-se ao nível de utilização dos recursos (inputs). 

Eficiência Econômica Trata-se da relação entre inputs (recursos utilizados) e outputs (produtividade). 

Eficiência 
Administrativa 

Trata-se do seguimento de prescrições, ou seja, do nível de conformação da 
execução a métodos preestabelecidos. 

Eficácia Corresponde ao nível de alcance de metas ou objetivos preestabelecidos. 

Equidade 
Trata da homogeneidade de distribuição de benefícios (ou punições) entre os 
destinatários de uma política pública. 

Os indicadores de inputs mostram os esforços realizados, os indicadores de outputs e outcomes ou 
resultados medem as realizações 

Indicadores de Input 
(entradas do sistema) 

São relacionados a gastos financeiros, recursos humanos empregados ou 
recursos materiais utilizados.  

Indicadores de Output 

São relacionados à produtividade de serviços ou produtos, como a quantidade 
de buracos tapados nas estradas, quantidade de lixo coletado, quilômetros de 
estradas construídas, número de pessoas atendidas em um posto de saúde 
etc. 

Indicadores de Resultado 

São relacionados aos efeitos da política pública sobre os policytakers e à 
capacidade de resolução ou mitigação do problema para o qual havia sido 
elaborada. São operacionalizadas por meio de médias ou percentuais de 
satisfação de usuários/cidadãos, qualidade dos serviços, acessibilidade da 
política pública, número de reclamações recebidas etc.  

Padrões ou parâmetros, que fornecem uma referência comparativa aos indicadores: 

✓ Padrões absolutos – metas qualitativas ou quantitativas estabelecidas anteriormente à implementação 

da política pública; 

✓ Padrões históricos – valores ou descrições já alcançadas no passado e que facilitam a comparação por 

períodos (meses, anos) e, por consequência, geram informações sobre declínio ou melhora na política 

pública; 

✓ Padrões normativos – metas qualitativas ou quantitativas estabelecidas com base em um benchmarking 

ou standard ideal.  

Abordagem Descrição 

Avaliação 
experimental 

Incorpora ideias positivistas de aplicação da metodologia de ciências naturais à 
engenharia de programas públicos. Em projetos experimentais, grupos 
aleatoriamente selecionados aparentemente similares foram comparados após a 
aplicação de um programa a um deles. A atribuição do efeito observado ao 
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programa depende da premissa de que não há nenhuma outra causa concorrente 
para o resultado. 

Avaliação pragmática 

Centra-se, acima de tudo, na utilidade dos resultados 
da avaliação. A avaliação deve se orientar pelos objetivos e práticas de trabalho dos 
tomadores de decisão. A exequibilidade política, o timing e o custo são aspectos 
importantes. Projetos semi-experimentais (em que se busca eliminar explicações 
alternativas para os resultados por outros meios que não a seleção aleatória), 
estudos de casos e vários métodos descritivos são geralmente utilizados como 
ferramentas de avaliação. 

Avaliação econômica 

Geralmente é conduzida de maneira ligeiramente 
isolada da avaliação geral. As ferramentas incluem 
análises de custo-benefício e avaliações de custo/eficiência. Introduzem 
informações quanto ao custo dos programas como um dos critérios de avaliação. 

Avaliação naturalista 

Rejeita tanto a avaliação experimental quanto a econômica, alegando que a 
sociedade se constrói socialmente e está em constante mudança por força da 
interação dos indivíduos. Assim, a avaliação não pode oferecer respostas corretas 
e objetivas, mas meramente agir como elemento facilitador para a produção de 
consenso entre os interessados. Os métodos aplicados, tais como etnografia, 
observação de participantes, estudos de caso etc., têm por objetivo descrever e 
esclarecer os valores e premissas dos interessados e dar apoio à negociação desses 
aspectos no processo avaliativo. 

Controle Censitário e por Amostragem 

Uma avaliação censitária ocorre quando inspecionamos item a item de um processo produtivo, por 
exemplo. Ou quando entrevistamos todas as pessoas de um departamento, em busca de uma avaliação de 
clima organizacional. 

Sempre que possível devemos utilizar uma técnica de controle por amostragem. Através de métodos 
probabilísticos, utilizamos apenas uma “amostra” da população envolvida (daí o nome da técnica).  

Este controle por amostragem não é tão acurado, mas é muito mais rápido e barato de executar. É o método 
mais comum de controle nas entidades e organizações. 

Métodos Quantitativos e Qualitativos 

Para analisar uma política pública podemos utilizar dois métodos: A análise quantitativa e a análise 
qualitativa. A análise quantitativa mede resultados objetivos, que podem ser mais facilmente mensurados.  

Entretanto, esse tipo de avaliação não é tão fácil quando devemos avaliar a mudança em aspectos mais 
subjetivos (como a confiança, o medo etc.). 

Para isso, necessitamos de avaliações qualitativas. Essas buscam exatamente medir e acompanhar as 
mudanças em fatores subjetivos. Antigamente, essas análises eram desacreditadas e evitadas.  

Apesar disso, atualmente é desejável que equilibremos os métodos quantitativos e qualitativos para que 
tenhamos uma visão mais balanceada e mais ampla da política pública  

Tipos de avaliação. Análise custo-benefício e análise custo-efetividade 

A análise custo-benefício (ACB) busca comparar, como o próprio nome diz, os benefícios que recebemos 
contra os custos que tivemos. Assim, todo projeto ou política que possa ser analisado de forma econômica 
monetária (dinheiro), podemos utilizar este tipo de análise. 
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A análise custo-efetividade: Sua particularidade radica em comparar os custos com a potencialidade de 
alcançar mais eficaz e eficientemente os objetivos não expressáveis em moeda. 

Coleta, análise e interpretação de informações quantitativas e qualitativas para 
avaliação de programas governamentais 

Métodos de Coleta de Dados 

Pesquisa Documental 

Relaciona-se com toda a análise de documentos já disponíveis para análise, como relatórios, balanços, 
estudos publicados, normas, livros, revistas, artigos, etc. Engloba toda a literatura do tema tornada 
disponível publicamente sobre o objeto de estudo.   

Estudo de Caso 

É um método que deve ser utilizado sempre que for necessário entender uma situação complexa. 
Normalmente, não são utilizados isoladamente, mas somados a outros métodos.  

Pesquisa 

Serve tanto para que possamos obter dados qualitativos e quantitativos. Normalmente, é utilizada em 
conjunto com outros métodos, como o estudo de caso para contrabalancear o aspecto qualitativo deste 
último.  

Pesquisa Experimental, Quase Experimental e Não Experimental 

A pesquisa experimental tem o objetivo de compreender melhor a relação de causa e efeito de um 
programa. Assim, são escolhidos dois grupos: um que receberá o estímulo do programa e outro que não 
receberá (o grupo de controle). 

Os grupos devem ser escolhidos de forma aleatória, de modo que o avaliador não consiga influir na escolha 
e possa “contaminar” a pesquisa. 

Entretanto, nem sempre conseguimos efetuar uma pesquisa experimental, por diversos motivos. Assim, 
poderemos escolher uma pesquisa quase-experimental para esses casos mais difíceis.  

Neste método, como não teremos como escolher os grupos de modo randômico, tentaríamos escolher os 
grupos de modo que estes não tenham muitas diferenças iniciais. Assim, teríamos como diferenciar o 
resultado dos grupos como efeito da política.   

Finalmente, uma pesquisa não-experimental ocorre quando não conseguimos executar nem mesmo as 
pesquisas quase-experimentais 

Técnicas de Coleta dos Dados 

Questionários 

São formulários com perguntas estruturadas e padronizadas que têm o objetivo de comparar respostas, 
montar análises estatísticas e gerar certas conclusões sobre uma situação específica. 

Entrevistas 

Trata-se de uma série de perguntas efetuadas por um entrevistador para um entrevistado presente 
fisicamente (normalmente). 
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Estas perguntas podem ser feitas de modo individual (apenas o entrevistador e o entrevistado) ou pode ser 
feita de modo coletivo (vários entrevistados ou entrevistadores ao mesmo tempo).  

Além disso, as perguntas podem já estar estruturadas (questões fechadas estabelecidas anteriormente, em 
um ritmo fixo e ordenado), não estruturada (questões abertas, em um “clima” mais descontraído – como 
uma conversa informal) ou semiestruturadas (duas modalidades de questões – abertas e fechadas) 

Observação Direta 

Consiste da análise presencial de um avaliador do problema ou programa governamental a ser avaliado.  

Assim sendo, o avaliador utilizará sua capacidade de ver, ouvir e perceber para avaliar o funcionamento de 
algum aspecto a ser avaliado 

Utilização de Dados Existentes 

Podemos utilizar dados coletados para outros fins de modo que nos ajudem em outro processo de análise, 
poupando tempo e esforço.   

Método de Análise dos Dados 

Tabulação de Frequências 

Devemos checar a consistência e as relações entre estes dados coletados (por exemplo, o custo dos 
remédios comprados por prefeituras). 

Através da tabulação (que normalmente é feita em programas de computador), podemos testar hipóteses 
e fazer gráficos que facilitem a visualização dos dados.  

Análise Gráfica 

Tendo os dados já sido coletados e tabulados, podemos montar diversos tipos de gráficos (histogramas, 
gráfico de “pizza”, gráficos de dispersão, dentre outros).  

Estes gráficos revelam tendências e possibilitam uma melhor análise de dados complexos e em grande 
número.  

Análise Qualitativa 

Através do contraste entre experiências anteriores e de setores diferentes, é possível montar uma análise 
mais completa. Pode-se ainda adotar: 

Análise de conteúdo: técnica de análise sistemática de informação textual, organizada de forma 
padronizada, que permite realizar inferência sobre seu conteúdo.  

Triangulação: uso de diferentes métodos de pesquisa e/ou de coleta de dados para estudar a mesma 
questão, com o objetivo de fortalecer as conclusões finais 

Interpretações alternativas: uma vez formulada uma interpretação a partir das principais relações 
identificadas na análise, devem-se buscar interpretações alternativas; caso não sejam encontradas 
evidências substantivas que sustentem essas interpretações, reforça-se a confiança na interpretação 
originalmente formulada 

Caso negativo: relacionado ao item anterior, trata-se de identificar as situações que não seguem a 
interpretação principal ou corrente em razão de circunstâncias específicas e que, por isso mesmo, funcionam 
como “exceções (casos negativos) que confirmam a regra”  

Análise Envoltória de Dados 
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A Análise Envoltória de Dados ou DEA (de Data Envelopment Analysis em inglês) é um método de análise da 
eficiência relativa de unidades comparáveis (países, empresas, órgãos públicos, etc.), de modo a buscar uma 
melhora na performance das unidades. É um método matemático não paramétrico de programação linear. 

 

 

Memorex 

Definição de Processo 

De acordo com Davenport, um processo é uma série de atividades estruturadas para produzir um 
produto ou serviço para um cliente ou mercado em particular. 

Esquema básico de um Processo 

 

Tipos de Processo 

Classificação de 

Gonçalves 

Classificação de acordo 
com a geração de valor 

para o cliente 

Classificação de 

acordo com o fluxo 

Processos de negócios Processos primários  
Verticais 

 

Processos organizacionais  Processos de suporte 

  

Horizontais  

  Processos gerenciais 

Níveis de detalhamento dos processos 

Macroprocesso 
Gera um alto impacto e envolve, normalmente, 

diversas áreas da empresa. 

Processo 
Somatório de atividades e/ou subprocessos 

interrelacionados. 

Subprocesso 
É um processo que está inserido “dentro” de outro 

processo.  
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Atividade São trabalhos executados nos processos. 

Tarefa 

 

É um elemento ainda menor. Uma parte específica de 

uma atividade ou subdivisão de algum trabalho. 

Cadeia de Valor 

De acordo com Porter2 - “Cadeia de Valor é o conjunto de atividades tecnológicas e 

econômicas distintas que uma organização utiliza para entregar produtos e serviços 

aos seus clientes.” 

Principais Técnicas de Mapeamento de Processos 

SIPOC 

É uma ferramenta usada por um time para identificar 
todos os elementos pertinentes de um projeto de 

melhoria de processo antes de o trabalho começar 

Blueprinting 
Representa um fluxograma de todas as transações 

integrantes do processo de prestação de serviço 

Fluxograma 

Técnica que permite o registro de ações de algum tipo 
e pontos de tomada de decisão que ocorrem no fluxo 

real 

Mapofluxograma 

Segundo Barnes (1982), o mapofluxograma é um 

fluxograma desenhado sobre a planta de um edifício 

ou layout para visualizar melhor o processo. 

Diagrama homem-

máquina 

Tem por objetivo o estudo da inter-relação entre o 

trabalho do homem e o da máquina, identificando os 
tempos ociosos de ambos e balanceando a atividade 

do posto de trabalho. 

IDEF0 a IDEF9 
Diagramas que representam um desenho 

do comportamento dos clientes. 

 

Principais Técnicas de Captura de Informações para o 

Mapeamento e Modelagem de Processos 

Observação direta Entrevistas 

Observação e feedback por 

escrito 
Workshops estruturados 

Videoconferência 

                                                           
2 (Martins, Humberto Falcão & Marini, 2010) 
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Nível de Maturidade em Processos 

Visão CBOK V2.0 Visão CBOK V3.0 Visão SDPS 

Nível 1 - Inicial Inicial Nível 1 – Processos 
modelados 

Nível 2 – Gerenciado Gerenciado Nível 2 – Processos 
simulados 

Nível 3 – Padronizado Definido Nível 3 – Processos 
emulados 

Nível 4 – Previsível 
Gerenciado 
Quantitativamente 

Nível 4 – Processos 
encenados 

Nível 5 – Otimizado 
Em Otimização / 
Otimizado 

Nível 5 – Processos 
interoperados 

ISO 9000 e a Gestão de Processos 

As normas de qualidade ISO 9000 buscam, através de uma maior 
padronização dos processos, uma previsibilidade no fornecimento de bens 

e serviços, a redução dos custos de operação e dos riscos envolvidos no 

negócio.  

Atenção: a adoção destas normas não garante nenhum produto com 

qualidade. São requisitos necessários, mas não suficientes! 

Além disso, estas normas não são limitadas ao setor privado! Podem e 

devem ser utilizadas no setor público. 

Reengenharia 

Análise dos fundamentos dos 

processos 
Mudanças radicais 

Melhorias drásticas de 

desempenho 
Orientação para processo 

 

 

Conceito de Liderança 
• A liderança envolve a habilidade para influenciar pessoas para que sejam 

alcançados determinados objetivos; é mostrar o caminho a ser seguido. Um 
líder ideal deve saber conduzir sua equipe de modo a que todos atinjam seus 
resultados esperados.  

• O exercício da liderança é algo dinâmico e que envolve diversos fatores das 
relações pessoais, como a influência pessoal, o poder, a comunicação, para 
que os objetivos organizacionais da instituição sejam alcançados. Não é 
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absolutamente necessário que o chefe de uma equipe seja o seu líder, na 
prática. 

Tipos e Fontes de Poder 

O poder pode ser conceituado como a possibilidade de influenciar pessoas ou um 
grupo de pessoas e modificar seu comportamento. 

• Poder coercitivo: Quem detém este poder pode punir através de sanções, de 
penas, de castigos. O medo da punição altera assim o comportamento das 
pessoas. 

• Poder de recompensa: O poder se exprime pela capacidade do detentor do 
poder de incentivar através de prêmios as outras pessoas. 

• Poder legítimo: Este tipo é derivado da posição hierárquica na organização, da 
estrutura formal da empresa. 

• Poder referente: Também chamado de carismático, é decorrente de uma 
percepção positiva das pessoas sobre alguém. Como muitos admiram sua 
personalidade, suas ideias, são influenciadas por ela. 

• Poder de competência: se origina do reconhecimento de que uma pessoa 
detém um know-how que o diferencia dos demais em algum tema. 

Teorias da Liderança 
Teoria dos Traços de Liderança 

Se baseia em uma noção antiga de que os líderes teriam certos “traços” de 
personalidade (características pessoais como a inteligência, a capacidade de oratória, 
a confiança, os valores, dentre outros aspectos vistos como positivos) que os 
definiriam, que seriam característicos destas pessoas.  

• Esse conceito foi, posteriormente, modificado para indicar que os traços 
podem ser desenvolvidos pela experiência.  

• O modelo aos poucos foi sendo desacreditado e superado por novas teorias 
que buscaram analisar a influência do meio externo no papel do líder. 

Teoria Comportamental 

Os Estilos de Liderança 

A teoria dos estilos de liderança (ou comportamental) buscou analisar a liderança não 
pelas características dos líderes, mas pelo seu comportamento em relação aos seus 
subordinados.  

• O líder autocrático: seria aquele que controla mais rigidamente seus 
empregados. 

• O líder democrático: seria aquele que contaria com a participação de sua 
equipe na tomada de decisões. Alguns autores dividem esse estilo de liderança 
em dois: o modo consultivo (onde a decisão é tomada pelo líder após 
consultar a equipe) e o participativo (onde as decisões são tomadas em 
conjunto). 

• A liderança liberal: (também chamada de “laissez-faire”, algo como “deixar 
fazer” em francês) é o estilo em que existe pouco ou nenhum controle do líder 
sobre seus empregados. A liderança teria somente um papel consultivo, de um 
esclarecedor de dúvidas e de fornecedor dos recursos para as tarefas. 
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Uma das críticas à esta teoria foi a de que não existiria uma liderança “superior”, mas 
que o melhor estilo dependeria da situação em que o líder estivesse envolvido 

Os Estilos de Liderança de Likert. 

Estilo de Liderança Descrição 

Autoritário-Coercivo 

O líder é autocrático, centralizando a tomada de decisões, 
tendo um controle rígido sobre o funcionamento da 
instituição. Se comunica raramente com seus subordinados 
e utiliza ameaças e punições frequentemente.  

Costuma gerar uma submissão dos subordinados, uma 
dependência deles perante o chefe, além da inibição e uma 
desmotivação.  

Como ponto positivo, temos uma rapidez na tomada de 
decisão. É comum em empresas de setores com mão de obra 
intensiva.  

Autoritário-
Benevolente 

O líder continua autocrático, mas seria menos rígido e faria 
algumas consultas eventuais a equipe e delegaria algumas 
tarefas e decisões.  

Neste estilo, as ameaças seriam utilizadas também com 
prêmios e recompensas.  

As consequências desse estilo seriam semelhantes ao do 
estilo autoritário-coercitivo, mas em menor escala.  

Ocorre com mais frequência em empresas industriais com 
profissionais ou pouco mais especializados.  

Consultivo 

É um estilo em que o líder envolve mais seus funcionários e 
discute os objetivos e metas com eles. 

A comunicação com os subordinados é melhor e existe um 
clima mais propenso ao trabalho colaborativo e em equipe.  

A motivação dos liderados costuma ser maior e o clima 
organizacional é mais ameno. Entretanto, o trabalho se torna 
um pouco mais moroso.  

Costuma ser utilizado em organizações do setor de serviços.  

Participativo 

O líder tem uma postura mais democrática e cria um 
ambiente em que todos participam na tomada de decisões.  

A comunicação entre a equipe é boa e as pessoas sentem 
real responsabilidade pelo seu trabalho. A motivação é 
claramente superior. 
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Costuma ser utilizada em empresas de setores de tecnologia 
e com profissionais altamente capacitados que atuam em 
atividades complexas. 

Grid Gerencial de Blake e Mouton 

Para Blake e Mouton, tanto a preocupação com as pessoas e com a produção são 
fundamentais para se alcançar um bom resultado, criando a grade gerencial baseada 
nas duas dimensões comportamentais: preocupação com as pessoas e preocupação 
com a produção. 

As cinco posições chaves que Blake e Mouton 

Líder negligente ou liderança empobrecida (1.1): O líder é basicamente ausente. 

Líder-tarefa (9.1): O líder se preocupa com a eficiência na produção, mas pouca 
preocupação com a motivação e o desenvolvimento dos funcionários. É a liderança 
na base do “chicote”. 

Líder-pessoa ou clube de campo (1.9): Toda a preocupação está focada nas 
necessidades dos funcionários e em proporcionar um ambiente agradável, sem 
preocupar-se muito com a eficiência e eficácia da produção. 

Líder meio-termo (5.5): O líder mantém uma eficiência da produção razoável e um 
moral satisfatório. Busca equilibrar sua preocupação com as pessoas e com a 
produção, sem maximizar nenhum dos fatores. 

Líder-equipe (9.9): Segundo Blake e Mouton, esse é o estilo mais eficaz para uma 
organização. O líder se esforçaria tanto para obter eficiência na produção, como em 
manter seus funcionários motivados e em constante desenvolvimento. 

Teoria da Contingência de Fiedler. 

Para Fiedler, existem dois tipos de líderes: líderes orientados para tarefas e líderes 
orientados para pessoas. Os primeiros seriam mais focados nos resultados e nos 
objetivos organizacionais. Já os segundos, naturalmente, estariam mais voltados para 
o bem-estar de sua equipe. 

A teoria engloba três aspectos principais: o relacionamento entre o líder e seus 
empregados, o poder de autoridade que este líder detém e a estrutura da 
tarefa/atividade. Os fatores combinados formam oito dimensões, desde a mais 
desfavorável a mais favorável para o líder.  

Teoria Caminho-Meta 

Afirma que os líderes devem ser flexíveis e, portanto, devem moldar o tipo de 
liderança à situação, envolvendo fatores contingenciais ambientais e fatores 
contingenciais do subordinado. 

O líder será aceito pelos liderados quando estes o virem como fonte de satisfação, 
imediata ou futura. 

Estilo Descrição 
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Compreensivo 
(apoiador) 

O líder mostra preocupação com as necessidades dos empregados 
e seu comportamento é aberto e amistoso, tratando-os como 
iguais e criando um clima favorável. 

Diretivo 

O líder diz em detalhes como os empregados devem fazer seu 
trabalho, definindo as metas, normas e as recompensas 
específicas. É semelhante ao estilo focado em tarefas que já vimos 
anteriormente. 

Participativo 
Líder é aberto às ideias dos empregados e encoraja a participação 
na tomada de decisões. 

Realizador 

O líder define metas arrojadas e busca com os empregados atingir 
um alto desempenho e o constante aprimoramento. O líder 

incentiva o aprendizado contínuo e a busca por melhorias em vez 

de resultados momentâneos.    

Teoria Situacional 

A teoria da liderança situacional de Hersey e Blanchard diz que a “chave do sucesso” 
da liderança está na escolha correta de um estilo de liderança que esteja adequado 
ao nível de maturidade dos funcionários. 

Um líder é adaptável (ou adaptativo) quando consegue variar o estilo de liderança de 
acordo com o contexto. 

Os líderes teriam quatro “estilos” ou comportamentos possíveis, de acordo com a 
combinação dos fatores tarefa e relacionamento: direção, delegação, persuasão e 
participação. 

Liderança Transacional x Transformacional. 
• Liderança transacional é aquela onde existe uma relação de troca entre líder 

e subordinado. O líder define as metas que devem ser alcançadas e promete 
os “prêmios” caso os objetivos sejam atingidos. 

• Na liderança transformacional, o papel do líder é de inspirador de seus 
subordinados. Esse líder busca que seus liderados transcendam seus objetivos 
pessoais em benefício da organização.  

Liderança Carismática 

A teoria da liderança carismática está centrada na noção de que certos líderes podem, 
pelo poder de seu carisma, motivar as pessoas a atingir seus objetivos. Eles formariam 
grupos coesos e voltados para esses objetivos, com um alto grau de confiança no líder. 

Os líderes carismáticos são vistos pelos seus subordinados como obstinados, 
autoconfiantes e agentes de mudança em sua organização 

Liderança Visionária 

Um líder visionário “vende” a visão aos membros da organização.  

Os autores que criaram esse termo, Bennis e Nanus, apontaram que a capacidade de 
criar e compartilhar uma visão de futuro seria fundamental na atuação de um líder. 
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Um líder visionário não só escolhe uma visão correta para a empresa, mas também 
comunica essa visão a todos os membros e consegue que estes “comprem” essa visão 
e se dediquem ao máximo para que a mesma vire realidade. 

 

 

Processo Decisório 

Estrutura das Decisões Empresariais 

De acordo com Maximiano, “O processo de tomar decisões é um ingrediente 
substancial e inseparável das atividades de planejamento, organização, direção e 
controle. ” 

Elemento Descrição 

Tomador de decisão É a pessoa que faz uma escolha ou opção entre várias alternativas futuras de 
ação 

Objetivos São os objetivos que o tomador de decisão pretende alcançar com suas 
ações 

Preferências São os critérios que o tomador de decisão usa para fazer a sua escolha 

Estratégia É o curso de ação que o tomador de decisão escolhe para atingir seus 
objetivos. O curso de ação é o caminho escolhido e depende dos recursos de 
que pode dispor 

Situação São os aspectos do ambiente que envolve o tomador de decisão, alguns 
deles fora do seu controle, conhecimento ou compreensão e que afetam a 
sua escolha 

Resultado É a consequência ou resultante de uma dada estratégia 

De acordo com Chiavenato, o processo decisório tem sete etapas: 

• Percepção da situação que envolve algum problema 

• Análise e definição do problema 

• Definição dos objetivos 

• Procura de alternativas de solução ou de cursos de ação 

• Escolha (seleção) da alternativa mais adequada ao alcance dos objetivos 

• Avaliação e comparação das alternativas 

• Implementação da alternativa escolhida 

Tipos de Decisões 

Decisão Programadas e Não-programadas 

Decisões programadas: são decisões rotineiras, ou seja, sobre assuntos que já foram analisados antes 
e que, desta forma, já existe uma resposta “padrão”. 
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Decisões não programadas: são comuns quando o problema é novo, ou pouco frequente, e o gestor 
deve analisar os dados à sua disposição (muitas vezes incompletos) para que possa tomar uma decisão 

Racionalidade e Racionalidade Limitada 

O modelo racional de tomada de decisões (ou modelo clássico) se baseava na ideia de que os gestores 
tomam decisões lógicas (utilizando somente a razão) e que buscam maximizar os resultados das 
empresas 

As quatro principais premissas eram: 

• O gestor tem o problema definido e um objetivo claro; 
• O gestor tem todas as informações de que necessita e todas as alternativas bem 

calculadas; 
• Os critérios para avaliar as alternativas são definidos e conhecidos; 

• O gestor é lógico e busca maximizar os resultados da organização. 

Esta teoria teve o objetivo de aumentar a racionalidade dos gestores encarregados de tomar decisão, 
mas descrevia mal o real processo de tomada de decisão.  

Estas premissas não ocorrem na vida real. Herbert Simon trouxe outro modelo: o da racionalidade 
limitada. Simon observou que, na realidade, as pessoas nem se baseiam inteiramente na razão nem 
se baseiam totalmente na intuição. Para Simon, a racionalidade limitada espelha melhor as condições 
de tomada de decisão: as pessoas são racionais apenas até certo ponto, principalmente nos aspectos 
em que elas conseguem perceber ou interpretar 

Certeza, Risco e Incerteza 

Certeza: é a situação em que temos informações seguras e confiáveis que nos permitem “saber” quais 
serão os resultados das alternativas que nos são propostas. Todas as informações necessárias estão 
disponíveis 

Em uma situação de risco, podemos calcular a probabilidade de algum resultado. 

Ou seja, temos dados suficientes que nos permitem ter uma “ideia” do resultado de cada alternativa. 

Com a incerteza, estes dados não existem. Assim, não conseguimos calcular a probabilidade de uma 
decisão ser favorável ou não. 

Outro autor, Thompson, classifica a tomada de decisão em quatro tipos básicos: a computação, o 
julgamento, o compromisso e a inspiração. 

Tipo de Decisão Condição 

Computação Ocorre no ambiente de certeza. Todas as informações estão disponíveis. 

Julgamento 
Temos objetivos definidos e informações, mas o futuro depende do acaso. 
Decisão dá-se no ambiente de avaliação de probabilidades – Risco.  

Compromisso 
Os objetivos são definidos, mas temos poucas informações. Conhecemos as 
causas, mas as preferências pelos resultados são incertas. 

Inspiração 
Tanto as causas, objetivos e preferências são descritas como desconhecidos em 
função da mudança rápida do ambiente - turbulência. 

Processo Linear e Sistêmico 

O pensamento linear (ou cartesiano): é uma teoria mais antiga, que deriva de Aristóteles. 
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Dentro desta maneira de pensar, os problemas devem ser decompostos em diversas partes e cada área 
analisada em separado. 

• Cada problema tem uma solução única; 

• Decisão afetará apenas uma área da empresa; 

• Decisão estará sempre válida. 

Pensamento sistêmico: os problemas são inter-relacionados e o ambiente é complexo. 

• Solução não afeta somente uma área, mas toda a organização; 

• Os efeitos das decisões devem ser monitorados – feedback  

• Problemas são inter-relacionados; 

• Solução pode deixar de ser válida – mudança no ambiente. 

Heurísticas – Processo de Julgamento e Tomada de Decisão 

De acordo com Bazerman o processo de Julgamento e Tomada de Decisão é aquele em que se leva em 
consideração três pontos importantes:  

• Os aspectos cognitivos do processo decisório;  

• O processo mental de formar opinião ou avaliar, através de discernimento ou comparação; e  

• A capacidade de julgar, ou seja, o poder e/ou habilidade de decidir com base em evidências.  

Podemos classificar o processo de Julgamento e Tomada de Decisão em dois tipos 

• O Julgamento Probabilístico: julgamento quanto a chances deste ou daquele evento ocorrer.   

• O Julgamento de Valor: julgamento através do qual indicamos nossas preferências, posição 
quanto a risco e valores em geral. 

Heurísticas Descrição 

Disponibilidade 
Aquela que diz que com frequência avaliamos as chances de ocorrência de um 
evento pela facilidade com que conseguimos nos lembrar de ocorrências 
desse evento. 

Representatividade 

É o julgamento por estereótipo, onde as bases do julgamento são modelos 
mentais de referência. Os gerentes avaliam a probabilidade de ocorrência de 
um evento através da similaridade da mesma aos seus estereótipos de 
acontecimentos semelhantes. 

Ancoragem e 
Ajustamento 

Aquela em que se avalia a chance de ocorrência de um evento pela colocação 
de uma base (âncora) e se faz então um ajuste. Os gerentes começam a 
realização de suas avaliações a partir de um valor inicial, que é posteriormente 
ajustado para fins de uma decisão final 

Técnicas de Análise e Solução de Problemas 

O processo decisório é composto por certas etapas. 

A identificação do problema é o primeiro estágio. Nesta fase, o problema (ou oportunidade) passa a 
ser percebido. 

O diagnóstico do problema é uma das fases mais importantes. Neste momento, o administrador terá 
de definir seus objetivos e quais são as principais causas que geraram o problema. 

Ferramentas de Diagnóstico 
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Princípio de Pareto 

Muitos também o conhecem como a regra do “80/20”. Normalmente 20% dos itens geram 80% dos 
resultados (portanto, são muito importantes) e os outros 80% dos itens geram apenas 20% dos 
resultados. 

Diagrama de Ishikawa 

O diagrama de Ishikawa, que também é conhecido como espinha de peixe ou diagrama de causa e 
efeito, é uma ferramenta que nos possibilita “entender” melhor um processo ou um problema. No 
diagrama, pode-se estruturar e hierarquizar as principais causas que podem estar gerando um 
determinado efeito que queremos estudar. 

Diagrama de Dispersão 

O diagrama de dispersão possibilita analisar a correlação entre duas variáveis. 

Ferramentas de Desenvolvimento de Alternativas 

Brainstorming e Brainwriting 

Brainstorming ou “tempestade de ideias”: O objetivo desta ferramenta é criar um ambiente onde as 
críticas sejam “suspensas” e que existam, portanto, um encadeamento de ideias. Desta maneira, um 
grupo de pessoas se reúne em um ambiente e começa a “jogar soluções ao vento”, ou seja, cada pessoa 
pode sugerir qualquer ideia, por mais “louca” que possa parecer à primeira análise. 

Brainwriting: Nesta ferramenta, as ideias não são passadas de modo oral, e sim através de papéis que 
são trocados entre a equipe, sem que as pessoas fiquem sabendo quem escreveu cada sugestão. 

Análise do Campo de Forças 

O conceito por trás desta ferramenta é de que um comportamento qualquer é derivado do equilíbrio, 
ou não, de duas forças opostas. Para cada situação existiriam as forças propulsoras, que estimulariam 
aquele comportamento e as forças restritivas, que se oporiam àquele comportamento. 

Desta maneira, não só entendemos quais são as forças que operam em uma situação, como facilitamos 
o trabalho de superar as resistências das pessoas ou grupos contrários 

Diagrama de Árvore de Decisão 

Esta ferramenta busca detalhar e desdobrar cada decisão possível, de forma a que possamos analisar 
todas as possibilidades e seus impactos. De acordo com Sobral, este diagrama permite a visualização 
gráfica das alternativas, na qual cada uma delas é representada como um ramo de uma árvore 

Método Cartesiano 

Esse método está baseado em quatro princípios: a dúvida sistemática, a análise ou decomposição, a 
síntese ou a composição e a enumeração ou a verificação. 

Princípios Conceito 

Dúvida 
Sistemática ou 
da Evidência 

Consiste em não aceitar nada como verdadeiro, enquanto não tivermos evidências 
claras. O objetivo é o de evitarmos a precipitação e a prevenção contra determinado 
resultado.  
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Análise ou 
Decomposição 

Consiste em dividir e decompor cada problema em tantas partes quantas sejam 
possíveis e necessárias à sua solução. Após isso, devemos analisar e resolver cada 
parte em separado.  

Síntese ou 
Composição 

Consiste em conduzir ordenadamente os nossos raciocínios e pensamentos. 
Devemos iniciar com os objetivos mais simples de conhecer e resolver e, depois, 
avançar para os mais complexos. Ou seja, engloba o ordenamento dos 
pensamentos.  

Enumeração ou 
Verificação 

Consiste na constante checagem e recontagem para que possamos ter certeza de 
que não houve nenhuma omissão no raciocínio ou que deixamos de considerar 
algum aspecto do problema.  

 

 

Motivação 

A motivação é relativa às forças internas ou externas que fazem uma pessoa se entusiasmar e 
persistir na busca de um objetivo. 

Existe uma diversidade de teorias motivacionais, mas em geral os autores abordam dois tipos de 
fatores que geram motivação: os extrínsecos (de fora da pessoa) e os intrínsecos (de dentro da 
pessoa). 

A motivação para o trabalho deriva da própria pessoa, além da instituição em que ela trabalha, do seu 
ambiente. Assim, os elementos que afetam a motivação podem ser internos ao indivíduo e externos. 

Motivações Internas / Intrínsecas Motivações Externas / Extrínsecas 

• Necessidades e motivos da 
própria pessoa, fatores 
psicológicos; 

• Ex: Satisfação que a pessoa 
sente a atingir um bom 
resultado. 

• Geradas por métodos de reforço e 
punições; 

• Ex: Recompensa dada por outra 
pessoa, como aumentos e 
promoções. 

Motivação e Desempenho 

Não basta estar motivado para atingir um bom desempenho; 

Robbins afirma que o desempenho depende não só da motivação, mas também das habilidades das 
pessoas e da oportunidade que elas têm (ou não) de poder utilizar essas habilidades e motivação na 
prática. 

Ciclo Motivacional 

Os principais teóricos tratam o processo motivacional como um ciclo. 

Estágios do ciclo motivacional, de acordo com Chiavenato: 

Estágio Descrição 
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Estado de 
Equilíbrio 

O organismo está tranquilo e em estado de equilíbrio. 

Necessidade que 
surge (impulso) 

As necessidades e carências surgem, derrubam o equilíbrio e 
provocam um estado de tensão e desconforto na pessoa, como no 
caso da fome.  

Estado de 
tensão e 
desequilíbrio 

Para resolver o estado de tensão e desconforto, a pessoa 
desencadeia um processo que busca reduzir ou eliminar essa 
tensão por meio de um comportamento orientado para a satisfação 
da necessidade (impulso). No caso, a pessoa procura comida.  

Comportamento 
focado na 
satisfação da 
necessidade 

Se o comportamento da pessoa consegue satisfazer a necessidade. 
O processo motivacional é bem-sucedido e o ciclo retorna ao 
estado anterior de equilíbrio. A satisfação elimina ou reduz a 
necessidade ou carência. Se a pessoa come, a fome está satisfeita e 
a pessoa fica tranquila.   

Satisfação da 
necessidade 

Contudo, se por algum obstáculo, barreira ou impedimento a 
satisfação não é alcançada, ocorre frustração, conflito ou estresse 
e o estado de tensão permanece ou pode até aumentar. Se, 
contudo, a pessoa não consegue comer por alguma razão, ela 
permanece faminta.  

Teorias de Processo e Teorias de Conteúdo 

• Teorias de conteúdo: se concentram nas razões que levam uma pessoa a ficar motivada. 

• Teorias de processo: se concentram no modo em que o comportamento é motivado. Elas 
enfatizam, além das necessidades, os processos de pensamento por meio das quais as pessoas 
decidem como agir. 

Teoria das Necessidades de Maslow 

Também conhecida como a pirâmide de Maslow. 

De acordo com Maslow, o comportamento do ser humano é motivado por diversos estímulos internos 
ou por necessidades.  

Estas necessidades são diversas e ele as classificou em uma hierarquia, desde as mais básicas, como 
as fisiológicas e de segurança, como as de nível superior (estima e autorrealização). 

A teoria diz que as necessidades devem ser satisfeitas em uma ordem, ou seja, é necessário suprir as 
necessidades fisiológicas (as mais básicas) antes que deva existir um trabalho de atendimento das 
necessidades de estima.   

Necessidades Satisfação fora do trabalho Satisfação no trabalho 

Autorrealização 

Educação 

Crescimento pessoal 

Passatempos 

Religião 

Trabalho desafiante 

Diversidade 

Autonomia 

Crescimento pessoal 
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Participação nas decisões 

Estima 

Aprovação da família 

Aprovação dos amigos 

Reconhecimento da comunidade 

Reconhecimento 

Responsabilidade 

Orgulho 

Promoções 

Sociais 

Família 

Amigos 

Grupos sociais 

Comunidade 

Amizade dos colegas 

Interação com o cliente 

Chefia amigável 

Camaradagem 

Segurança 

Autonomia 

Liberdade 

Proteção contra a violência 

Abrigo 

Trabalho seguro 

Permanência no emprego 

Proteção 

Necessidades 
Fisiológicas 

Comida 

Água 

Sexo 

Sono e repouso 

Remuneração e benefícios 

Horário de trabalho 

Intervalos de descanso 

Conforto físico 

Teoria X e Y de McGregor. 

McGregor trouxe a ideia de que existem duas “maneiras” de se ver as pessoas. Estas visões seriam 
contrárias, ou seja, antagônicas.  

Uma seria mais positiva e moderna (a teoria Y, baseada na confiança nos indivíduos), e a outra seria 
negativa e antiquada (teoria X, baseada na desconfiança) 

Teoria X Teoria Y 

• Pessoas não gostam de trabalhar; 

• Pessoas devem ser ameaçadas e 
forçadas a atingir os resultados; 

• Pessoas preferem não assumir 
responsabilidades, tem pouca 
ambição e buscam segurança. 

 

• Maioria das pessoas não 
desgostam do trabalho; 

• Pessoas são capazes de se 
autocontrolar e dirigir quando 
estão comprometidas; 

• Pessoas buscam desafios e 
assumir responsabilidades; 

• Pessoas são, em sua maioria, 
criativas e ambiciosas. 

Teoria dos dois fatores de Herzberg 

Diz que os fatores que levam à satisfação são diferentes dos que levam à insatisfação. 
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• Os fatores motivacionais seriam os relacionados com necessidades do mais alto nível, como 
o reconhecimento das pessoas, o conteúdo do trabalho, a possibilidade de crescimento 
profissional e de aprendizagem e o exercício da responsabilidade. Herzberg disse que 
quando estes fatores motivacionais não existem, as pessoas são neutras em relação à 
motivação (não ficam motivadas nem desmotivadas). Mas quando estes fatores estão 
presentes geram um alto nível de motivação no profissional. 

• Os fatores higiênicos influenciam a insatisfação, ou seja, podem gerar insatisfação se forem 
negativos, mas não geram satisfação se forem positivos. Dentre estes fatores estão 
relacionados: condições de trabalho, remuneração, segurança, relações pessoais, políticas 
da empresa e supervisão. 

Teoria do Reforço 

• Afirma que o reforço condiciona o comportamento. Ou seja, de que os indivíduos podem ser 
manipulados a se comportarem de certa maneira, de acordo com os estímulos aplicados a 
eles. 

• A teoria do reforço não toma conhecimento do que se passa no “interior” da pessoa (como as 
emoções, expectativas, atitudes etc.), apenas o que acontece com o indivíduo quando ele age. 

• É muito criticada pelo seu aspecto “manipulador” das pessoas. Apesar disso, seu impacto não 
é renegado. 

As Quatro Estratégias da Teoria do Reforço 

Reforço 
Positivo 

Dar recompensa quando um comportamento desejado ocorre 

Reforço 
Negativo 

Retirar consequência negativa quando um comportamento 
desejado ocorre 

Punição 
Aplicação de medida negativa quando um comportamento 

indesejado ocorre 

Extinção 
Retirada de recompensas positivas quando um comportamento 

indesejado ocorre 

Teoria ERC (ou ERG) - Alderfer 

É uma adaptação da teoria da hierarquia das necessidades de Maslow. 

Para ele, são apenas três os níveis de necessidades: de existência, de relacionamento 
e de crescimento. 

A segunda diferença entre as teorias está no fato de que, para Alderfer, não existe 
uma hierarquia tão rígida entre os níveis de necessidades quanto Maslow acreditava. 

Além disso, na teoria ERC existe a noção de que se um nível de necessidade superior 
não for atendido, isso pode levar a pessoa a aumentar a necessidade de nível inferior. 

Teoria da Expectância de Vroom 

A teoria de motivação considerada mais completa até o momento é a teoria da 
expectância de Victor Vroom.  
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A teoria da expectância (ou expectativa) diz que a motivação é um produto das 
expectativas das pessoas em relação a suas habilidades de atingir os resultados e o 
valor que elas dão às recompensas.  

Para Vroom, a motivação seria o resultado da soma dos seguintes fatores ou 
elementos: valência, expectativa e instrumentalidade.  

Valência Expectativa Instrumentalidade 

Valor ou peso que a 
pessoa dá às recompensas 

obtidas 

 

Probabilidade de a ação 
levar ao resultado 

desejado 

 

Percepção de que a 
obtenção de um resultado 

está associado à uma 
recompensa 

Teoria das Necessidades Adquiridas, de McClelland 

A motivação é relacionada com a satisfação de certas necessidades adquiridas dos 
indivíduos. Estas necessidades seriam geradas através da própria experiência das 
pessoas, de sua vivência. 

Necessidade de afiliação Relativas ao desejo de ter bons relacionamentos e amizades 

Necessidade de poder 
Ligadas ao controle e a influência de outras pessoas e em relação aos 
destinos da organização 

Necessidade de realização 
Ligada aos desejos de sucesso, de fazer bem algum trabalho, de se 
diferenciar dos outros 

Teoria da Equidade 

Esta teoria afirma que a equidade, ou seja, a percepção de que o que ganhamos está 
em linha com o que oferecemos em troca (e em relação aos outros) é um aspecto 
motivador. Assim, a noção de que esta relação é justa teria um impacto significativo 
na motivação.  

De acordo com Adams, existem seis possibilidades de ação frente à uma inequidade: 

➢ Mudança nas “entregas”, ou seja, passar a trabalhar menos; 
➢ Mudanças nos resultados – ocorre quando pessoas que ganham por produção começam a 

produzir mais com menos qualidade (ou seja, na “pressa”); 
➢ Distorção na sua percepção – o indivíduo pode começar a mudar sua ideia sobre si mesmo 

(“achava que trabalhava pouco, mas vendo sicrano trabalhando já começo a achar que sou 
muito trabalhador”); 

➢ Distorção na percepção dos outros – o indivíduo passa a achar que a posição dos outros é que 
não é satisfatória; 

➢ Mudança no referente – Se a pessoa que nos comparamos está em situação melhor, podemos 
passar a nos comparar com alguém que está pior do que nós mesmos; 

➢ Sair do “jogo” – por exemplo: sair do emprego atual.  

Teoria do Estabelecimento de Objetivos (Autoeficácia) 

De acordo com Locke, a intenção de atingir um objetivo é um grande fator motivador. 
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Ou seja, quando temos uma meta em mente, e aceitamos essa meta, tendemos a 
conseguir resultados melhores do que quando apenas “tentamos o nosso melhor”. 
Além disso, quanto mais difícil a meta, melhor será o nosso desempenho 

• Retroação: se soubermos como estamos nos saindo, diz a teoria, tenderemos a obter 
melhores resultados. 

• Autoeficácia: de acordo com o autor, essa característica seria a habilidade que as pessoas 
podem ter de acreditar que serão capazes de atingir os resultados de uma atividade. 

A teoria do estabelecimento dos objetivos foi criada por Locke, e depois desenvolvida 
por Bandura, que em seus estudos provou que o estabelecimento de vários objetivos 
próximos (e mais fáceis de atingir) é mais eficaz do que criar objetivos distantes (e 
mais difíceis). 

Teoria da Avaliação Cognitiva 

Indica que a introdução de recompensas externas (como um salário) como 
pagamento para tarefas que seriam anteriormente gratificantes apenas pelo seu 
conteúdo (ou seja, uma atividade que você gostava de fazer por si só) tenderia a 
reduzir a motivação intrínseca para realizar a tarefa. 

De alguma maneira, a pessoa passa a sentir que o trabalho é menos “algo que gosto 
de fazer” e mais “algo que tenho que fazer”. Esse comportamento seria explicado pela 
Teoria da Avaliação Cognitiva.  

A teoria está baseada na teoria da autodeterminação, que indica que as pessoas são 
guiadas por uma necessidade de autonomia. 

Motivação e o Contrato Psicológico 

O contrato psicológico é considerado um vínculo que liga os empregados às organizações. Este 
“contrato” é derivado de um conjunto de expectativas das partes relacionadas com as necessidades 
tanto dos empregados quanto das empresas. 

Fatores positivos: o aumento do empenho, satisfação no trabalho, comportamentos 
de cidadania organizacional e a intenção de continuar na empresa. 

Fatores negativos do descumprimento do contrato seriam: diminuição do empenho 
e aumento do absenteísmo. 

Uma classificação muito conhecida dos contratos psicológicos é a de MacNeil. Para 
este autor, os contratos são divididos entre os contratos transacionais e relacionais 

Acordos transacionais: são aqueles que apresentam termos de troca bem definidos, 
normalmente termos monetários, específicos e com tempo de duração definido, 
assim como contratos entre os donos de equipamentos caros e complexos 

Contratos relacionais: por sua vez, são menos definidos do que os transacionais. Seus 
termos são mais abstratos, tendem a não apresentar fácil monetarização e costumam 
dizer respeito à relação entre o indivíduo e a organização. 

“Empoderamento” ou Empowerment 

• É o processo de fortalecimento do papel das pessoas e equipes dentro de uma organização. 
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• Busca-se ampliar as responsabilidades e autoridades para que estes possam tomar suas 
decisões e agir. Isto ocorre porque as pessoas sentem-se mais importantes e sentem também 
que suas ideias são ouvidas e que elas fazem parte da tomada de decisões. Como participam 
das discussões das alternativas de resolução de problemas e das metas, acabam 
comprometendo-se mais com os resultados 

• Um processo de empowerment deve ser iniciado com uma preocupação de preparar estes 
funcionários para tomar mais decisões e agir com mais liberdade.  

 

 

 

Memorex 

Definição de Projeto 

De acordo com o Guia PMBOK, a definição de projeto é: “um esforço 

temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”. 

Conceitos Iniciais 

PMBOK 
Livro com as boas práticas do gerenciamento de 

projetos 

PMI 
Instituto de Gerenciamento de Projetos - publica o 

PMBOK 

PMP 
Profissional com certificação do PMI em 

gerenciamento de projetos 

Stakeholders 

Stakeholders são as pessoas ou grupos interessados 
no projeto, que são impactados por ele de alguma 

forma. Exemplos: 

• Clientes/usuários 

• Gerentes de portfólios/comitê de análise de 

portfólios 

• Gerentes de programas 

• Patrocinador 

• Escritório de projetos 

• Gerentes de projetos; 

• Equipe do projeto; 

• Gerentes funcionais; 

• Gerenciamento de operações; 
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• Fornecedores/parceiros comerciais 

Projetos X Operações 

Projeto Esforço temporário e que gera um produto exclusivo 

Operação 
Uma operação é um trabalho contínuo, que gera um 

serviço ou produto repetitivo, semelhante.  

Grupos de Processos dos Projetos 

A gestão de projetos engloba diversos conhecimentos, técnicas e habilidades 

necessárias para que o mesmo tenha sucesso.  

Esses conhecimentos são aplicados nos processos relacionados com a gestão do 
projeto. E quais são esses processos? São atividades e tarefas inter-relacionadas que 

são executadas em busca de resultados definidos. 

Iniciação 

Desenvolver o termo de abertura do projeto – documento 

que autoriza o início de um projeto; 

Identificar as partes interessadas (stakeholders) – estes 

se relacionam com qualquer pessoa ou entidade que tem 

interesse (ou é impactado, seja de forma positiva ou negativa) 

pelo projeto.  

Planejamento 

Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto – 

documentação das ações necessárias para definir, coordenar e 

integrar todos os planos auxiliares; 

Coletar os requisitos – documentar as necessidades das partes 

interessadas; 

Definir o escopo – descrição detalhada do projeto e do produto; 

Criar a estrutura analítica do projeto (EAP) – consiste em 

subdividir as “entregas” em componentes menores para que 

possa ser mais facilmente gerenciável; 

Definir as atividades; 

Sequenciar as atividades; 

Estimar os recursos das atividades; 

Estimar as durações das atividades; 

Desenvolver o cronograma; 

Estimar os custos; 

Determinar o orçamento; 

Planejar a qualidade; 

Desenvolver o plano de recursos humanos; 

Planejar as comunicações – definir as necessidades de 

informação de cada parte; 
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Planejar o gerenciamento de riscos; 

Identificar os riscos; 

Realizar a análise qualitativa dos riscos – avaliação da 

probabilidade da ocorrência e impacto; 

Realizar a análise quantitativa de riscos – analisar 

numericamente o efeito dos riscos no projeto; 

Planejar respostas a riscos – desenvolvimento de opções e 

ações; 

Planejar aquisições – documentar as decisões de compra do 

projeto 

Execução 

Orientar e gerenciar a execução do projeto; 

Realizar a garantia da qualidade; 

Mobilizar a equipe do projeto; 

Desenvolver a equipe do projeto; 

Gerenciar a equipe do projeto; 

Distribuir informações; 

Gerenciar as expectativas das partes interessadas; 

Realizar aquisições 

Monitoramento e Controle 

Monitorar e controlar o trabalho do projeto; 

Realizar o controle integrado de mudanças – processo de 

avaliação de todas as solicitações de mudanças; 

Verificar o escopo; 

Controlar o escopo; 

Controlar o cronograma; 

Controlar os custos; 

Realizar o controle da qualidade; 

Reportar o desempenho; 

Monitorar e controlar os riscos; 

Administrar as aquisições 

Encerramento 
Encerrar o projeto ou a fase; 

Encerrar as aquisições. 

 

Áreas do Conhecimento 

Integração Escopo Tempo 

Custos Qualidade Recursos Humanos 

Comunicações Riscos Aquisições 
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Partes Interessadas (nova) 

Portfólios, Programas e Subprojetos  

Portfólio 

É um conjunto de programas ou projetos 

agrupados de modo a facilitar o alcance dos 

objetivos estratégicos da empresa. 

De acordo com o guia PMBOK3, “Um portfólio 

refere-se a um conjunto de projetos ou 

programas e outros trabalhos, agrupados 
para facilitar o gerenciamento eficaz desse 

trabalho a fim de atingir os objetivos de negócios 

estratégicos.” 

Este portfólio pode englobar projetos que são, 

ou não, relacionados entre si.  

Programa 

É também um conjunto de projetos, mas que, ao 

contrário de um portfólio, são relacionados 

entre si!  

O objetivo é aproveitar que os projetos são 
semelhantes e obter ganhos de escala ou 

vantagens decorrentes de lidar com problemas e 

recursos semelhantes, por exemplo.  

Subprojeto É uma subdivisão de um projeto maior.  

Tipos de PMO, de acordo com Vargas 

Projeto Autônomo 

Escritório de projeto separado das operações da 

empresa, destinados ao gerenciamento de um projeto ou 

programa específico, onde a responsabilidade quanto ao 

sucesso ou fracasso é do PMO 

Project Support Office 

Escritório de projeto de esfera departamental destinado 

ao apoio a diversos projetos simultâneos, fornecendo 

suporte, ferramentas e serviços de planejamento, 

controle de prazos, custos, qualidade, dentre outros 

Entreprise Project Support 

Office 

Escritório de projetos de esfera corporativa, atuando no 

gerenciamento estratégico de todos os projetos da 

organização. Suas principais funções são o planejamento 

estratégico dos projetos, o gerenciamento dos projetos 

corporativos e interdepartamentais, a gestão do 

conhecimento empresarial em projetos, além de 

representar a interface entre os envolvidos no projeto 

 

                                                           
3 (Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK)) 
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Ciclo de vida de um Projeto 

 

Custos e Riscos no Ciclo de Projeto 

Riscos 

Quanto mais próximos estamos do final do projeto, menos 

coisas podem dar errado. Ou seja, quanto mais avançamos, 

menos etapas faltam para ser encerradas. Com isso, menos 

incertezas temos sobre o sucesso do projeto. 

 

Pessoas 

Quando estamos iniciando um projeto, contamos com 

poucas pessoas (às vezes somente uma – o gerente de 

projeto).  

Mas as contratações de pessoal vão crescendo com o tempo 

e atingem um número máximo na fase de execução do 

projeto. Já no seu encerramento, o nível vai novamente se 

reduzindo até o projeto ser encerrado. 

Início do 
Projeto;

Organização e 
Preparação;

Execução do 
trabalho do 
projeto;

Encerramento 
do projeto
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Custo Acumulado Quanto mais avançamos em um projeto, maiores são os 

custos acumulados. 

Restrições aos Projetos 

3° Edição do PMBOK 

Tempo O prazo que temos para terminar um projeto 

Custo Orçamento para executar terminar o projeto 

Escopo O que deve ser feito, produtos a serem entregues 

4° Edição do PMBOK 

Escopo Qualidade Cronograma 

Orçamento Recursos Risco 

 

 

 

Gestão de Pessoas 

Atribuições Básicas e Objetivos 

Atualmente, os gestores públicos e privados reconhecem que uma gestão eficiente de pessoas é 
fundamental para que as organizações atinjam seus objetivos.  

Um gestor que não tenha habilidade na gestão de pessoas poderá: contratar um profissional sem perfil 
para o cargo desejado, perceber que sua equipe está desmotivada, ver seus melhores profissionais 
saindo do seu departamento ou empresa, etc. 

Objetivos da Gestão de Pessoas 

De Acordo com Chiavenato De Acordo com Ivancevich 
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Ajudar a organização a alcançar seus objetivos 
e realizar sua missão;  

Ajudar a organização a alcançar seus objetivos; 

Proporcionar competitividade à organização; Empregar as habilidades e conhecimentos dos 
trabalhadores de maneira eficiente; 

Proporcionar à organização pessoas bem 
treinadas e bem motivadas; 

Prover a organização com profissionais bem 
treinados e motivados; 

Aumentar a auto atualização e a satisfação das 
pessoas no trabalho; 

Aumentar ao máximo a satisfação do trabalhador no 
trabalho e sua atualização profissional; 

Desenvolver e manter qualidade de vida no 
trabalho; 

Desenvolver e manter uma qualidade de vida no 
trabalho que torne desejável trabalhar na 
organização; 

Administrar e impulsionar a mudança; Comunicar as políticas de Recursos Humanos para 
toda a organização; 

Manter políticas éticas e comportamento 
socialmente responsável; 

Ajudar a manter políticas éticas e um comportamento 
socialmente responsável; 

 Gerenciar a mudança de modo que seja vantajoso 
tanto para os indivíduos quanto para os grupos, a 
empresa e o público em geral. 

A Função do Órgão de Gestão de Pessoas 

O gerente de linha é o profissional que lida diretamente com os funcionários. É o chefe direto dos seus 
subordinados. Já o órgão de Recursos Humanos engloba os profissionais especializados nos processos 
de gestão de pessoas: recrutamento e seleção de pessoas, treinamento e desenvolvimento, motivação, 
etc. A tendência é a descentralização das funções de Gestão de Pessoas. 

Função de Staff - Órgão de RH: Responsabilidade de Linha - Gestor de 
Linha 

• Cuidar das políticas de RH 

• Prestar assessoria e suporte 

• Dar consultoria interna de RH 

• Dar orientação de RH 

• Cuidar da estratégia de RH 

• Cuidar da sua equipe de pessoas 

• Tomar decisões sobre subordinados 

• Executar as ações de RH 

• Cumprir metas de RH 

• Alcançar resultados de RH 

• Cuidar da tática e operações 

Gestão Estratégica de Pessoas 

Um novo tipo de profissional está sendo demandado pelo mercado. E este profissional mais capacitado 
tem outras necessidades e desejos. Portanto, estas pessoas acabam preferindo trabalhar em empresas 
que mostram mais cuidado com seus empregados e que lhes fornecem mais oportunidades e controle 
sobre suas vidas. 

A organização moderna deve procurar suprir também suas demandas psicológicas, sua necessidade 
por um trabalho desafiador e gratificante, por um clima organizacional acolhedor 
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Dentre as principais medidas e ferramentas que costumam ser associadas à Gestão Estratégia de 
Pessoas, temos: 

• Foco em resultados; 

• Alinhamento estratégico (através da Gestão por Competências); 

• Estruturas organizacionais mais flexíveis, como a matricial; 

• Gestão participativa. 

Evolução dos Modelos de Gestão de Pessoas 

Estamos vendo a transformação da área de Recursos Humanos sair de uma posição reativa e 
preocupada com aspectos de controle e papelada (o departamento de pessoal), passando por um setor 
de RH mais preocupado com a motivação, com o clima organizacional e os aspectos de liderança 
(gestão de pessoas) até chegar a um setor de recursos humanos preocupado com o atingimento dos 
objetivos estratégicos da organização (gestão estratégica de pessoas) 

Outra classificação da evolução dos modelos de gestão de pessoas foi descrita por Tose: 

- Fase Contábil: seria mais preocupada com os custos da empresa. A ideia era de se contabilizar os 
trabalhadores como recursos e os custos de contratação e manutenção deveriam ser controlados.  

- Fase Legal: o poder de controle dos empregados deixou de estar concentrado nos supervisores ou 
feitores para deslocar-se para o chefe de pessoal, encarregado de obedecer à nova CLT – Consolidação 
das Leis do Trabalho.  

- Fase Tecnicista: etapa em que a área de pessoal ganhou status de gerência e maior importância 
dentro das empresas. Dentre os principais avanços, tivemos a implementação e melhoria dos processos 
de treinamento e desenvolvimento, de recrutamento e seleção, de higiene e segurança, etc. Deste 
modo, diz-se que a relação entre o capital e o trabalho ganhou maior qualidade nesta época.  

- Fase Administrativa, ou Sindicalista: esse momento foi caracterizado por uma ascensão de um novo 
tipo de sindicalismo nas empresas e uma necessidade destas de atuar de forma mais atuante nas 
demandas dos empregados. 

- Fase Estratégica: essa nova etapa caracterizou-se pelo início do reconhecimento de que a gestão de 
pessoas é um dos aspectos fundamentais na estratégia de qualquer organização.  Com isso, os 
processos de gerenciamento de pessoas passaram a ser vistos como fundamentais para que as 
organizações consigam atingir seus objetivos estratégicos e obter sucesso. Esta é a fase mais moderna. 

Portanto, a gestão de pessoas tem como função estratégica alinhar objetivos organizacionais e 
individuais por meio de políticas e práticas de administração de recursos humanos. 

De acordo com Schikmann, os principais mecanismos e instrumentos da gestão estratégica de pessoas 
são: 

• Planejamento de recursos humanos; 

• Gestão de competências; 

• Capacitação continuada com base em competências; 

• Avaliação de desempenho e de competências. 

Evolução de Acordo com Fischer 

Modelo de Gestão de Pessoas articulado como Departamento de Pessoal: seria um modelo mais 
focado no cumprimento de formalidades e os trâmites burocráticos. 

Modelo de Gestão de Pessoas como Gestão do Comportamento Humano: é a transição de uma 
preocupação com os custos dos trabalhadores para uma preocupação em valorizá-los como ativos da 
organização. 
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Modelo Estratégico de Gestão de Pessoas: passou a evidenciar a importância estratégica da gestão de 
pessoas no alcance dos resultados das empresas. Neste modelo, a gestão de pessoas deveria estar 
sempre alinhada à gestão estratégica. 

Modelo de Gestão de Pessoas articulado por Competências: é uma evolução do modelo anterior 
incluindo uma visão de gestão por competências e uma preocupação maior com as vantagens 
competitivas geradas pela gestão de pessoas. 

Possibilidades e Limites da Gestão de Pessoas no Setor Público 

Grande parte das organizações públicas ainda se enquadra em uma visão antiquada da gestão de 
pessoas. Assim, temos uma área de RH voltada principalmente para cumprir normas e leis relativas aos 
quadros de pessoal. Seria o estágio de departamento de pessoal 

Os órgãos de RH das organizações governamentais perderam ainda mais flexibilidade após a 
Constituição Federal de 1988.  Esta carta magna instituiu o Regime Jurídico Único (RJU) para todos os 
servidores públicos, igualando o tratamento da Administração Indireta ao da Administração Direta.  
Desta forma, estes órgãos não efetuam um planejamento das necessidades tanto de número de 
pessoas necessárias, quanto dos perfis e competências necessários para a organização. 

O desempenho dos servidores e das organizações não são medidos, nem tomados em consideração 
para a remuneração ou progressão na carreira. 

Processos de Gestão de Pessoas 

Agregar 
pessoas 

São os processos utilizados para incluir novas pessoas na empresa. Incluem 
recrutamento e seleção de pessoas 

Aplicar 
pessoas 

São os processos utilizados para desenhar as atividades que as pessoas irão realizar 
na empresa, orientar e acompanhar seu desempenho. Incluem desenho 
organizacional e desenho de cargos, análise e descrição de cargos, orientação das 
pessoas e avaliação do desempenho.  

Recompensar 
pessoas 

Utilizados para incentivar as pessoas e satisfazer suas necessidades individuais mais 
elevadas. Incluem recompensas, remuneração e benefícios e serviços sociais. 

Desenvolver 
pessoas 

Utilizados para capacitar e incrementar o desempenho profissional e pessoal das 
pessoas. Incluem treinamento e desenvolvimento, gestão do conhecimento e 
gestão de competências, programas de mudanças e desenvolvimento de carreiras 
e programas de comunicação e consonância.  

Manter 
pessoas 

Utilizados para criar condições ambientais e psicológicas satisfatórias para as 
atividades das pessoas. Incluem administração da cultura organizacional, clima, 
disciplina, higiene, segurança e qualidade de vida e manutenção das relações 
sindicais.  

Monitorar 
pessoas 

Utilizados para acompanhar e controlar as atividades das pessoas e verificar 
resultados. Incluem banco de dados e sistemas de informações gerenciais.  

Modelos de Planejamento de Recursos Humanos 

Modelo Baseado na Procura Estimada do Produto ou Serviço 

Este modelo está baseado na noção de que o número de pessoas é uma variável dependente da 
procura estimada pelo produto ou serviço da empresa. Assim, deveríamos estimar a demanda futura 
para os produtos fornecidos pela organização, através de métodos estatísticos / históricos, de modo a 
calcular o número de profissionais necessários 
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Este é um modelo limitado, pois não são levados em consideração fatores como: estratégias de 
empresas concorrentes, novas tendências de consumo, greves, dentre outros fatores.  

Modelo Baseado em Segmentos de Cargos 

O conceito básico é o de se escolher certos fatores “estratégicos” (como vendas, números de pedidos 
antecipados, etc.) e estabelecer os valores históricos e futuros de pessoal para cada setor. Deste modo, 
poderíamos analisar a variação destes fatores estratégicos (como a volume de vendas, por exemplo) e 
calcular qual deve ser o nível de pessoal necessário. 

Modelo de Substituição de Postos-chave 

Utiliza-se de um tipo de “organograma” com cada cargo da empresa, seu atual ocupante e seus 
respectivos “potenciais substitutos”. Com este organograma, a empresa apresenta um plano de 
carreira e as possibilidades de crescimento profissional dentro da estrutura atual. Facilita também o 
planejamento das operações de treinamento e desenvolvimento, além de dar transparência ao 
processo de evolução interna dos funcionários. 

Modelo Baseado no Fluxo de Pessoal 

É um modelo que busca controlar o fluxo de pessoas entrando na organização, sendo 
transferidas/promovidas dentro da organização e saindo da organização.  

É, basicamente, um controle contábil ou quantitativo do número de pessoas em cada nível hierárquico 
ou tipo de cargo em um determinado momento. Dentre suas principais vantagens, possibilita uma 
análise da variação do turnover (percentual de entrada e saída de pessoas na organização) e das 
necessidades futuras de pessoal. 

O problema é que este modelo só funciona corretamente em organizações estáveis ou em empresas 
conservadoras, que buscam uma estratégia de manutenção de suas atividades.  

Modelo de Planejamento Integrado 

Modelo mais abrangente, pois leva em consideração mais variáveis ou aspectos no processo de 
planejamento. São analisados quatro aspectos principais: 

• Volume de produção planejado pela organização; 

• Mudanças tecnológicas dentro da organização que alterem a produtividade do pessoal; 

• Condições de oferta e de procura no mercado e comportamento da clientela; 

• Planejamento de carreiras dentro da organização. 

Agrega mais dados e perspectivas aos gestores de recursos humanos, possibilitando um planejamento 
mais adequado e um nível de informação maior para que o gestor da área possa tomar uma melhor 
decisão. 

Relações Indivíduo-Organização 

As relações entre os indivíduos e as organizações são marcadas pelos interesses de cada parte. Ambos 
desejam atingir seus objetivos, mas eles nem sempre são os mesmos.  

Na gestão de pessoas deve-se fazer com que a relação entre as pessoas e as organizações seja 
mutuamente positiva.  

• Para que estas empresas possam atingir seus objetivos, elas buscam contratar e manter 
pessoas com os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para que possam atingir 
estas metas. E para manter estas pessoas precisam oferecer o que as pessoas desejam, 
naturalmente. 
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• Ao mesmo tempo, as pessoas sabem que devem oferecer seu comprometimento, ideias e 
esforço físico para que a organização tenha um desempenho desejado. Isto é o que elas 
“oferecem” em troca. A satisfação no trabalho e o comprometimento são maiores quando 
existe uma percepção de que a organização é parceira dos seus empregados. 

Equilíbrio Organizacional 

A Teoria do Equilíbrio Organizacional tenta explicar como ocorre, ou não, a cooperação dos indivíduos 
em uma organização. O que ela postula é que todas as organizações necessitam de diversos atores ou 
participantes para poder desempenhar suas funções. 

O que a teoria do equilíbrio tenta mostrar é que todas as pessoas devem receber certos incentivos para 
que possam contribuir para o sucesso da instituição.  

As pessoas esperam receber incentivos da organização em troca das suas contribuições e o mesmo 
ocorre por parte da instituição. O equilíbrio ocorre quando esta relação de “troca” é vista como 
adequada. 

De acordo com Chiavenato, os princípios básicos desta teoria são: 

• Uma organização é um sistema de comportamentos sociais inter-relacionados de numerosas 
pessoas, que são os participantes da organização 

• Os participantes recebem recompensas em troca das contribuições que fazem para a 
organização 

• Os participantes manterão suas participações na organização sempre que os incentivos que 
lhe são oferecidos forem iguais ou superiores do que as contribuições que lhe são exigidos 

• As contribuições oferecidas pelos participantes são utilizadas pela organização para que as 
recompensas sejam interessantes e possíveis 

• A organização continuará existindo somente enquanto as contribuições forem suficientes 
para proporcionar incentivos em qualidade bastante para induzirem os participantes à 
prestação de contribuições 

Gestão do Pessoal Terceirizado 

De acordo com Silva, a terceirização é “Transferência de atividades para fornecedores especializados, 
detentores de tecnologia própria e moderna, que tenha esta atividade terceirizada com sua atividade-
fim, liberando a tomadora para concentrar seus esforços gerenciais em seu negócio principal, 
preservando e evoluindo em qualidade e produtividade, reduzindo custos e ganhando em 
competitividade”. 

Esta prática da terceirização foi disseminada em todo o mundo, pois gerou grande flexibilidade nas 
empresas e possibilitou ganhos de eficiência e de custo. Grande parte das principais organizações 
brasileiras trabalha com a terceirização, inclusive no setor público.  

Dentre as práticas recomendadas para a gestão de terceirizados, teríamos como principais:  

• A participação nas ideias e decisões; 

• Avaliação periódica; 

• Reconhecimento do trabalho; 

• Treinamento; 

• Não discriminação 

Além disso, temos dois tipos ou critérios de terceirização. A terceirização pode ser classificada de 
acordo com a natureza do trabalho ou a maneira como a terceirização é executada. O primeiro tipo 
aborda quais são as atividades que são terceirizadas, como: o serviço de limpeza, o atendimento 
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telefônico aos clientes, o apoio de TI, etc. Já o segundo tipo aborda se a terceirização ocorre de modo 
parcial ou integral. 

 

 

Recrutamento e seleção de pessoas no serviço público 

O recrutamento busca a atração ou captação de candidatos para o processo de seleção, que se 
responsabilizará, então, pela escolha do candidato mais adequado.  

Recrutamento 

Esta atividade inclui a comunicação e a atração destas pessoas, buscando um número razoável de 
candidatos com o perfil desejado. O recrutamento pode ser feito por apenas uma pessoa, mas pode 
envolver uma equipe de profissionais de RH. Além disso, existem empresas que terceirizam a atividade 
de recrutamento. 

De um modo geral, quanto mais pessoas com um perfil correto sejam atraídas para o processo seletivo, 
melhor desempenho teve o recrutamento. 

São três os principais fatores que afetam as necessidades de recrutamento de uma organização: o 
Turnover (rotatividade de funcionários), o aumento de quadro planejado e o aumento de quadro 
circunstancial. 

Fontes de 
Recrutamento 

Descrição 

Banco de Dados 
Interno 

O banco de dados é formado através do recebimento de currículos no dia-a-dia. 

Indicações  
Uma fonte comum de candidatos é a indicação por funcionários, clientes e 
fornecedores. Assim que uma vaga é aberta, o recrutador distribui a informação 
interna e externamente. 

Cartazes Internos e 
Externos 

A colocação de cartazes de abertura de vagas ainda é muito utilizada em 
indústrias.  

Consultorias de 
Outplacement 

São consultorias contratadas por empresas para recolocarem seus profissionais 
demitidos. Assim, tem todo o interesse em oferecer esses profissionais para 
outras empresas. 

Agências de 
Emprego 

Oferecem o serviço de recrutamento de profissionais de nível operacional até o 
nível tático. Normalmente, fazem apenas uma triagem com currículos no perfil 
desejado. 

Consultorias de 
Replacement 

São contratados pelas pessoas físicas e tentam recolocar seus clientes (os 
candidatos) no mercado de trabalho.  

Consultorias em 
Recrutamento e 
Seleção 

Oferecem um serviço semelhante ao das agências de emprego, mas em um nível 
mais sofisticado, para cargos mais altos. Assim, cobram mais caro e oferecem 
um serviço mais elaborado, indo a empresa e entrevistando candidatos, por 
exemplo. 
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Headhunter 
São os “caçadores de cabeça”. Oferecem um serviço ainda mais exclusivo do que 
as consultorias de R&S. Normalmente, são utilizados para buscar candidatos aos 
cargos mais altos da instituição. 

Mídia 
Algumas vezes as empresas utilizam anúncios em jornais, revistas 
especializadas, rádios, dentre outros meios.  

Recrutamento Interno, Externo e Misto 

Dentro do recrutamento, temos duas possibilidades de foco: o recrutamento interno e o recrutamento 
externo.  

• O recrutamento interno ocorre quando a empresa busca atrair pessoas que já 
trabalham na empresa.  

• Já o recrutamento externo ocorre quando a empresa busca atrair pessoas de 
fora da mesma. Ou seja, busca atrair pessoas no mercado de trabalho em 
geral. 

• A utilização conjunta do recrutamento interno e do recrutamento externo, 
seja no mesmo momento ou em momentos distintos, é chamada de 
recrutamento misto. 

Vantagens do Recrutamento Interno: 

• Motiva os funcionários; 

• Não requer socialização dos "novos" 
funcionários; 

• Custa menos e é mais rápida; 

• Seleção fica mais fácil, pois as pessoas já são 
conhecidas; 

• Incentiva a fidelidade; 

• Funciona melhor em uma situação de 
estabilidade. 

Desvantagens do Recrutamento Interno: 

• Mantém o "status quo"; 

• A empresa não recebe novas ideias e pontos 
de vista; 

• A cultura organizacional pode ficar 
extremamente conservadora; 

• Pode gerar o fenômeno conhecido como 
"princípio de Peter". 

Vantagens do Recrutamento Externo: 

• Possibilita a entrada de novas ideias e 
modos de pensar; 

• Aumenta o capital humano e intelectual; 

• Renova a cultura organizacional. 

 

Desvantagens do Recrutamento Externo: 

• Desestimula os atuais funcionários; 

• Diminui a fidelidade dos funcionários; 

• Custa mais caro; 

• Requer um sistema de socialização destes 
novos integrantes; 

• Necessita de técnicas mais apuradas de 
seleção, pois não se conhece bem as 
pessoas. 

Movimentação 

Quando um cargo é ocupado por um profissional que já trabalha na instituição, através de um processo 
de recrutamento interno, chamamos isso de movimentação.  

Movimentação vertical: acontece quando aquele profissional foi promovido de cargo, com aumento 
salarial. 
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Movimentação diagonal: ocorre quando o profissional foi transferido para outro setor, mas com uma 
promoção para um cargo mais importante.  

Movimentação horizontal: acontece quando o profissional é transferido para outro setor ou 
departamento, mas sem uma promoção.  

Promoção vertical: ocorre quando o funcionário passa a ocupar um cargo de nível superior ao que ele 
ocupava anteriormente. 

Promoção horizontal: ocorre quando o profissional passa a ganhar um salário maior, mas o indivíduo 
continua ocupando um cargo com o mesmo nível do que o cargo que ocupava antes. É também 
chamada de promoção ou aumento por mérito ou merecimento.  

Seleção de Pessoas 

A seleção é o processo de escolher o melhor candidato para um determinado cargo ou empresa. 

Um processo de seleção é considerado eficiente quando consegue “peneirar” da melhor forma uma 
gama grande de candidatos. Além disso, não só as características técnicas das pessoas, mas também 
os aspectos comportamentais e psicológicos dos candidatos devem ser analisados.  

Modelos de Colocação, Seleção e Classificação de Candidatos 

Modelo de colocação: envolve apenas um candidato para apenas uma vaga. Como temos apenas um 
candidato para a vaga, não podemos rejeitá-lo. 

Modelo de seleção: envolve múltiplos candidatos desejando apenas uma vaga 

Modelo de classificação: com múltiplos candidatos interessados em diversas vagas diferentes, ou que 
podem ser utilizados em diversas posições distintas 

Estágios de Seleção 

Tipos Descrição 

Seleção de Estagio Único As decisões são tomadas tendo como base o resultado de apenas um 
teste efetuado 

Seleção de Dois Estágios Processo seletivo mais elaborado, que ocorre quando é montado 
tendo como base duas técnicas de seleção e duas decisões.  

Seleção de Três Estágios É utilizado com base em três fases, com três técnicas de seleção 
distintas.  

Perfil Profissiográfico 

Procedimentos Descrição 

Descrição e análise 
do cargo 

Na descrição, temos o levantamento das tarefas, responsabilidades e 
atribuições do cargo (aspectos intrínsecos) e na análise do cargo fazemos o 
levantamento dos conhecimentos, habilidades e aptidões demandadas dos 
seus ocupantes (aspectos extrínsecos). 

Técnica dos 
incidentes críticos 

Anotação sistemática e criteriosa de todos os aspectos que chamam a 
atenção, ou seja, que são muito positivos ou negativos. 
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Requisição de 
Pessoal 

É o pedido de pessoal por parte do gerente de linha, com as características do 
cargo e do profissional desejado.  

Análise do cargo no 
mercado 

Quando a empresa não detém informações sobre o cargo, podemos fazer uma 
pesquisa no mercado em empresas com cargos semelhantes, que possam sem 
utilizados como comparação. 

Hipótese de trabalho 
Normalmente usada quando o cargo é novo, ou não comum e deve-se montar 
uma “simulação” de quais seriam os requisitos que o ocupante deve ter para 
que consiga executar as tarefas necessárias. 

Técnicas de Seleção 

Provas ou Testes de Conhecimentos 

Os testes de conhecimentos são utilizados quando a organização necessita conhecer a proficiência de 
um candidato em algum tema ou assunto. Desta forma, são utilizadas provas orais, provas escritas ou 
de realização para aferir o nível de domínio do indivíduo naquela matéria. Este é o método 
primordialmente utilizado no setor público, bem como em universidades. As provas de realização são 
atividades em que o candidato é posto para realizar uma tarefa semelhante ou igual à que terá de 
realizar no cargo.  

Testes Psicológicos ou Psicométricos 

Procuram aferir o potencial futuro, ou seja, sua aptidão. Portanto, a aptidão é uma predisposição 
natural que uma pessoa tem para realizar certa atividade ou tarefa.  

Técnicas de Simulação 

São, essencialmente, dinâmicas de grupo, em que os candidatos são agrupados para que interajam uns 
com os outros e demonstrem suas reações.  

A principal técnica de simulação é o psicodrama. Estas técnicas são utilizadas como complemento das 
outras técnicas, e são mais indicadas aos cargos que necessitam de uma grande habilidade 
interpessoal, como as diretorias, gerências, áreas de atendimento ao público, etc. 

Testes de Personalidade 

Estes testes buscam avaliar diversos traços definidos pelo caráter (adquiridos) e pelo temperamento 
(inatos). Dentre os aspectos principais que são analisados nestes testes temos: equilíbrio emocional, 
frustração, agressividade, motivação, ansiedade, etc. 

Como estes testes de personalidade são mais caros, somente são utilizados em casos especiais ou em 
cargos da alta direção. 

Entrevistas 

São as técnicas mais utilizadas no meio organizacional. Estas entrevistas podem ter diversas funções, 
desde uma triagem inicial de candidatos até a entrevista de desligamento da empresa. Normalmente, 
uma entrevista permite que a equipe de recrutamento e seleção tenha um contato direto com o 
candidato, facilitando assim eliminar diversas dúvidas e comparar candidatos entre si.  

Prós Contras 
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Permite contato pessoal com o candidato Técnica altamente subjetiva e tem forte margem 
de erro e de variação 

Permite a avaliação de como o candidato se 
comporta e suas reações 

Exige treinamento do entrevistador 

 Torna a comparação dos candidatos uma tarefa 
difícil. 

Tipos de Entrevistas Descrição 

Dirigidas ou 
Estruturadas 

Baseia-se em um método previamente planejado do “que” e “como” fazer 
ao longo da entrevista. Prevê que todas as perguntas básicas que deverão 
ser apresentadas aos candidatos sejam feitas de modo sistemático 

Não dirigidas ou não 
estruturadas 

Não segue um “caminho” ou padrão obrigatório de perguntas aos 
candidatos. Busca registrar as informações necessárias, mas sem um roteiro 
determinado, deixando o ritmo da entrevista por conta do entrevistador e 
do entrevistado.  

Características do Recrutamento e Seleção nos Órgãos Públicos 

• Normalmente as contratações ocorrem quando existe um quadro de carência 
extrema do órgão ou quando o gestor público que comanda o setor tem poder 
político e quer reforçar o quadro somente em tempos recentes passaram a existir 
concursos anuais para alguns órgãos públicos.  

• A importância de concursos frequentes é a de constantemente introduzir 
“sangue novo” nos quadros de pessoal.  

• A prática de se efetuar concursos públicos com um prazo de duração máximo e 
classificar um grande número de candidatos excedentes (o prazo máximo é de 
dois anos, renováveis por mais dois anos) tem ramificações negativas: resulta em 
ingressantes menos capacitados (em média) e não cria uma cultura 
organizacional que valorize a gestão do conhecimento. Entretanto, muitos 
órgãos têm dificuldade de lançar concursos por aspectos políticos. Assim, quando 
conseguem lançar um concurso preferem deixá-lo com um grande prazo de 
validade, de modo a ter como atender demandas futuras. 

• Ao contrário da iniciativa privada, que pode restringir o acesso ao processo 
seletivo, a Administração Pública deve obedecer ao princípio da isonomia. 

• Outra dificuldade dos processos seletivos públicos (concursos públicos) é que 
seus processos têm como base os testes de conhecimento, com provas escritas 
e de múltipla escolha. Estes testes avaliam, obviamente, os conhecimentos dos 
candidatos, mas não captam muitas das habilidades necessárias ou as atitudes 
(como o equilíbrio emocional, a iniciativa, a ambição, etc.). Com isso, muitos 
órgãos estão buscando inserir outras etapas, como: cursos de formação e testes 
psicológicos (como os psicotécnicos). 

 

 

Gestão do Desempenho 
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A Gestão do Desempenho é um processo que vai além da avaliação do desempenho. 
Ela é um processo sistêmico de gestão que engloba também o planejamento e o 
acompanhamento do desempenho.  

Ela dá mais importância ao planejamento de todo o processo e considera, além 
dos objetivos e metas, o contexto material, psicológico, social e técnico do trabalho 
realizado pelos colaboradores. 

O planejamento da Gestão do Desempenho envolveria o estabelecimento dos 
objetivos da avaliação, dos critérios a serem utilizados na avaliação e de quais seriam 
as condições necessárias para que os funcionários tenham um bom desempenho.  

O acompanhamento envolveria o monitoramento do desempenho e o feedback ou 
retorno ao empregado de seus resultados.  

Finalmente, a avaliação envolveria principalmente a comparação entre o resultado 
esperado e o realizado pelo funcionário.  

Gestão do Desempenho possibilita: 

➢ Planejar ações com vistas ao alcance de objetivos de futuro, ou seja, planejamento do alcance 

da Visão da Organização; 

➢ Identificação de pontos fracos a serem corrigidos; 

➢ Identificação de pontos fortes a serem otimizados e nutridos pela organização; 

➢ Possibilidade de monitoramento para fins de checagem e ação corretiva, com vistas ao 

alcance de metas estabelecidas; 

➢ Aplicação da Avaliação de Desempenho; 

➢ Possibilidade de envolvimento de avaliado e avaliador com os resultados obtidos, 

incentivando o feedback. 

Para sabermos como sua equipe está rendendo, devemos medir diversos indicadores, 
sejam eles qualitativos (que são subjetivos) ou quantitativos (objetivos), para que 
tenhamos uma visão mais abrangente e completa do desempenho de cada um. 

Avaliação do Desempenho 

Objetivos da Avaliação de Desempenho 

• Subsidiar as decisões de aumento de salários, promoções, transferências e, eventualmente, 
demissões de empregados; 

• Fornecer um feedback ao subordinado de como seu trabalho está sendo avaliado pelos seus 
superiores; 

• Servir como subsídio ao processo de treinamento e desenvolvimento; 

• Facilitar a tomada de decisão pelos gestores; 

• Servir como indicador do sucesso (ou não) do processo seletivo de pessoas.   

Desvantagens do Processo de Avaliação 

- A burocracia excessiva do processo de avaliação. Muitas vezes, o avaliador deve 
cumprir tantas etapas e preencher tantos formulários que o foco deixa de ser a 
avaliação e passa a ser o “papelório”.  
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- Foco demasiado na punição pelos resultados alcançados. Quando as pessoas 
percebem o processo de avaliação como determinante para a demissão ou até pela 
promoção para cargos, as pessoas podem tentar burlar o sistema ou ficarem 
descontentes quando forem participar do processo de avaliação. 

- Injustiça nos critérios de avaliação também pode ser muito predatória para o clima 
organizacional. Quando as pessoas percebem o processo de avaliação como imparcial 
ou injusto, tendem a não colaborar com o avaliador.  

- Critérios ou aspectos que não agregam nenhum valor à avaliação ou ao processo 
de aprendizado.  

Quem Pode Avaliar? 

Auto avaliação 

Neste método, é o próprio funcionário quem se avalia. Em muitas instituições, o 
próprio profissional deve se avaliar. Para isso, ele deve ter uma série de critérios para 
evitar uma excessiva subjetividade. Além disso, deve contar com a ajuda dos seus 
superiores. 

Gerente 

Este é o método mais comum dentro das organizações. O gerente, normalmente 
assessorado pela equipe do RH, utiliza certos parâmetros para avaliar sua equipe de 
trabalho, ou seja, seus subordinados. 

Equipe de trabalho 

A avaliação é feita pelos próprios membros da equipe. A consciência de que a 
avaliação será positiva é fundamental para que seja vista um aspecto benéfico para 
funcionamento da equipe. Os membros mais experientes normalmente servem de 
suporte aos demais nesta atividade 

Avaliação 360° 

O funcionário recebe uma avaliação de todas as áreas e pessoas com quem tem 
contato no contexto da organização.  

Desta forma, os chefes, os colegas de trabalho, os clientes internos e externos, 
fornecedores e subordinados avaliam, cada um de sua forma, o trabalho do 
funcionário.  

Avaliação Participativa por Objetivos (APPO) 

É um método moderno de avaliação do desempenho que conta com um acordo 
consensual (negociado, não imposto) entre patrões e subordinados sobre objetivos e 
metas a serem cumpridos e os recursos necessários para seu alcance.  
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Esse método deve contar com um monitoramento constante dos resultados reais 
(frente aos resultados acordados) e deve fornecer um feedback (retroação) contínuo 
para os funcionários.  

Comissão de avaliação 

É formada uma comissão de avaliação para avaliar os funcionários. Deste modo, pode 
ser formada por pessoas de um ou mais setores e ser permanente ou temporária.  

É um método muito mais caro e que toma bastante tempo. Entretanto, tem como 
benefício uma maior padronização dos critérios de avaliação.  

Avaliação de baixo para cima 

Neste caso são os subordinados que avaliam o seu superior.  

O objetivo é vocalizar as dificuldades que os funcionários estão tendo com sua chefia, 
de modo a que esta chefia possa fornecer os meios e recursos para que a equipe 
consiga atingir os resultados desejados. 

Técnicas para Avaliação do Desempenho 

Método das Escalas Gráficas 

• Método mais simples, mais usado e mais antigo de avaliação do desempenho. 

• Pode ser utilizado por qualquer nível de avaliador e é de fácil construção. 

• Fácil compreensão do método para o avaliado. 

• Porém facilita generalizações simplistas e análises subjetivas e 
preconceituosas; pode gerar "Efeito de Halo". 

• Tende a rotinizar e bitolar os resultados da avaliação. 

Listas de Verificação 

• Método baseado em uma lista de fatores (check lists) a respeito de cada 
funcionário. 

• Em cada um dos fatores o funcionário recebe uma nota. 

• Esta maneira fornece um lembrete para o gerente de todos os quesitos que 
necessitam de análise na avaliação de desempenho. 

• Na prática é uma simplificação do método de escalas gráficas. 

Método da Escolha Forçada 

• Para tentar eliminar o aspecto subjetivo, a generalização e a superficialidade 
do método das escalas gráficas, foi criado o método da escolha forçada. 

• Busca evitar o efeito de generalização (hallo efect)  
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• Se avalia através de blocos de frases descritivas que focalizam certos aspectos 
do comportamento. 

• O avaliador tem de marcar uma ou duas opções que mais se aplicam a cada 
candidato. 

Método dos Incidentes Críticos 

• Método simples que se baseia nas características extremas que representam 
desempenhos altamente positivos ou negativos. 

• Tenta avaliar os pontos fortes e fracos dos avaliados. 

• Aspectos negativos seriam então corrigidos e os fortes realçados. 

Método Comparativo ou Comparação Binária 

• Um dos métodos mais simples. 

• Não detalha os fatores do desempenho. 

• Não aponta o que deve ser melhorado.  

• Pouco utilizado por não ser muito útil para a melhoria do desempenho da 
organização. 

Método da Pesquisa de Campo 

A equipe de RH entrevista o gerente no seu ambiente de trabalho (por isso o nome 
de pesquisa de campo) e em conjunto com este avalia o desempenho dos 
funcionários. O método abrange as seguintes fases: 

✓ Entrevista de avaliação inicial, 

✓ Entrevista de análise complementar,  

✓ Planejamento das providências e  

✓ Acompanhamento posterior dos resultados. 

Como vantagens deste método, temos a ênfase na melhoria do desempenho e o 
planejamento das ações para o futuro, atreladas ao desempenho presente. Desta 
forma, existe uma maior profundidade na avaliação do desempenho. 

Entretanto, este é um método muito mais caro, pois necessita do apoio de 
especialistas de RH, além de ser mais lento. 

Problemas em Sistema de Avaliação 

Erros e 
Problemas 

Descrição 

Efeito Halo 
(generalização) 

É a tendência de nivelar o julgamento de uma pessoa por cima ou por baixo. 
O avaliador generaliza um aspecto do desempenho, bom ou ruim, e aplica para 
todos os quesitos. 

Leniência 
O avaliador apresenta-se pouco rigoroso na avaliação atribuindo, geralmente, 
notas muito altas nos itens avaliados por minimizar os erros do avaliado. 
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Excesso de rigor 
O avaliador apresenta-se muito rigoroso na avaliação, atribuindo, geralmente, 
notas muito baixas nos itens avaliados por maximizar os erros do avaliado. 

Obstáculos Políticos 
Entraves relacionados à distorção das informações por interesses políticos, na 
busca da manutenção de uma boa imagem própria ou do setor, por exemplo. 

Tendência Central 
O avaliador não assume valores extremos na avaliação por medo de prejudicar 
os fracos e assumir responsabilidades pelos excelentes, marcando sempre 
valores medianos para não se comprometer. 

Recenticidade (falta 
de memória) 

O avaliador atém-se apenas aos últimos acontecimentos; a avaliação fica 
viciada, pois situações recentes de erros ou acertos interferem 
exageradamente na avaliação. 

Avaliação congelada 
(força de hábito) 

O avaliador mantém o mesmo padrão de avaliação, avaliando o funcionário 
do mesmo jeito e com os mesmos conceitos em todas as avaliações. 

Falta de técnica 
O avaliador age apenas pelo bom senso por desconhecer as técnicas de 
avaliação e as técnicas utilizadas na rotina de trabalho do funcionário avaliado. 

Desvalorização da 
avaliação 

O avaliador não considera a avaliação algo importante e a desvaloriza; esta 
atitude compromete a fidedignidade das notas e do resultado do processo 
avaliativo. 

Unilateralidade 
O avaliador valoriza aspectos que apenas ele julga importantes, dando maior 
atenção a esses itens na avaliação 

Falsidade 
O avaliador distorce ou oculta propositalmente dados sobre o julgamento do 
avaliado, objetivando favorece-lo ou prejudica-lo.  

Projeção 
(subjetividade) 

O avaliador atribui (projeta) ao avaliado qualidades e defeitos que são 
próprios do avaliador. 

Atitudes Conscientes 

• Efeito generalização ou “efeito de halo”. Isto ocorre quando existe uma tendência do avaliador em 
se concentrar em apenas um aspecto do avaliado, sem considerar suas outras características com 
imparcialidade 

• Efeito tendência central. Isto ocorre quando não queremos criar uma diferenciação muito grande 
entre as avaliações dos funcionários. 

Atitudes Inconscientes 

➢ O julgamento sob a impressão de uma qualidade acontece sempre que alguma característica do 
avaliado é tão marcante na mente do avaliador que obscurece as outras características. 

➢ O julgamento pelos acontecimentos recentes: Nós acabamos “esquecendo” do que acontece há 
vários meses ou anos e só “focamos” no que aconteceu nos tempos recentes.  

➢ Levar em conta características pessoais extracargo na avaliação. 

➢ O avaliador confundir potencial com desempenho real, ou seja, a supervalorização das qualidades 
potenciais.  

Erros de Avaliação Conscientes Erros de Avaliação Inconscientes 

Efeito Halo Julgar sob a impressão de uma qualidade 

Efeito Tendência Central Basear-se em acontecimentos recentes 
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 Levar em conta características extracargo 

 Supervalorizar as qualidades potenciais 

 

 

Gestão por competências 

• A gestão por competências é um modelo alternativo na gestão de pessoas. Tradicionalmente, a 
gestão de pessoas focava nos conhecimentos e habilidades para a execução de uma atividade ou 
tarefa, com uma supervisão rígida do desempenho por um superior. 

• As empresas começaram a mudar o modo como selecionavam e gerenciavam seus funcionários.  
• Para construir organizações modernas, como as organizações em rede e as organizações virtuais, 

devemos contratar as pessoas com os conhecimentos, habilidades e atitudes corretas, que 
entreguem os resultados desejados. 

Conceito de Competências 

O conceito de competências é razoavelmente recente na literatura da área de Gestão de Pessoas. 

A corrente americana apresenta o conceito de competências como o somatório dos seguintes elementos:  

• Conhecimentos: Somatório de todas as informações, os dados e os conceitos que a pessoa 
acumulou e que podem ser usados por ele em seu trabalho. 

• Habilidades: A capacidade que a pessoa tem de utilizar os conhecimentos na prática. 

• Atitudes: Modo como o funcionário lida com seus sentimentos e maneiras de pensar e como 
estes afetam seu comportamento em relação ao trabalho e seus colegas.  

Já a abordagem francesa, trazida por autores como Le Boterf e Zarifian, rejeitava o conceito americano e 
dizia que não podíamos limitar a noção de competências às qualificações dos indivíduos.  

Para Zarifian, teríamos três propostas de definição de competências: 

• Capacidade do indivíduo de tomar iniciativa e assumir responsabilidades; 

• Entendimento prático das situações;  

• Faculdade de mobilizar diversos atores em torno de uma mesma situação e fazê-los assumir áreas 
de corresponsabilidade. 

Já de acordo com Le Boterf: 

• “O conceito de competência está associado à ideia de valor e entrega a determinado contexto de 
forma independente do cargo, isto é, a partir da própria pessoa”. 

Existe também uma corrente “integradora” que busca integrar essas duas abordagens em uma só.  

Assim, o conceito de competências englobaria a aplicação desses conhecimentos, atitudes e habilidades 
no contexto do trabalho, gerando resultados e a “entrega” de valor à instituição. 

Competências Humanas e Organizacionais 

Podemos definir a gestão por competências como um modelo de gestão empresarial que enfatiza 
dependência entre competências organizacionais e individuais, uma vez que “são as pessoas que, ao 
colocarem em prática o patrimônio de conhecimentos da organização, concretizam as competências 
organizacionais e fazem sua adequação ao contexto”. 
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As competências individuais podem ser classificadas de acordo com o papel que o indivíduo ocupa na 
empresa. Estas seriam então técnicas ou gerenciais.  

• Competências Técnicas: seriam ligadas às posições operacionais ou de assessoria, ou seja, sem 
exercerem posições de liderança.  

• Competências Gerenciais: seriam relacionadas com as competências necessárias para a ocupação 
dos cargos de chefia e liderança. 

Competências Organizacionais 

• Essenciais: fundamentais para a sobrevivência da organização e centrais em sua estratégia. 

• Distintivas: reconhecidas pelos clientes como diferenciais em relação aos competidores; 
conferem à organização vantagens competitivas. 

• De unidades de negócio: pequeno número de atividades-chave (entre três e seis) esperadas pela 
organização das unidades de negócio. 

• De suporte: servem de alicerce para outras atividades da organização.  

• Dinâmica: condição da organização de adaptar continuamente suas competências às exigências 
do ambiente. 

Fatores Chaves de Sucesso 

Cada organização precisa dominar certos fatores para poder operar em um mercado ou setor, para que 
seus clientes ou usuários continuem utilizando seus serviços e não os de seus concorrentes. 

Fatores Chaves de Sucesso são atributos que são importantes para que a instituição seja competitiva no 
seu setor, para que ela consiga entregar produtos e serviços na qualidade, preço e no tempo esperado por 
seus clientes. 

A Importância dos FCS Para a Gestão por Competências 

Quando identificamos quais são os Fatores Chaves de Sucesso de uma organização, podemos identificar 
quais são as competências organizacionais que devem ser desenvolvidas para que a instituição consiga 
alcançar seus objetivos estratégicos. 

Modelo de Gestão 

A gestão por competências deve estar inserida dentro da gestão estratégica da instituição. Após a 
formulação da estratégia da organização, em conjunto com a definição de sua missão, visão e objetivos 
estratégicos, deverá ocorrer um diagnóstico de quais seriam as competências essenciais para aquela 
organização. 

Com as competências “mapeadas”, a empresa deverá então desenvolver e captar as competências 
internas e externas, de modo que a empresa consiga atingir seus resultados. 

As empresas têm adotado a gestão por competências como modelo de gestão, visando orientar seus 
esforços para planejar, captar, desenvolver e avaliar, nos diferentes níveis da organização (individual, 
grupal e organizacional), as competências necessárias à consecução de seus objetivos. 

Etapas da Gestão por Competências 

A gestão por competências tem quatro fases ou etapas. Este seria um processo contínuo de gestão:  

• A formulação da estratégia,  

• O mapeamento das competências,  

• O desenvolvimento e captação das mesmas 

• A avaliação.  
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• Este tema não é consenso entre os autores. Algumas bancas acabam considerando que a etapa 
inicial seria o mapeamento de competências, ou até a identificação destas competências. 

Ferramentas de Mapeamento de Competências 

Ferramentas Descrição 

Questionários Série de perguntas formatadas de modo sequencial. 

Análise documental 
Análise dos documentos que compõem o planejamento estratégico 
da instituição, como a visão e a missão. 

Entrevista 
Técnica muito utilizada. São entrevistados pessoas chave na 
organização em busca de identificar as competências individuais e 
organizacionais.  

Grupo Focal 
Uma espécie de entrevista coletiva, em que diversas pessoas 
participam de uma dinâmica em que o entrevistador funciona como 
moderador.  

Observação visual 
Observação dos funcionários em seu ambiente de trabalho, buscando 
identificar as competências. 

Eliminando a Lacuna de Competências 

Podemos captar ou desenvolver as competências. A captação das competências ocorre quando a empresa 
busca competências no meio externo e tenta atrai-las para o ambiente dela. 

Isto pode acontecer de duas formas:  

• Através do recrutamento e seleção de pessoal (individualmente) 

• Através de parcerias e joint ventures com outras organizações (no nível grupal ou organizacional).  

Já o desenvolvimento de competências ocorre por meio da aprendizagem individual ou grupal e através 
dos investimentos em pesquisa. 

Gestão de Competências versus Gestão por Competências 

A gestão de competências seria relacionada com qualquer atividade que buscasse desenvolver as 
competências individuais dos funcionários, mesmo quando não existem competências descritas e 
formalizadas. 

Já a gestão por competências, refere-se a empresas que definem e formalizam um conjunto de 
competências que esperam de seus colaboradores e as utilizam sistematicamente como parâmetro para 
trabalhar suas pessoas. 

Reflexos dos Modelos de Gestão por Competências nos  

Processos de Gestão de Pessoas 

Processo Descrição dos Impactos 

Recrutamento e seleção  
Estabelece perfis de pessoas a serem buscadas no 
mercado ou promovidas internamente. 

Avaliação 
Define expectativas para as pessoas e instrumentos 
para avaliação que captam a diferença entre o que a 
pessoa faz e o que dela se espera (gaps). 
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Treinamento e desenvolvimento  

Fornece à empresa subsídios para estruturar 
programas de treinamento formais ou informais, a 
fim de desenvolver nas pessoas as competências 
necessárias. 

Carreira 
O modelo estabelece as competências necessárias a 
cada carreira (por exemplo, comercial, técnica, 
administrativa etc.) e os critérios para mudança. 

Remuneração 

As competências e os níveis de maturidade 
profissional necessários para “entregá-las” são uma 
base consistente para se construírem faixas e regras 
de remuneração. 

Sucessão 
O modelo ajuda a compor e preparar as pessoas para 
a sucessão em posições críticas ao negócio. 

 

 

Cultura Organizacional 

• Está ligada aos valores e ao modo de resolver os conflitos e situações dentro da instituição. 
Ela condiciona o comportamento das pessoas dentro da organização e reflete os valores e 
significados que são compartilhados pelos seus membros. 

• Engloba os símbolos, valores e práticas que existem e foram desenvolvidas desde sua criação. 

• A cultura tem, normalmente, duas fontes: os valores dos seus fundadores e os diversos 
funcionários que são contratados por ela durante os anos.  

• A cultura de uma organização pode ser alterada, mas demanda um esforço grande e um 
tempo razoável para que os novos valores sejam internalizados. 

Dez características principais da Cultura Organizacional 

• Identidade do membro – O grau com que os empregados se identificam com a organização 
como um todo; 

• Ênfase no grupo – O grau com que as atividades de trabalho são organizadas em torno de 
grupos em vez de indivíduos; 

• Foco nas pessoas – O grau com que as decisões da administração levam em consideração o 
efeito dos resultados em pessoas da organização; 

• Integração das unidades – O grau com que as unidades da organização são estimuladas a 
operar de uma maneira coordenada ou interdependente; 

• Controle – O grau com que regras, regulamentos e supervisão direta são usados para 
inspecionar e controlar o comportamento dos empregados; 

• Tolerância a risco – O grau com que os empregados são incentivados a ser agressivos, 
inovadores e propensos ao risco; 

• Critérios de recompensa – O grau com que recompensas como aumentos de salário e 
promoções são distribuídos por critério de desempenho do empregado em contraste com o 
tempo de casa, favoritismo e outros fatores não-ligados ao desempenho; 

• Tolerância a conflito – O grau com que os empregados são estimulados a expressar conflitos 
e críticas abertamente; 

• Orientação meios-fins – O grau com que a administração enfatiza resultados ou efeitos em 
detrimento de técnicas e processos usados para alcançar aqueles resultados; 

• Foco em sistemas abertos – O grau com que a organização monitora e responde a mudanças 
no ambiente externo. 
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Níveis da Cultura 

Artefatos Valores Pressupostos Básicos 

É nível mais superficial.  

Relacionado com o que temos 
contato com uma organização. 

Conceitos vistos como certos ou 
errados dentro da empresa. 

Está em um nível consciente e 
são usados para balizar o 
comportamento dos seus 
membros. 

Verdades inquestionáveis. 

Muitos são tão arraigados que 
não mais são discutidos. 

As fontes originais dos valores.  

É o nível mais profundo e difícil 
de ser mudado. 

Cultura Dominante e Subculturas 

Uma subcultura é um conjunto de valores que não são compartilhados por todos os membros, mas 
apenas alguns. Podem existir outras culturas “dentro” da mesma organização. 

Nas grandes organizações, as pessoas ficam distribuídas e concentradas em seus órgãos. Com isso, 
conversam todos os dias com os mesmos colegas de trabalho e passam a ver os problemas pela mesma 
ótica. 

Assim, as subculturas são geradas e desenvolvidas para lidar com problemas e contextos distintos que 
os membros dos seus grupos encontram.  

Posturas das Empresas 

Postura etnocêntrica 
Acreditam que o modo como ela trabalha em seu país de origem, é superior 
aos dos demais. Com isso, ela adota geralmente uma postura que ignora ou 
releva as diferenças culturais.  

Postura policêntrica 
Partem do princípio de que que o país que hospeda a organização tende a 
conhecer melhor os métodos mais adequados ao seu próprio ambiente.  

Postura geocêntrica 
Não ignoram a influência das diferenças culturais sobre os estilos de gestão. 
Elas costumam manter seus princípios e valores básicos, mas também 
buscam adaptar-se às diferenças nacionais. 

Cultura Forte e Cultura Fraca 

• Quanto mais os funcionários de uma empresa seguem e compartilham os valores inseridos 
em sua cultura, mais forte sua cultura é. 

• Uma empresa com uma cultura forte consegue reter seus funcionários com mais facilidade (já 
que eles compartilham dos mesmos valores). Além disso, estes funcionários demonstram 
maior lealdade e compromisso com os objetivos e metas da organização.  

• Uma cultura forte reduz a necessidade de um controle mais rígido e de regras e regulamentos 
para coibir certos comportamentos.  

• Passa a existir uma maior harmonia entre seus membros e aqueles indivíduos que não aceitam 
sua cultura acabam deixando a empresa. 

Elementos da Cultura 

Os artefatos são alguns instrumentos utilizados pela organização para transmitir e consolidar sua 
cultura: 

• Artefatos verbais: são transmitidos na própria comunicação interna. São estórias contadas de 
maneira repetida sobre seus integrantes e fundadores, por exemplos de “heróis” ou 
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empregados “modelo” que buscam valorizar aspectos da organização, dentre outros 
aspectos. 

• Artefatos comportamentais: são relacionados com as diversas atividades costumeiras que 
reforçam os valores da organização. Dentre os principais, teríamos as festas, os rituais e as 
cerimônias, como despedida para funcionários com muitos anos de casa, rituais de iniciação 
de um novo funcionário. 

• Artefatos físicos: englobam os símbolos e as normas. Os móveis da empresa, o tipo de roupas 
que as pessoas usam, o layout dos escritórios são exemplos dos símbolos organizacionais. 

Disfunções da Cultura 

Dentre as vantagens e benefícios de uma cultura, teríamos:  

• Uma maior estabilidade em seu “sistema social”, pois as pessoas sabem o que é esperado 
delas;  

• Um sentido de identidade para seus membros;  

• Um desempenho superior; 

• Um maior comprometimento de seus funcionários. 

Dentre as desvantagens e malefícios de uma cultura, teríamos:  

• Pode gerar uma dificuldade da empresa em se adaptar aos novos desafios que possam 
aparecer. 

• Pode gerar uma rigidez que deixe a organização avessa às mudanças. 

Ritos das Empresas 

Ritos Características 

Ritos de 
Passagem 

Facilitam a transição de indivíduos para novos papéis e status; são utilizados em 
processos de admissão, mudança de funções, promoção na carreira profissional.  

Ritos de 
Degradação 

Dissolvem identidades sociais e seu poder. São utilizados em casos de demissões, 
para denunciar falhas, violação de normas, afastamento de altos dirigentes.  

Ritos de 
Confirmação ou 
de Reforço 

Fortalecem identidades sociais e seu poder; são utilizados para reconhecer 
publicamente "feitos heroicos", conquistas profissionais, superação de metas.  

Ritos de 
Reprodução ou 
Renovação 

Renovam estruturas sociais e melhoram o seu funcionamento; como adoção de 
novas formas gerências, programas de treinamento organizacional.  

Ritos para 
Redução de 
Conflitos 

Reduzem conflitos e agressões e restabelecem o equilíbrio das relações.  

Ritos de 
Integração 

Encorajam e revivem sentimentos comuns que agregam os indivíduos e os mantêm 
em um sistema social. Esses ritos recebem denominações específicas e que variam 
de organização para organização 

Clima Organizacional 

Conjunto de percepções, opiniões e sentimentos que se expressam no comportamento de um grupo 
ou uma organização, em um determinado momento ou situação. 

É a percepção que os membros têm do ambiente de trabalho. 
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Elementos do Ambiente Organizacional que Influenciam no Clima Organizacional 

• A forma como a comunicação funciona na empresa;  

• A integração entre as diferentes áreas funcionais;  

• O estilo de gerência ou liderança das chefias;  

• As políticas de recursos humanos (principalmente salários, benefícios e 
carreira);  

• O modelo de gestão adotado pela organização;  

• A natureza do trabalho que é executado;  

• O relacionamento interpessoal;  

• O grau de identificação com a organização; 

• A clareza de objetivos. 

Se percebe que o clima organizacional é favorável (ou não) através de vários indicadores:  

• O nível de absenteísmo (faltas dos funcionários); 

• A taxa de turnover; 

• Nos resultados das avaliações de desempenho; 

• Nos problemas médicos apresentados pelos membros da organização. 

Clima Organizacional Clima Psicológico Satisfação no Trabalho 

Percepções cognitivas Percepções afetivas 
Percepções cognitivas e 

afetivas 

Natureza Descritiva Natureza avaliativa 
Natureza descritiva e 

avaliativa 

Estudado no nível do grupo ou 
da organização 

Estudado no nível do 
indivíduo 

Estudado no nível do 
indivíduo, grupo ou 

organização 

Métodos e Técnicas de Pesquisa Organizacional. 

A pesquisa de clima organizacional é um método que busca mapear o ambiente interno da empresa. É 
a forma pela qual os gestores poderão conhecer melhor os efeitos de suas políticas no ambiente de 
trabalho. 

Modelo de 
Pesquisa 

Características 

Litwin & Stringer 
Utiliza um questionário baseado em nove fatores, que são: estrutura, 
responsabilidade, desafio, recompensa, relacionamento, cooperação, 
conflito, identidade e padrão. 

Kolb 
O questionário é baseado em sete fatores: recompensa, padrões, 
responsabilidade, conformismo, clareza organizacional, calor, apoio e 
liderança. 

Sbragia 

Utiliza um modelo contendo vinte fatores: conformidade, cultura, 
recompensas, cooperação, padrões, conflitos, identidade, estado de tensão, 
ênfase na participação, proximidade da supervisão, consideração humana, 
autonomia, prestígio, tolerância, clareza, justiça, condições de progresso, 
apoio logístico, reconhecimento e forma de controle.  
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As pesquisas de clima costumam utilizar questionários que envolvem a escala de Likert, que é um dos 
instrumentos mais utilizados em pesquisas de opinião: perguntas que buscam saber se o profissional 
concorda ou não com a afirmação. 

 

 

Gestão da Qualidade 

• Atender às expectativas, requisitos e desejos dos clientes; 

• Executar as tarefas da melhor forma possível; 

• Preocupação constante em melhorar os processos de trabalho; 

• Não desperdiçar esforços e recursos; 

• Fazer correto o trabalho desde o princípio. 

Dimensões da Qualidade 

Dimensão Descrição 

Desempenho 
Capacidade de responder às solicitações para as quais foi 
projetado.  

Características 
secundárias 

Características que suplementam o funcionamento básico dos 
produtos. 

Confiabilidade 
É a probabilidade de não falhar em um período especificado de 
tempo, sob determinadas condições de operação.  

Conformidade 
O grau com que um produto atende a padrões preestabelecidos, 
tanto em relação às dimensões nominais especificadas quanto às 
características de operação.  

Durabilidade 
A durabilidade de um produto possui conotações econômicas e 
tecnológicas.  

Atendimento (ou 
capacidade de receber 
assistência técnica) 

Representa a velocidade e a facilidade de reparo.  

Estética 
Dimensão da qualidade mais subjetiva e está relacionada com o 
padrão de beleza individual do cliente. 

Qualidade percebida 
A qualidade percebida - ou induzida - é a influência que o nome do 
fabricante e a propaganda exercem sobre o cliente, ou seja, a 
percepção da qualidade que o cliente possui.  

Eras da Gestão da Qualidade 

Era da Inspeção da Qualidade 

A produção era vistoriada somente após o produto estar “pronto”. Ou seja, a qualidade do produto 
somente era checada após o processo produtivo daquele produto ter sido encerrado. 
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Era do Controle Estatístico da Qualidade 

A Estatística possibilitou o uso da amostragem e da geração dos limites aceitáveis de defeitos em um 
processo. 

Sempre que um processo produtivo apresentasse um “desvio” dos padrões de defeitos seria objeto de 
uma análise mais apurada. Este controle estatístico barateou a gestão da qualidade e possibilitou um 
maior conhecimento dos aspectos que influenciavam mais na qualidade. 

Era da Garantia da Qualidade 

O foco passou para a prevenção. A preocupação em aprender com os problemas encontrados e 
planejar suas ações de correção passaram a ocupar um papel central. 

A gestão da qualidade passou a ser vista como um processo sistêmico, global e holístico, englobando 
todos os fatores do funcionamento de uma instituição 

Era da Gestão da Qualidade Total 

O tema da qualidade passou a ser visto pelos gestores como um fator estratégico para o sucesso de 
suas organizações. 

Todas as tarefas e atividades da organização devem ser vistas como importantes para que a 
organização tenha qualidade. Desde o trabalho de limpeza até a manutenção dos equipamentos são 
importantes. 

É necessário que a gestão da qualidade englobe, além do processo produtivo da própria organização, 
os seus fornecedores e parceiros principais. 

De acordo com Chiavenato qualidade total segue um processo composto das seguintes etapas: 

Etapa Descrição 

Escolha de uma área de 
melhoria 

Por exemplo: redução da percentagem de defeitos; no tempo de 
ciclo de produção; no tempo de parada de máquinas ou do 
absenteísmo do pessoal. 

Definição da equipe de 
trabalho que tratará da 
melhoria 

A melhoria contínua e a qualidade total põem forte ênfase no 
trabalho em equipe. São técnicas participativas para mobilizar as 
pessoas na derrubada de barreiras à qualidade 

Identificação dos 
benchmarks 

Benchmark significa um padrão de excelência que deve ser 
identificado, conhecido, copiado e ultrapassado.  

Análise do método 
atual 

A equipe de melhoria analisa o método atual de trabalho para 
comparar e verificar como ele pode ser melhorado para alcançar ou 
ultrapassar o benchmark focalizado. Equipamento, materiais, 
métodos de trabalho, pessoas, habilidades devem ser considerados 
nessa análise. 

Estudo piloto da 
melhoria 

A equipe desenvolve um esquema piloto para solucionar o problema 
e melhorar a qualidade e testa a sua relação de custo e benefício. 

Implementação das 
melhorias 

A equipe propõe a melhoria e cabe à direção assegurar sua 
implementação.  
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Principais Autores ou “Gurus” da Qualidade 

Walter Shewart: Ele é hoje conhecido como o introdutor do controle estatístico da Qualidade.  Dentre 
os impactos dos seus estudos na gestão qualidade, temos o ciclo PDCA e o gráfico de controle. 

PDCA: Plan (planejar), Do (fazer), Check (verificar) e Act (agir). 

Deming: Para Deming, o cliente deve sempre ser o foco da gestão da qualidade. Como os desejos e 
necessidades dos clientes não ficam estáveis, também os parâmetros de qualidade devem evoluir. 

Juran:  Como exemplos dos impactos de seu trabalho na gestão da qualidade, podemos citar a “trilogia 
da qualidade” – planejamento, controle de qualidade e aperfeiçoamento -, além da mudança do 
enfoque da gestão da qualidade (do plano operacional para o plano estratégico). Juran classifica 
também a qualidade nas seguintes categorias: 

Qualidade do Projeto Qualidade de 
conformidade 

Serviço de campo 

Pesquisa de mercado Tecnologia Pontualidade 

Concepção do produto Potencial humano Competência 

Especificações do projeto Gerenciamento Integridade 

Feigenbaum: de acordo com ele, a gestão da qualidade deve compreender os custos envolvidos e 
derivados da produção sem qualidade. Assim, existiriam diversos custos relacionados com a garantia 
da qualidade e com a falta de qualidade dentro em uma empresa. 

Crosby: Crosby foi um grande escritor americano que trouxe o conceito de “defeito zero”, ou seja, de 
que não podemos aceitar os “padrões de qualidade”. O objetivo é não ter nenhum defeito.  

Ishikawa: foi um discípulo dos gurus norte-americanos. Criou suas próprias ferramentas que muitos 
associam ao seu nome: o diagrama de causa e efeito. 

Ferramentas de Gestão da Qualidade 

Ferramentas Principal Função 

Diagrama de Causa e Efeito Levantar possíveis causas para problemas 

Folha de Verificação 
Coletar dados relativos à não conformidade de um 
produto 

Histograma 
Identificar com que frequência certo dado 
aparece em um conjunto de dados 

Gráfico de Pareto 
Distinguir, entre os fatores, os essenciais e os 
secundários (Regra 80/20) 

Diagrama de Correlação Estabelecer correlação entre duas variáveis 

Fluxograma Descrever processos 

Gráfico de Controle Analisar a variabilidade dos processos 
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Modelo da Fundação Nacional da Qualidade 

A Fundação Nacional da Qualidade gerou um modelo de gestão da qualidade. Ele se chama Modelo de 
Excelência da Gestão – MEG e está voltado para a melhoria contínua dos processos da organização. 

Fundamentos do MEG 

Fundamento Descrição Temas 

PENSAMENTO 
SISTÊMICO 

Compreensão e tratamento das relações de 
interdependência e seus efeitos entre os 
diversos componentes que formam a 
organização, bem como entre estes e o 
ambiente com o qual interagem. 

• Alinhamento 

• Tomada de decisão 

COMPROMISSO COM 
AS PARTES 
INTERESSADAS 

Estabelecimento de pactos com as partes 
interessadas e suas inter-relações com as 
estratégias e processos, numa perspectiva de 
curto e longo prazos. 

• Requisitos das partes 
interessadas 

• Cliente 

• Relacionamento com as 
partes interessadas 

• Fornecedor 

• Força de trabalho 

APRENDIZADO 
ORGANIZACIONAL E 
INOVAÇÃO 

Busca e alcance de novos patamares de 
competência para a organização e sua força de 
trabalho, por meio da percepção, reflexão, 
avaliação e compartilhamento de 
conhecimentos, promovendo um ambiente 
favorável à criatividade, experimentação e 
implementação de novas ideias capazes de 
gerar ganhos sustentáveis para as partes 
interessadas. 

• Aperfeiçoamento 

• Conhecimento 

• Competências essenciais 

• Inovação 

ADAPTABILIDADE 
Flexibilidade e capacidade de mudança em 
tempo hábil, frente a novas demandas das 
partes interessadas e alterações no contexto. 

• Capacidade de mudar 

• Flexibilidade 

LIDERANÇA 
TRANSFORMADORA 

Atuação dos líderes de forma ética, 
inspiradora, exemplar e comprometida com a 
excelência, compreendendo os cenários e 
tendências prováveis do ambiente e dos 
possíveis efeitos sobre a organização e suas 
partes interessadas, no curto e longo prazos; 
mobilizando as pessoas em torno de valores, 
princípios e objetivos da organização; 
explorando as potencialidades das culturas 
presentes; preparando líderes e pessoas; e 
interagindo com as partes interessadas. 

• Valores e princípios 
organizacionais 

• Governança 

• Cultural organizacional 

• Olhar para o futuro 

• Sucessão 

DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

Compromisso da organização em responder 
pelos impactos de suas decisões e atividades, 
na sociedade e no meio ambiente, e de 
contribuir para a melhoria das condições de 

• Econômico-financeiro 

• Ambiental 

• Social 
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vida, tanto atuais quanto para as gerações 
futuras, por meio de um comportamento ético 
e transparente. 

ORIENTAÇÃO POR 
PROCESSOS 

Reconhecimento de que a organização é um 
conjunto de processos, que precisam ser 
entendidos de ponta a ponta e considerados na 
definição das estruturas: organizacional, de 
trabalho e de gestão. Os processos devem ser 
gerenciados visando à busca da eficiência e da 
eficácia nas atividades, de forma a agregar 
valor para a organização e as partes 
interessadas. 

• Informações 
organizacionais 

• Gestão por processos 

• Produto 

GERAÇÃO DE VALOR 

Alcance de resultados econômicos, sociais e 
ambientais, bem como de resultados dos 
processos que os potencializam, em níveis de 
excelência e que atendam às necessidades e 
expectativas das partes interessadas. 

• Resultados sustentáveis 

 

Programa 5S 

O programa 5S é baseado fortemente na cultura japonesa e focado na ordem a na limpeza no ambiente 
de trabalho. 

• A primeira palavra, Seiri, significa organização. Dar um destino ao que não nos traz mais 
utilidade, de priorizar o que é mais importante, de só manter em estoque o que realmente 
será necessário. 

• A palavra Seiton é traduzida como arrumação. Neste passo, devemos manter as coisas nos 
seus devidos lugares, para que sempre saibamos onde podemos encontrar cada papel ou 
ferramenta. 

• O termo Seiso significa a limpeza do ambiente de trabalho. Os japoneses acreditam que um 
local limpo e asseado gera um melhor relacionamento das pessoas com seu ambiente de 
trabalho e impacta positivamente na qualidade e na produtividade. 

• Seiketsu está também relacionado com os anteriores e significa higiene. Aqui não falamos 
somente da higiene pessoal e da limpeza do ambiente, mas também da eliminação de tudo 
que possa significar risco para a saúde. 

• O termo Shitsuke significa disciplina para manter a execução dos passos anteriores e manter 
o ambiente saudável. 

Six Sigma 

O objetivo direto do programa é a redução da variabilidade dos processos de trabalho, de modo que 
estes atinjam uma redução significativa dos seus defeitos. 

A implantação do Six Sigma envolve uma série de projetos de melhoria que utiliza uma técnica chamada 
DMAIC (que deriva das palavras inglesas: define, measure, analyze, improve e control). Esta é uma 
técnica muito semelhante ao PDCA. 

Os Principais Passos do DMAIC 

• Define – definir: Definir o projeto de melhoria, detalhando o problema e as oportunidades de 
melhoria 

• Measure – medir: Identificar os pontos críticos do processo e criar métodos de avaliação da 
performance do processo 

www.estrategiaconcursos.com.br 158 



• Analyze – analisar: Descobrir as causas do problema 

• Improve – melhorar: Propor e implantar soluções para a melhoria dos processos  

• Control – controlar: Checar se as soluções funcionaram e assegurar que estão sendo seguidas 

As equipes de trabalho que serão responsáveis pelo programa são formadas por diversos níveis 
“hierárquicos” de acordo com a experiência e com os conhecimentos do programa. Os principais níveis 
são: Sponsors, Champions, Master Black Belts, Black Belts, Green Belts e White Belts. 

Kaizen 

Kaizen em japonês seria traduzido como “melhoramento” ou “mudança para melhor”.  

É uma busca do aprimoramento contínuo, incremental, de todos os integrantes de uma organização. 
Este aprimoramento não se limita ao âmbito da produção, mas constitui uma forma de vida e 
comportamento, dentro e fora da organização 

Benchmarking 

É um processo importante para que a empresa possa identificar alguma atividade ou processo que 
outra organização esteja executando de uma maneira mais eficiente e adaptar esta eventual melhor 
prática para sua própria empresa. 

O Benchmarking pode ser utilizado por qualquer tipo de organização, de qualquer tamanho, em 
qualquer setor econômico, de qualquer local do mundo 

• Benchmarking interno – Análise e comparação dos processos e atividades de órgãos ou filiais 
diferentes.  

• Benchmarking competitivo – Análise e comparação do desempenho de empresas que atuam 
no mesmo segmento, sejam concorrentes diretas ou não.  

• Benchmarking genérico – Análise e comparação de processos de qualquer organização 
independentemente de ser do mesmo ramo ou não, de ser concorrente ou não. 

 

 

Treinamento e Desenvolvimento 

• Treinamento: voltado para as tarefas e atividades atuais do funcionário.  

• Desenvolvimento: se preocupa com as habilidades e capacidades que serão exigidas dos 
funcionários futuramente.  

No nível organizacional, temos a aprendizagem organizacional, que é o desenvolvimento de uma 
cultura voltada para o constante melhoramento das pessoas, de modo à sempre inovar e encarar novos 
desafios. 

Treinamento 

O treinamento pode ser feito de modo informal ou de modo formal. O treinamento informal é 
executado sem que tenhamos um planejamento, ferramentas e objetivos detalhados previamente.  Já 
o treinamento formal é previamente formatado e é mais estruturado, com uma metodologia mais 
complexa 

O treinamento é um processo cíclico, que é composto de quatro etapas: 

Etapa Descrição 
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Programação Neste momento a equipe deve diagnosticar as necessidades de treinamento, além 
de escolher qual será o treinamento necessário, quando deverá ser efetuado, por 
quem e para quem, entre outros fatores. Desta forma, é o planejamento do processo 
de treinamento. 

Organização Nesta etapa os recursos necessários (desde instrutores, salas de aula, materiais, etc.) 
devem ser registrados, de forma que a organização possa reservar os recursos 
disponíveis e planejar a aquisição dos que ainda não tiver. 

Implantação É a execução do treinamento em si. Ou seja, nesta etapa o treinamento é efetuado. 

Avaliação Neste momento serão avaliados os resultados do treinamento, ou seja, se os 
objetivos foram ou não atingidos. Desta maneira, deverão ser medidos os efeitos do 
treinamento no comportamento dos funcionários no trabalho. 

Outros autores, como Chiavenato e Marras, consideram que o processo de treinamento tem as 
seguintes etapas: 

• Diagnóstico 

• Desenho/ programação 

• Implementação/ Execução 

• Avaliação 

Diagnóstico - Levantamento de Necessidades 

O levantamento das necessidades de treinamento (LNT) busca mapear quais são as principais 
carências de preparo dos funcionários da organização. Busca-se identificar a diferença entre aquilo 
que a pessoa deveria saber e o que ela realmente sabe e faz. 

O setor encarregado de mapear essas necessidades deverá montar um programa de estudo e pesquisa 
dessas necessidades. Esse trabalho costuma ser feito por meio de: 

➢ Entrevistas com os próprios profissionais ou seus chefes; 

➢ Aplicação de exames ou questionários; 

➢ Observação em campo das atividades sendo executadas; 

➢ Avaliação do desempenho dos funcionários; 

➢ Aferição de problemas relacionados com as carências de treinamento, como: defeitos no 

processo produtivo, satisfação dos clientes, etc.  

O LNT deve ser feito de forma contínua, pois a empresa é um organismo em constante mutação. 

De acordo com Abbad et Al, o levantamento pode ser feito em três níveis de análise:  

Organização Total: o sistema 
organizacional 

Análise Organizacional (aspectos da missão, visão e dos objetivos 
estratégicos que deverão ser atendidos); 

Dos Recursos Humanos: o 
sistema de treinamento 

Análise dos Recursos Humanos/ departamento (determinar quais os 
comportamentos, atitudes, conhecimentos e competências 
necessárias a partir do perfil das pessoas); 

Das Operações e Tarefas: o 
sistema de aquisição de 
habilidades 

Análise da Estrutura de Cargos (a partir do exame dos requisitos e 
especificações dos cargos quais são as habilidades, competência e 
destrezas que as pessoas deverão desenvolver). 

Programação 
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Nesta etapa, o setor responsável pelo treinamento deverá construir um programa de ensino que seja 
coerente e coeso, voltado para a eliminação das deficiências de preparo mapeadas no LNT.  

De acordo com Chiavenato, a programação do treinamento visa responder as seguintes perguntas ou 
ingredientes: 

Quem deve ser treinado Treinandos ou instruendos 

Como treinar Métodos de treinamento ou recursos instrucionais 

Em que treinar Assunto ou conteúdo do treinamento 

Por quem Instrutor ou treinador 

Onde treinar Local do treinamento 

Quando treinar Época ou horário do treinamento 

Para que treinar Objetivos do treinamento 

Execução do Treinamento - Métodos de Treinamento 

Leitura: é um método de mão única, em que um instrutor passa as informações a uma turma de alunos. 
Desta forma, é passada uma grande quantidade de informações. Entretanto, é uma “via de mão única”, 
pois acaba gerando uma postura passiva nos treinandos. 

Instrução programada: é uma técnica mais moderna, pois permite sua utilização por computadores. 
Assim, pode ser utilizada em qualquer lugar e de modo padronizado. Deste modo, as informações são 
intercaladas por perguntas (que vão indicando para o treinando se ele está absorvendo ou não o 
conteúdo). Este método também é conhecido como técnica de autoinstrução.  

Existem dois sistemas de instrução programada: O primeiro é o chamado Sistema Linear ou Extrínseco, 
que parte do princípio que o processo de aprendizagem dos treinandos ou alunos, é inibido por erros. 
O Sistema Ramificado ou Intrínseco, tem por característica lições maiores e mais complexas, 
demandando mais esforço do treinando para assimilação.  

 

Além destes métodos, existem os métodos voltados para o aumento das habilidades dos funcionários: 
o treinamento no cargo (on the job training) e as técnicas de classe. 

Treinamento no cargo: como o próprio nome diz, ocorre no ambiente de trabalho. Pode ser feito 
através do fornecimento de informações e avaliações no contexto do trabalho, bem como a rotação 
de cargos. 

Técnicas de classe: podem envolver dinâmicas de grupo, jogos de negócios e psicodramas, de modo a 
encorajar a interação entre as pessoas e a troca de experiências.  

Avaliação 

Somente com um sistema de avaliação eficaz poderemos ter o que chamamos de “feedback”, ou seja, 
a retroalimentação do sistema. A avaliação possibilita a tomada de decisões sobre novos 
treinamentos e as alterações necessárias para que o ensino seja efetivo.  

A avaliação de treinamento é o subsistema mais complexo e possui cinco níveis:  

➢ Reação: o nível de satisfação dos participantes com a programação, o apoio ao desenvolvimento 

do curso, a aplicabilidade, a utilidade e os resultados do treinamento.  
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➢ Aprendizagem: refere-se ao grau de assimilação e retenção dos conteúdos ensinados no curso, 

medido em termos dos escores obtidos pelo participante em testes ou provas de conhecimentos 

aplicados pelo instrutor ao final do curso.  

➢ Comportamento no cargo: utilização frequente, no trabalho, dos conhecimentos adquiridos, 

melhoria da qualidade do desempenho e diminuição do número de erros cometidos no trabalho, 

quanto aos efeitos do curso.  

➢ Organização: mudanças que podem ter ocorrido no funcionamento da organização em que 

trabalham os participantes da ação educacional.  

➢ Valor final: alteração na produção ou nos serviços prestados pela organização, ou outros 

benefícios, a partir dos efeitos da ação educacional.  

Outra classificação conhecida é a de Kirkpatrick. Ele classifica a avaliação de aprendizagem em quatro 
níveis: 

➢ Avaliação de reação: refere-se à satisfação com o programa, material didático, carga horária, 

instrutores e recursos.  

➢ Avaliação da aprendizagem: refere-se ao que os participantes aprenderam (observa o 

conhecimento adquirido pelos participantes ao final do treinamento, o que eles sabem a mais 

em relação ao que não sabiam antes).  

➢ Mudança de comportamento (impacto ou desempenho): avalia se participante colocou em 

prática no trabalho do conteúdo (avalia o que há de diferente no comportamento dos 

participantes após as intervenções do treinamento)  

➢ Resultados: avalia se a aplicação do conteúdo no trabalho foi capaz de causar impactos 

favoráveis no resultado da organização (avalia o impacto gerado na organização a partir das 

mudanças de comportamento ocorridas após a realização do treinamento). 

Finalmente, temos o modelo de Phillips. Para ele, a avaliação do processo de treinamento pode ser 
feita em cinco níveis: 

Nível Descrição 

Reação, Satisfação e 
Ação planejada 

Mede a satisfação do participante com o treinamento, bem como 
sua intenção de aplicar o conhecimento no seu trabalho. 

Aprendizado Mede através de testes, provas e simulações o real aprendizado dos 
participantes com o treinamento. 

Aplicação e 
Implementação 

Mede se e quanto do que foi aprendido pelos participantes foi 
aplicado no seu ambiente de trabalho. 

Impacto no Negócio Mede o quanto os resultados do negócio foram impactados com o 
programa de treinamento. Normalmente, mede fatores como: 
qualidade, tempo, custos e produtividade.  

Retorno no 
Investimento (ROI) 

Mede os benefícios monetários do programa de 

treinamento em relação aos custos do programa. 

De acordo com Phillips, quando um programa de treinamento é executado ele deve gerar uma "cadeia 
de impacto" em diversos níveis, começando com o nível "reação/satisfação" e terminando no "ROI".  

Dessa forma, um programa de treinamento deve gerar conhecimento aprendido (nível 2), que deve ser 
aplicado no ambiente de trabalho (nível 3) para produzir resultados concretos no negócio (nível 4).  
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Em relação ao modelo de Kirkpatrick, o modelo de Phillips foi uma evolução, pois a medição do ROI 
(retorno sobre o investimento) do programa de treinamento possibilita a comparação do investimento 
no treinamento em relação as outras alternativas de investimento da instituição.  

Desenvolvimento de Pessoas 

Uma organização pode ter uma postura reativa ou prospectiva (ou proativa) na definição de suas 
necessidades de treinamento e desenvolvimento.  

Se a empresa espera que ocorra uma falha ou uma deficiência nos conhecimentos e habilidades dos 
funcionários para agir, tem uma postura reativa. 

Já se a organização busca se antecipar aos desafios futuros está adotando uma postura prospectiva 

De acordo com Vilas Boas, as ferramentas que são utilizadas para o desenvolvimento de pessoas 
incluem: coaching, gestão de carreira, rotação de funções, responsabilidade social, o treinamento em 
si, feedback, gestão do desempenho, mentoring e programas de trainee. 

Classificação das Técnicas de Treinamento e Desenvolvimento 

Técnicas de Treinamento Quanto à Finalidade ou ao Uso 

Técnicas Descrição 

Conteúdo 
Desenhadas para transmissão de conhecimento (leituras, vídeo, instrução 
programada). 

Processo Desenhadas para mudar atitudes (role-playing, simulações, dinâmicas de grupo). 

Mistas 
Por meio delas são transmitidas informações e procura-se mudar atitudes e 
comportamentos (estudos de caso, simulações e jogos, treinamento de iniciação, 
rotação de cargos).  

Técnicas de Treinamento Quanto ao Tempo 

Técnicas Descrição 

Treinamento de Indução ou 
Integração 

Busca a integração e a adaptação do novo funcionário aos 
procedimentos e políticas, bem como à cultura da instituição.  

Treinamento depois do 
ingresso no trabalho 

Realizado quando o profissional já está trabalhando na organização e 
pode ser feito tanto dentro como fora das suas instalações.  

Técnicas de Treinamento Quanto ao Local de Aplicação 

Aplicadas internamente (on the job) Aplicadas fora do ambiente de trabalho 

Rotação de cargos Vídeos  

Enriquecimento de cargos Palestras e conferências 

Treinamento por instrução no próprio cargo Seminários e Workshops 

Orientação da chefia Aulas expositivas  

Participação em grupos e comitês Jogos empresariais 
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 Simulações 

 Estudos de casos 

  Dramatizações (role playing) 

Treinamento e Desenvolvimento no Setor Público 

A capacitação dos servidores públicos deve ser feita de modo continuado 

Infelizmente, nas últimas décadas boa parte dos investimentos federais (como o caso do investimento 
em TI no Siape) não foi direcionada para o treinamento e desenvolvimento dos servidores, mas em 
sistemas de pagamento e melhorias no controle burocrático. 

Uma das iniciativas recentes do governo federal que busca corrigir este panorama foi a instituição da 
Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP), que busca atingir os seguintes objetivos:  

I - melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão; 

II - desenvolvimento permanente do servidor público; 

III - adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, tendo 
como referência o plano plurianual; 

IV - divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e  

V - racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. 

De acordo com o PNDP, as estratégias de implementação da política devem englobar: 

➢ Gestão por competência como referência da política; 

➢ Priorização de capacitação das áreas de RH e de cargos de direção; 

➢ Reconhecimento do papel das escolas de governo; 

➢ Criação do Comitê Gestor da Política que acompanha e orienta as ações de capacitação; 

➢ Incentivo às capacitações promovidas pelas próprias instituições e ampla divulgação das 

oportunidades. 

Para atingir estes objetivos os entes governamentais devem se utilizar das Escolas de Governo, 
necessárias desde a Emenda Constitucional n° 19/98, que instituiu a criação destas escolas. 

A criação do comitê da política é também uma estratégia fundamental, pois o Comitê Gestor da Política 
Nacional de Desenvolvimento de Pessoal irá promover a disseminação da política entre os dirigentes 
dos órgãos e das entidades, os titulares das unidades de recursos humanos, os responsáveis pela 
capacitação, os servidores públicos federais e suas entidades representativas. 

Dentre as vantagens esperadas da política, temos as seguintes: a sistematização do plano de 
desenvolvimento de acordo com as necessidades reais e não por pedidos aleatórios, a formação de 
bancos de talentos, a construção de modelos informais de capacitação e desenvolvimento (com custo 
mais baixo) e uma maior motivação do servidor. 

Por hoje é só pessoal!  Estarei disponível no e-mail abaixo para qualquer dúvida.  

     
rodrigorenno99@hotmail.com  

Bons estudos e sucesso! 

 

Rodrigo Rennó 
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INFORMÁTICA – PROF. VICTOR DALTON 
 

Fundamentos básicos da Internet 

 

Internet - rede mundial de computadores, composta por todos os computadores do 

mundo ligados em rede.  

 

Intranet - Conjunto de computadores da Internet com as mesmas características da 

Internet, isoladas da rede mundial. Comum em empresas e órgãos públicos. 

 

Extranet -  Acesso a serviços de Intranet por meio da Internet. Acesso por Login e 

senha, ou Rede Privada Virtual. 

 

HTTP: HyperText Transfer Protocol, ou Protocolo de Transferência de 

Hipertexto, protocolo base para a comunicação na World Wide Web (www). É ele que 

transfere o conteúdo das páginas web para os navegadores (Browsers). Utiliza a porta 80. 

 

HTTPS: O HyperText Transfer Protocol Secure é a implementação do HTTP aliado a 

uma camada de segurança, por meio da utilização do protocolo SSL/TLS (Secure Sockets 

Layer/Transport Layer Security – Segurança da Camada de Transporte). O HTTPS, 

invariavelmente, é utilizado em endereços web que trafegam informações sensíveis, como 

senhas, dados bancários, dentre outros. Utiliza a porta 443. 

 

FTP: O File Transfer Protocol, ou Protocolo de Transferência de Arquivos, é um 

protocolo voltado exclusivamente para a transferência de dados pela web. Utiliza duas portas: 

a 20, para a transferência propriamente dita dos arquivos, e a 21, para controle da sessão.  

 

SMTP: O Simple Mail Transfer Protocol, ou Protocolo Simples de Transferência de 

Correio, é responsável apenas pelo envio de email. Utiliza a porta 25.    

 

POP3: O Post Office Protocol Version 3, utilizado para o recebimento de 

mensagens de email, transferindo a mensagem armazenada no servidor de email para a 

máquina do usuário. Utiliza a porta 110. Foi o principal protocolo de email da era da internet 

discada, ainda é utilizado nos dias de hoje, mas tem perdido espaço para o protocolo 

seguinte.   
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IMAP: O Internet Message Access Protocol, ou Protocolo de Acesso à Mensagem da 

Internet, é o protocolo mais utilizado dentre os webmails modernos, que permitem que a 

mensagem seja lida sem transferi-la do servidor na qual se encontra.  

 

DNS (Domain Name System - Sistema de Nomes de Domínios): converte nomes de 

endereços em endereços  IP (ex: de www.estrategiaconcursos.com.br para 200.247.28.60)  

NAVEGADORES DE INTERNET 

 

Principais Teclas de Atalhos para Navegadores 

CTRL + D Favoritos 

CTRL + H Histórico 

CTRL + J Downloads 

CTRL + T Nova aba ou guia 

CTRL + N Nova janela 

CTRL + F Localizar conteúdo na página 

CTRL + botão esq. do mouse em link Abre link em uma nova aba 

CTRL + SHIFT + T Reabrir última aba fechada 

CTRL + SHIFT + P Navegação InPrivate ou Privativa 

CTRL + Shift + N Navegação anônima (Chrome) 

CTRL + W ou CTRL + F4 Fechar aba 

CTRL + SHIFT + DEL Excluir histórico de navegação 

F5 ou CTRL + R Atualizar página 

CTRL + F5 ou CTRL + SHIFT + R Atualizar página + cache do site 

CTRL + L ou F6 Edita a barra de endereços 

Alt + Home Abrir página inicial 

F11 Alterna para a Tela Inteira 

 

 

Internet Explorer - diferenciais 

FILTRO SMARTSCREEN - Defende o computador de ameaças, com um conjunto de 

ferramentas: 

Proteção antiphishing — para filtrar ameaças de sites impostores destinados a 

adquirir informações pessoais, como nomes de usuários, senhas e dados de cobrança. 

Reputação de aplicativo — para remover todos os avisos desnecessários de arquivos 

conhecidos e mostrar avisos importantes para downloads de alto risco. 

Proteção antimalware — para ajudar a impedir que softwares potencialmente 

perigosos se infiltrem no computador. 
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PROTEÇÃO CONTRA RASTREAMENTO - permite que o usuário proteja sua 

privacidade ao limitar as informações que podem ser coletadas por terceiros a partir de sua 

navegação, e que expresse suas preferências de privacidade para os sítios que visite.  

Ainda, o navegador, por definição, envia solicitações Do Not Track aos sites visitados. É 

como se fosse um “pedido” para evitar rastreamento, mas cabe ao site de destino a opção 

por atender esse pedido (ou não). 

 

Filtragem Activex - possibilita bloquear controles ActiveX e complementos do 

navegador web. Esses controles e complementos permitem que sítios forneçam conteúdos, 

como, por exemplo, vídeos, bem como podem ser utilizados para coletar informações e 

instalar software sem o consentimento do usuário.  

 

Quando um site é incompatível com o Internet Explorer, o botão Modo de Exibição de 

Compatibilidade ( ) aparece na barra de endereços. Ativando o Modo de Exibição de 

Compatibilidade, você ajuda a corrigir problemas de exibição nos sites. 

 

 Firefox - diferenciais 

É um software opensource, ou seja, o seu código fonte é público. 

 

Firefox Sync - permite que todos os seus dados e preferências (como os seus favoritos, 

histórico, senhas, abas abertas e complementos instalados) sejam armazenados nos 

servidores da Mozilla. Assim sendo, você poderá compartilhar essa informação em todos os 

dispositivos que também estejam sincronizados.  Basta criar uma conta, utilizando algum 

endereço de email já existente.  

 

Google Chrome - diferenciais 

 

 Sincronização, realizada por meio de uma conta do gmail, salva histórico, guias 

abertas, favoritos, senhas, dentre outros, na nuvem, de modo que outros dispositivos possam 

manter-se em sincronia.  
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CORREIO ELETRÔNICO 

 

nomedacontadeusuario@provedordeemail.tipodedominio(.país - opcional) 

Para utilizar um serviço de email, um usuário deverá: 

1) Ter conta de usuário cadastrada junto a um provedor de email;e 

 

2) Utilizar uma ferramenta de email, devidamente configurada, ou um navegador web 

para acessar o provedor de e-mail (webmail). 

Uma mensagem de e-mail possui os seguintes campos: 

 

Para, Cc, Cco, Assunto, Anexo. 

 

Cc (carbon copy – cópia comum)  

Cco (blind carbon copy – cópia oculta) - esconde para quem a mensagem é enviada. 

O webmail possibilita a utilização de um navegador de Internet como ferramenta para 

a visualização dos e-mails. 

 

Vantagens: 

 

• Acesso de qualquer computador online, exigindo apenas a existência de 

um navegador web; 

• Espaço de armazenamento online, economizando espaço em disco; 

• Diferenciais oferecidos pelos provedores, como verificação de vírus, filtro 

anti-spam, gerenciamento de grupos, dentre outros. 

• Gratuidade (regra geral) do serviço, além de não precisar pagar pelo 

software de email (como o Microsoft Outlook, que é pago) 
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WINDOWS 7 

 

Atalho -  ícone que representa um link para um item, em vez do item em si. Quando 

você clica em um atalho, o item é aberto. Se você excluir um atalho, somente ele será 

removido, e não o item original. É possível identificar atalhos pela seta no ícone 

correspondente. 

 

Um ícone de arquivo (à esquerda) e um ícone de atalho (à direita) 

 

Lixeira - quando você exclui um arquivo ou pasta, eles na verdade não são excluídos 

imediatamente; eles vão para a Lixeira. Se você mudar de ideia e precisar de um arquivo 

excluído, poderá obtê-lo de volta, por meio do comando Restaurar. 

 

SHIFT + DELETE  - excluir um arquivo permanentemente, sem passar pela lixeira. 

Gerenciador de Tarefas - CTRL + ALT + DEL - útil para finalizar processos de 

programas que estejam “travados” - Finalizar Processo. 

 

Três formas de desligar o Windows:  

Desligar: desliga completamente o computador 

Suspender: trabalho do usuário é colocado na memória (RAM) e utiliza-se uma 

pequena quantidade de energia para manter o computador ainda ligado 

Hibernar: salva no disco rígido os documentos e programas abertos e desliga o 

computador 

 

 

Movimentando arquivos e pastas no Windows Explorer - No Windows Explorer, 

quando se arrasta um arquivo de um local para outra unidade diferente da atual (por 

exemplo, ao copiar do disco rígido para um pendrive), uma cópia desse arquivo é criada no 

novo local e a antiga permanece guardada no local de origem; Quando arrastado para a 

mesma unidade, o arquivo é movido.  
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Porém, é possível forçar a forma de movimentação de conteúdo por meio das teclas de 

atalho. Ao arrastar-e-soltar pressionando: 

 

SHIFT – move-se o conteúdo selecionado, independentemente da origem ou 

destino da pasta ou arquivo; 

 

CTRL - copia-se o conteúdo selecionado, independentemente da origem ou destino 

da pasta ou arquivo; 

 

  Segurança da Informação 

 

Vírus simples - um vírus simples, que só se replica e é fácil de ser detectado.  

 

Vírus encriptado – embaralha-se o vírus, para que este não seja detectado por um 

antivírus. 

 

Vírus de macro - vinculam suas macros a modelos de documentos e a outros arquivos 

de modo que, quando um aplicativo carrega o arquivo e executa as instruções nele contidas, 

as primeiras instruções executadas serão as do vírus.  

 

Vírus propagado por e-mail: recebido como um arquivo anexo a um e-mail cujo 

conteúdo tenta induzir o usuário a clicar sobre este arquivo, fazendo com que seja executado. 

Quando entra em ação, infecta arquivos e programas e envia cópias de si mesmo para os e-

mails encontrados nas listas de contatos gravadas no computador. 

Vírus de Boot: Vírus que se infecta na área de inicialização dos disquetes e de discos 

rígidos. Alto poder de destruição, impedindo, inclusive, que o usuário entre no micro. 

 

Vírus Stealth (Vírus Invisíveis): um dos mais complexos da atualidade, cuja principal 

característica é a inteligência. Emprega técnicas para evitar sua detecção durante a varredura 

de programas antivírus, como, por exemplo, temporariamente se auto remover da memória. 

 

Worm: worms são programas autorreplicantes, passando de um sistema a outro, sem, 

necessariamente, utilizar um arquivo hospedeiro. Além disso, pode causar danos sem a 

ativação pelo usuário, diferentemente dos vírus. 
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Para Fixar 

Vírus Worm 

Programa ou parte de um programa de 

computador 

Programa 

Propaga-se inserindo cópias de si mesmo e 

se tornando parte de outros 

programas e arquivos 

Propaga - se automaticamente pelas 

redes, enviando copias de si mesmo de 

computador para computador 

Depende da execução do programa ou 

arquivo hospedeiro para ser ativado 

Execução direta de suas cópias ou pela 

exploração automática de vulnerabilidades 

existentes em programas instalados em 

computadores 

 

 

Spyware: Spyware é um programa que monitora atividades de um sistema e envia a 

terceiros. Podem ser keyloggers, do tipo que captura o que o usuário digita; screenloggers, 

do tipo que registra os movimentos de mouse de um usuário, ou adwares, daqueles que 

mostram propagandas para o usuário. 

 

 

Cavalo de Tróia: programas impostores, arquivos que se passam por um programa 

desejável, mas que, na verdade, são prejudiciais, pois executam mais funções além daquelas 

que aparentemente ele foi projetado. Contêm códigos maliciosos que, quando ativados, 

causam a perda ou até mesmo o roubo de dados.  Não se replicam. 

Phishing: também chamado de scam, é o tipo de fraude no qual um golpista tenta 

obter dados pessoais e financeiros. Normalmente, é realizado por mensagens eletrônicas que 

tentam se passar por alguma Instituição conhecida, compelindo o destinatário a entrar em 

um site (falso) para o fornecimento de dados pessoais. 

Engenharia social: Práticas utilizadas para obter acesso a informações por meio da 

enganação ou exploração da confiança das pessoas. 
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MICROSOFT OFFICE 

 

EXCEL 

Extensão padrão: XSLX 

 

 

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES 

O cifrão ($) é o símbolo que informa ao Excel que aquela linha ou coluna não 

poderá sofrer referência relativa. É possível utilizar a referência absoluta apenas 

sobre a linha ou coluna, se desejar. 

A$16 – referência absoluta para a linha 16, apenas. 

$A16 – referência absoluta para a coluna A, apenas. 

$A$16 – referência absoluta para a célula.  

 

Formatação Condicional - analisará o conteúdo da célula, de alguma forma, e 

aplicará o estilo definido pelo usuário para tal conteúdo.  

 

Testes de hipóteses – muito úteis quando precisamos experimentar 

diferentes conjuntos de valores em uma ou mais fórmulas, para explorar todos 

os possíveis resultados. 

 
Testes de hipóteses. 

 

São testes de hipóteses do Excel: 

• Gerenciador de Cenários – para criar grupos de valores diferentes e 

alternar entre eles; 

• Atingir meta – com base em um valor desejado para uma célula, o 

Excel ajusta o valor de outras; 
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• Tabelas de dados – permite que você visualize os resultados de 

várias entradas ao mesmo tempo. 

 

 

Rastrear Dependentes e Rastrear Precedentes – Rastrear precedentes serve 

para, selecionada uma célula, saber quais células ou intervalos a alimentam. Rastrear 

dependentes faz exatamente o contrário: dada uma célula, informa quais outras células 

dependem dela. 

 

 

Validação de Dados – a validação de dados permite controlar o conteúdo 

a ser inserido em uma célula. Pode-se escolher dentre diversos tipos de 

entrada e regras, bem como colocar uma mensagem de entrada (para orientar 

o usuário quanto ao preenchimento da célula) e alertas de erro (quando o 

usuário não respeita os critérios de validação).   

 

 

PRINCIPAIS FUNÇÕES 

 

=SOMA(num1;[num2];...)  Calcula o total dos números inseridos. 

=SE(condição; valor_se_verdadeiro; 

valor_se_falso) – importante! 

Analisa a condição. Se VERDADEIRA, retorna 

o primeiro valor. Se FALSA, retorna o 

segundo valor. 

=SOMASE(intervalo; critérios; 

[intervalo_a_ser_somado]) 

Dado um intervalo, ele verifica uma 

condição: para as células do intervalo em 

que a condição seja verdadeira, ele realiza a 

soma no intervalo da soma correspondente. 

=CONT.NUM(dado1;[dado2];...) 
Conta quantos dos dados inseridos são 

números, e retorna a contagem. 

=CONT.VALORES(dado1;[dado2];...) 
Calcula o número de células não vazias e os 

valores na lista de argumentos. 

=CONT.SE(intervalo;critérios) 

Calcula o número de células não vazias em 

um intervalo que corresponde a 

determinados critérios. 
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=MÁXIMO(num1;[num2];...) 
Retorna o maior dos números (valor 

máximo). 

=MÍNIMO(num1;[num2];...) 
Retorna o menor dos números (valor 

mínimo). 

=MAIOR(matriz;k) Retorna o k-ésimo maior dos números. 

=MENOR(matriz;k) Retorna o k-ésimo menor dos números. 

 

WORD 

Extensão padrão: DOCX 

 

GRUPO FONTE 

 

 

Negrito – CTRL + N 

 

Itálico – CTRL + I  

 

Sublinhado – CTRL + S 

 

Subscrito – CTRL + =  (atalho de teclado) 

 
Sobrescrito – CTRL + SHIFT + = (atalho de teclado) 

 

GRUPO PARÁGRAFO 
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CTRL + E – centraliza o texto 

CTRL + Q – alinha o texto à esquerda 

CTRL + G – alinha o texto à direita 

CTRL + J – justifica o texto 

 

 
Quebras: ilustração. 

 

 

Funções no Word: ABS, AND, AVERAGE, COUNT, DEFINED, FALSE, IF, INT, MAX, 

MIN, MOD, NOT, OR, PRODUCT, ROUND, SIGN, SUM e TRUE. 

 

 

POWERPOINT 

Extensão padrão: PPTX 

 

Modos de exibição: 

• Normal 

• Classificação de Slides 

• Modo de Exibição de Leitura 
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• Apresentação 

• Exibição do Apresentador 

• Estrutura de tópicos 

• Anotações 

• Slide mestre – modelo para toda a apresentação 

• Folheto Mestre 

• Anotações Mestras 

 

 

GRUPO SLIDES 

 

 

Transição – efeito entre slides 

Animação – efeito em objetos dentro do slide 
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NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA – PROF. RONALDO FONSECA 

Oi pessoal! Vou listar os principais pontos das aulas de nosso curso em PDF no Estratégia 

Concursos. Note que a explicação será muito direta ou trará apenas os quadros explicativos. O 

foco é revisar ou tentar aprender algo novo nessa semana final. 

Se você não teve tempo de estudar toda a matéria, pode ser que esse resumo ajude um pouco. Se 

você estudou tudo, é uma boa chance de relembrar o que poderia estar sendo esquecido. Claro 

que nessas poucas páginas não temos todo o conteúdo e nem as explicações completas, mas é 

um excelente material para que você possa identificar o que não ficou claro e voltar aos PDF’s para 

rever esses pontos deficientes. 

Mais uma vez desejo que você faça uma ÓTIMA prova e que tudo de certo! 

Vamos lá? A prova já está chegando! 

P.s. Não se assuste com a quantidade de páginas. Há muitas figuras. Estimo que em menos de 

duas horas você consiga ler tudo (afinal, não é o primeiro contato com o material). 
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Conceitos Fundamentais 

 

 

 

Art. 2º - Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os conjuntos de documentos 

produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades 

privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa 

física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. 

 

PRODUÇÃO + RECEBIMENTO = ACUMULAÇÃO ORDENADA 

Arquivo X Biblioteca X Museu e o Centro de Documentação 

 

Existe também o Centro de Documentação: é a instituição ou serviço responsável pela 

centralização de documentos e disseminação de informações. O Centro de Documentação 

incorpora documentos de arquivo, biblioteca e museu concomitantemente. 

Suporte de 
Informação

Dados e 
Informações

DOCUMENTO

D
ef

in
iç

ão

Arquivo
Acumulação ordenada de documentos criados por uma 

instituição ou pessoa, preservados para a consecução de seus 
objetivos.

Biblioteca
É o conjunto de material, em sua maioria impresso, disposto 

ordenadamente para estudo, pesquisa e consulta

Museu
Instituição de interesse público, criada com a finalidade de 

conservar, estudar e colocar à disposição do público conjuntos 
de peças e objeto de valor cultural.
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Teoria das 3 idades (Ciclo Vital dos Documentos 

As 3 idades dos arquivos são essas aqui: 

1. Corrente (ou arquivo de primeira idade) 

2. Intermediária (ou arquivo de segunda idade) 

3. Permanente (ou arquivo de terceira idade) 

Guarde a sigla C I P. Ela já está na ordem das fases. 

Note que o arquivo surge e fica ali perto de quem o recebeu ou o produziu (arquivo corrente). Em 

seguida, ele é transferido para outro local, pois não é tão acessado. Logo, vai para um arquivo 

intermediário que é considerado transitório, pois é um estágio que fica entre o primeiro (corrente) e 

o último (permanente). 

Arquivos Correntes ou de Primeira Idade: 

São aqueles consultados mais frequentemente e que são conservados nos escritórios ou nas 

repartições que os receberam ou os produziram. São necessários ao dia a dia. Em regra, sua 

utilização está ligada às razões pelas quais foram criados e tem valor primário.  

Arquivos Intermediários ou de Segunda Idade: 

Esse tipo de arquivo é formado por documentos que deixaram de ser úteis no dia a dia, mas que 

ainda são úteis. A permanência dos documentos nesses arquivos é transitória. Os documentos 

Intermediários (ou de segunda idade) ainda precisam estar disponíveis para consulta. Por essa 

razão, também se diz que possuem valor Primário (igual aos arquivos correntes).  

Arquivos Permanentes ou de Terceira Idade: 

Os arquivos permanentes já perderam o valor de natureza administrativa. São conservados por 

fatores históricos, probatórios, culturais ou informativos e acabam sendo utilizados para o 

conhecimento do passado e sua evolução.  

A nossa Lei dos Arquivos (8.159/91) ressalta que os documentos de valor permanente são 

inalienáveis e imprescritíveis. 

Informações importantes sobre a Teoria das 3 Idades 

Repare que os documentos Intermediários (ou de segunda idade) ainda precisam estar disponíveis 

para consulta. Da mesma forma, naturalmente os arquivos Correntes também precisam ser, ainda 

mais, acessíveis.  

Por essa razão, dizemos que possuem valor Primário, ou seja, valor: 
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• Administrativo 

• Fiscal 

• legal 

E em ambos os casos os documentos estão diretamente relacionados aos fins da organização. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já os arquivos Permanentes (terceira idade) possuem valor secundário, ou seja, valor: 

 

• Histórico; 

• Cultural; 

• Probatório; 

• Informativo. 

 

Note algumas das diferenças mais importantes entre as 3 idades dos arquivos: 

 

Arquivo Corrente 
Arquivo 

Intermediário 

Arquivo 

Permanente 

Valor Primário Primário Secundário 

Acesso 

Restrito a quem 

acumula os 

documentos 

Restrito a quem 

acumula e aos que 

são autorizados 

Aberto  
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Localização Física 

Próxima a quem 

acumula os 

documentos 

Geralmente fora 

do setor que gerou 

a acumulação de 

documentos, em 

local 

economicamente 

mais barato 

Instituição 

arquivística  

 

Vamos aos dois conceitos importantes sobre a movimentação dos documentos: 

 

Transferência: Operação pela qual um conjunto de documentos passa 

do arquivo corrente para o arquivo intermediário. 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Como você pode ver na figura, a Transferência só acontece quando se está na fase Corrente e há 

migração para a fase Intermediária. 

Já o recolhimento pode acontecer de duas formas: da idade intermediária para a idade 

permanente, ou ainda, da fase corrente diretamente para a fase permanente. 

 

 

 

 

Corrente Permanente Intermediário 

 

Recolhimento 

Recolhimento Transferência 
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Princípios Arquivísticos 

 

Segundo Duchein, o respeito aos fundos/proveniência consiste em manter os arquivos 

agrupados, sem misturá-los aos outros provenientes de uma administração, instituição ou 

de uma pessoa física ou jurídica. E, para relembrar: Fundo é o conjunto de documentos 

de uma mesma proveniência 

Segundo Heloísa Bellotto os arquivos refletem a estrutura, as funções e as atividades da 

entidade produtora/acumuladora, em suas relações internas e externas. Refletir a 

estrutura, as funções e as atividades de uma entidade é possuir organicidade. Refletir a 

estrutura, as funções e as atividades de uma entidade é possuir organicidade. 

Segundo o DBTA, a ordem original é o princípio segundo o qual o arquivo deveria 

conservar o arranjo dado pela entidade coletiva, pessoa ou família que o produziu. A 

ordem original deve ser mantida materialmente e intelectualmente. O que é considerado 

ordem material: ordem material é a ordem física em que os documentos foram 

acumulados. Essa folha vem atrás dessa que vem atrás dessa e por aí vai. O que é 

considerado ordem intelectual: a ordem em que os documentos foram produzidos dentro 

de uma sequência lógica, de um contexto. Um bom exemplo são os processos de 

tribunais.  

Unicidade: os arquivos conservam um caráter único em função do contexto em que foram 

produzidos. 

Cumulatividade ou naturalidade: O arquivo deve ser tratado como uma “formação 

progressiva, natural e orgânica”.   

Proveniênia

Organicidade

Indivisibilidade

Ordem original

Unicidade

Cumulatividade
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Vamos relembrar, agora, outros princípios e características: 

 

 

 

 

 

 

 

Princípio da Territorialidade – diz que os arquivos públicos devem fazer parte do território 

no qual foram criados, devendo pertencer a eles. 

Princípio da Reversibilidade – Se necessário, o procedimento ou tratamento aplicado nos 

arquivos poderá ser revertido. 

Princípio da pertinência temática – Esse aqui é perigoso. Ele confronta o princípio da 

Proveniência (o mais importante) e diz que os arquivos devem ser organizados por temas 

ou assuntos. 

Princípio da pertinência territorial: Conceito oposto ao de princípio da proveniência e 

segundo o qual documentos ou documentos e arquivos deveriam ser transferidos para a 

custódia de arquivos com jurisdição arquivística sobre o território ao qual se reporta o seu 

conteúdo, sem levar em conta o lugar em que foram produzidos. 

Princípio da indivisibilidade ou integridade arquivística – os fundos de arquivo ou 

documentos devem ser conservados sem que ocorra mutilação, danos, dispersão, 

redução (subtração) ou qualquer tipo de acréscimo indevido. 

Autenticidade - diz que os documentos devem ser criados, guardados e conservados 

respeitando as normas, técnicas e processos que garantam sua veracidade e 

confiabilidade. 

Veracidade – diz que o conteúdo do documento corresponde verdadeiramente aos 

fatos. 

Inter-relacionamento – os documentos de arquivo possuem relações entre si, ou seja, são 

conexos. 

Territorialidade

Reversibilidade

Pertinência Temática

Pertinência Territorial

Indivisibilidade ou Integridade Arquivística

Cumulatividade

Autenticidade

Veracidade

Inter-relacionamento

www.estrategiaconcursos.com.br 183 



Releia alguns conceitos importantes. 

ACESSO: Possibilidades de consulta aos documentos de arquivos, as quais poderão variar em 

função de cláusulas restritivas (ainda estudaremos isso, mas já saiba que estudaremos a questão 

do sigilo). Nem sempre todos poderão ter acesso aos documentos. 

DEPÓSITO: Ato pelo qual arquivos ou coleções são colocados, fisicamente, sob custódia (guarda) 

de terceiros, sem que aconteça a transferência de posse ou propriedade.  

DOCUMENTO DE ARQUIVO: Aquele que, produzido e/ou recebido por uma instituição pública ou 

privada, no exercício de suas atividades, constitua elemento de prova ou de informação. Também 

pode ser classificado como documento de arquivo, aquele que for produzido e/ou recebido por 

pessoa física no decurso de sua existência.  

ITEM DOCUMENTAL: A menor unidade arquivística materialmente indivisível. É tipo um átomo da 

arquivologia ☺. 

UNIDADE DE ARQUIVAMENTO: O menor conjunto de documentos reunido de acordo com um 

critério de arranjo preestabelecido. Tais conjuntos, em geral, são denominados pastas, maços ou 

pacotilhas. 

JUNTADA: 1. Apensação ou anexação de um processo a outro. 2. Junção de documentos a um 

processo. Ou seja, é quando um processo é juntado a outro ou quando documentos são incluídos 

em um processo. 

APENSAÇÃO: Juntada, em caráter temporário, com o objetivo de elucidar ou subsidiar a matéria 

tratada, conservando cada processo a sua identidade e independência.  

ANEXAÇÃO: Juntada, em caráter definitivo, de documento ou processo a outro processo, na qual 

prevalece, para referência, o número do processo mais antigo. Trata ainda do mesmo assunto e 

da mesma pessoa. 

 

Note alguns termos importantes para facilitar a resolução de questões. 

 

[PERMANENTE ] [ANTECEDENTE] [+ ANTIGO] [MESMA PESSOA] ANEXAÇÃO 

 [PROVISÓRIO] [PRECEDENTE] [RECENTE] [ PESSOAS DIFERENTES]  APENSAÇÃO 
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Natureza dos Documentos 

 

É chamado de Arquivo Especial, aquele que tem sob sua guarda documentos de formas físicas 

diversas. Em um mesmo local você pode ter CD-ROM, disquete, discos, fitas, microformas 

(microfilme), slides e etc.  

Já o Arquivo Especializado possui documentos decorrentes “da experiência humana num campo 

específico”, independentemente da forma física que apresentem. São arquivos de engenharia, 

arquivos médicos ou de imprensa, por exemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquivos Especiais Formas físicas diversas (fotos, 
discos, fitas, CD-ROM...)

Arquivos 
Especializados

Documentos de uma área de 
conhecimento específica (arquivos 

médicos, de imprensa...)
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Classificação dos Documentos 

 

 

 

Vejamos as definições: 

Quanto ao Gênero: 

Escritos ou textuais: documentos, manuscritos, impressos ou datilografados, como contratos, 

certidões, tabelas, correspondência, folhas de pagamento, atas ( e não atos!), dentre outros. 

Cartográficos: documentos em formatos e dimensões variáveis, contendo representações 

geográficas, arquitetônicas ou de engenharia (mapas, plantas, perfis); 

Iconográficos: Fotografias, gravuras, diapositivos*, desenhos. São documentos em suportes 

sintéticos, em papel emulsionado ou não, com imagens fixas. 

Cartográficos: documentos em formatos e dimensões variáveis, contendo representações 

geográficas, arquitetônicas ou de engenharia (mapas, plantas, perfis); 

Filmográficos: Filmes e fitas videomagnéticas – são documentos em películas 

cinematográficas e fitas magnéticas de imagem (tapes), conjugados ou não a trilhas sonoras, 

com bitolas e dimensões variáveis, contendo imagens em movimento. Esse é bem fácil de 

visualizar. 

Sonoros: discos e fitas áudio magnéticas – são documentos com dimensões e rotações 

variáveis, contendo registros fonográficos. Observe que fono está relacionado a som e você 

não terá problemas. 

Classificação 
dos 

documentos

Quanto ao 
Gênero

Escrito(textual), 
cartográfico, 

iconográfico,sonoro, 
filmográfico, informático e 

micrográfico

Quanto à 
Espécie

Atos normativos, enunciativos, de 
assentamento, comprobatório, de 

correspondência e de ajuste.

Quanto à 
Natureza do 

Assunto
Ostensivos ou Sigilosos
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Micrográficos: Rolo, microficha, jaqueta, cartão-janela – são documentos em suporte fílmico 

resultantes da microrreprodução de imagens, mediante utilização de técnicas específicas. 

Ronaldo, “peraí”! Jaqueta? Jaqueta nada mais é do que um material de plástico ou similar que 

envolve as microformas. Não se preocupe tanto com o aprofundamento desses termos. Veja as 

questões, note como o tema é cobrado e você saberá exatamente o que deve priorizar. É assim 

que devemos estudar ;). 

Informáticos: esse aqui é que você mais conhece! São documentos produzidos, tratados ou 

armazenados em computador: disquete, disco rígido, memória flash ou disco ótico (CD, DVD), 

por exemplo.  

Quanto à Espécie: 

Atos Normativos: documentos relacionados à normatização das atividades.Exemplos:leis, 

decretos, estatutos, portarias. 

 

Atos de Correspondência: diretamente ligados aos atos normativos, pois os atos de 

correspondência é que viabilizam a execução deles. Imagine que no seu futuro trabalho 

como servidor, você veja que uma nova lei foi editada. Se você é o responsável por 

divulgar essa informação, poderá fazer essa comunicação por meio de um ato de 

correspondência, usando uma circular, por exemplo, para divulgar essa lei para toda a 

equipe. Outros exemplos: carta, ofício, memorando, notificação, alvará, telegrama, 

edital. 

 

Atos Enunciativos/opinativos: são os que esclarecem os assuntos visando fundamentar uma 

solução. Ex.: parecer, relatório, voto. 

 

Atos de assentamento (registro de fatos): trata-se do registro de fatos e ocorrências, usando-

se: atas, termo, auto de infração, apostila. Então quando o Fiscal Ronaldo vê que existe uma 

fraude em uma empresa, a grosso modo, ele “assenta” uma multa (auto de infração), ou seja, 

ele registra um fato! E esse termo “apostila”? É um termo mais administrativo, ligado a uma 

informação que é acrescentada a um documento para alterá-lo oficialmente. 

 

Atos comprobatórios: são os atos que comprovam os assentamentos, como as certidões, 

atestados e traslados, por exemplo. 

 

Atos de Ajuste: representados por acordo de vontade em que a Administração federal, 

estadual ou municipal é uma das partes. Exemplo: tratado, convênio, contrato. 

 

 

 

 

Quanto à Natureza do Assunto: 
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Quanto à natureza do assunto, temos como referência a Lei de Acesso a Informação (Lei 

12.527/2011) que entrou em vigor em 16/05/2012. Mas como já disse, o que você precisa aprender 

agora é isso aqui: 

 Ostensivos: são documentos cuja divulgação não prejudica a administração. Não há 

restrição de acesso aos documentos. 

 

 Sigilosos:  como o nome indica, são documentos que possuem informações sensíveis e 

que não podem ser divulgadas antes de respeitados os prazos máximos de restrição de 

acesso. Só para você já ficar sabendo, são três os graus de sigilo: Reservado (até 5 anos), 

Secreto (até 15 anos) e Utrassecreto (até 25 anos). Muito cuidado com a palavra 

Confidencial! Essa classificação não existe mais!! 

Macete: 

O tema ainda ficou um pouco enrolado e está pensando em como memorizar as diferenças 

principais da Classificação dos Documentos? Então toma um macetinho! 

 

Gestão de Documentos  

A Lei 8.159/91 define muito bem seu significado: 

Art. 3º - Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações 

técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase 

corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 

 

Observe que ao se falar em Gestão Documental, estamos nos referindo aos arquivos das fases: 

• Corrente 

• Intermediária 
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Fases da Gestão de Documentos 

Antes um alerta: não confunda as fases da gestão de documentos com a Teoria das 3 idades. Elas 

são similares estão diretamente ligadas e o examinador vai tentar puxar seu tapete se você não 

ficar atento. 

Produção de Documentos (Primeira fase): 

A produção de documentos trata da elaboração de documentos em função das atividades de um 

órgão ou setor. Nesta fase, o arquivista deve priorizar apenas os documentos fundamentais para a 

a atividade e administração da instituição e deve impedir que haja duplicação e emissão de vias 

desnecessárias.  

Utilização de Documentos (Segunda fase) : 

Aqui partimos para a fase do Protocolo (Recebimento, Classificação, Registro, Distribuição, 

Tramitação), de Expedição e de organização e arquivamento em de documentos em fase 

corrente e intermediária, bem como a elaboração de normas de acesso à documentação 

(empréstimo e consulta) e à recuperação de informações, indispensáveis ao desenvolvimento de 

funções administrativas, técnicas ou cientificas das instituições.  

Avaliação e Destinação de Documentos (Terceira fase): 

Nela é necessária a avaliação e análise dos documentos acumulados nos arquivos, com fins de 

determinar seus prazos de guarda, em razão de seus valores administrativo, fiscal, jurídico-legal, 

técnico, histórico e definindo: 

• Quais serão arquivados permanentemente 

• Quais devem ser eliminados por terem perdido valor de prova e de informação para a 

instituição. 

Segundo o DBTA (Dicionário), Avaliação é o processo de análise de documentos de arquivo, que 

estabelece os prazos de guarda e a destinação, de acordo com os valores que lhes são atribuídos. 

E por isso, está diretamente ligada à Tabela de Temporalidade (a ser estudada). 

Destinação é a decisão, com base na avaliação, quanto ao encaminhamento de documentos para 

guarda permanente, descarte ou eliminação. 

Se você vir na prova algo que se refira às fases da Gestão de Documentos, busque decorar essas 

etapas. Use o mnemônico PUAD. Nele, você vê as 3 fases com facilidade 

Produção / Utilização / Avaliação /Destinação 

Veja as 3 fases e sua sequência, de forma resumida.  
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Métodos de Arquivamento  

 

É a sequência de operações que determina a disposição dos documentos de um arquivo. 

Há dois grandes sistemas (Direto e Indireto) 

 

Temos ainda o Sistema Semi-indireto: o método alfanumérico (combinação de letras e números) 

não se inclui nas classes de métodos básicos e padronizados. 

Veja os principais MÉTODOS DE ARQUIVAMENTOS, de forma esquematizada.  

 

Exemplos

Definição

Direito/Indireto

Sistemas de
Arquivamento

Sistemas de 
Arquivamento

Direto

quando a busca do 
documento é feita 
DIRETAMENTE no 

local onde está 
arquivado.

Alfabético / 

Geográfico

Indireto

É necessário um 
índice ou código 
para se localizar 
um documento

Numérico

Ideográfico
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Método Alfabético 

 

Seguem as 13 regras de alfabetação! 

1. Nos nomes de pessoas físicas, considera-se o último sobrenome e depois, o prenome. 

Básicos

Alfabético

Geográfico

Numérico

Simples

Cronológico

Dígito-
Terminal

Ideográfico

(ASSUNTO)

Alfabéticos

Enciclopédico

Dicionário

Numéricos

Duplex

Decimal

Unitermo ou 
indexação 

coordenada
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Exemplo:  

João Barbosa 

Arquivam-se:  

Barbosa, João 

 

Obs.: Quando houver sobrenomes iguais, prevalece a ordem alfabética do prenome. 

Exemplo:  

Aníbal Teixeira 

Marilda Teixeira 

Arquivam-se:  

Teixeira, Aníbal 

Teixeira, Marilda 

 

2. Sobrenomes compostos de um substantivo e um adjetivo ou ligados por hífen não se 

separam. 

Exemplo:  

Camilo Castelo Branco 

Arquivam-se:  

Castelo Branco, Camilo 

3. Os sobrenomes formados com as palavras Santa, Santo ou São seguem a regra dos 

sobrenomes compostos por um adjetivo e um substantivo. 

 

Exemplo:  

Waldemar Santa Rita 

Arquivam-se:  

Santa Rita, Waldemar 

 

4. As iniciais abreviativas de prenomes têm precedência na classificação de sobrenomes 

iguais.  
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Exemplo:  

J. Vieira  

Arquivam-se:  

Vieira, J. 

5. Os artigos e preposições, tais como o, de, da, do, e, um, uma não são considerados!! (ver 

também a regra 9) 

   Exemplo:  

Pedro de Almeida 

Arquivam-se:  

Almeida, Pedro de 

6. Os sobrenomes que exprimem grau de parentesco como Filho, Júnior, Neto, Sobrinho são 

considerados parte integrante do último sobrenome, mas não são considerados na 

ordenação alfabética!Exemplo:  

Antônio Almeida Filho 

Arquivam-se:  

Almeida Filho, Antônio 

Obs.: Os graus de parentesco só são considerados na alfabetação quando servirem de elemento 

de distinção. No exemplo abaixo, você nota que seria necessário criar uma diferenciação, já que 

todos os prenomes eram iguais a Jorge de Abreu. Note que houve uma ordem de posição no 

arquivamento! 

       Exemplo:  

Jorge de Abreu Sobrinho 

Arquivam-se:  

Abreu Sobrinho, Jorge de 

 

7. Os títulos não são considerados na alfabetação. São colocados após o nome completo, entre 

parênteses. 

                        Exemplo:  

Ministro Milton Campos  

Arquivam-se:  

Campos, Milton (Ministro) 
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8. Os nomes estrangeiros são considerados pelo último sobrenome, exceto nos casos de 

espanhóis e orientais (ver também regras 10 e 11 para entender melhor ;) 

 

   Exemplo:  

Georges Aubert  

                     Arquivam-se:  

Aubert, Georges 

9. As partículas dos nomes estrangeiros podem ou não ser consideradas. O mais comum é 

considerá-las como parte integrante do nome quando escritas com letra maiúscula.  

 

   Exemplo:  

Giulio di Capri 

                      Arquivam-se:  

Capri, Giulio di 

 

10. Os nomes espanhóis são registrados pelo penúltimo sobrenome, que corresponde ao 

sobrenome de família do pai. (atenção, pois foge à regra a qual estamos acostumados) 

 

   Exemplo:  

Arquivam-se:  

José de Oviedo y Baños 

                      Arquivam-se:  

Oviedo y Baños, José de 

11. Os nomes orientais – japoneses, chineses e árabes – são registrados como se apresentam, 

ou seja, da mesma forma. É o mais fácil ;)Exemplo: 

Chun Li 

Al Ben-Hur 

                   Arquivam-se:  

Al Ben-Hur 

Chun Li 
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12. Os nomes de firmas, empresas, instituições e órgãos governamentais devem ser 

transcritos como se apresentam, não se considerando, porém, para fins de ordenação, 

os artigos e preposições que os constituem. Admite-se, para facilitar a ordenação, que 

os artigos iniciais sejam colocados entre parênteses após o nome.  

 

Exemplo: 

Estratégia Concursos 

Trump Towers 

                     Arquivam-se:  

                    Estratégia Concursos 

Trump Towers 

 

13. Nos títulos de congressos, conferências, reuniões, assembleias e assemelhados  os 

números arábicos, romanos, ou escritos por extenso deverão aparecer no fim, entre 

parênteses. 

Exemplo: 

II Conferência de Pintura Moderna 

Quinto Congresso de Geografia 

 

Arquivam-se: 

Conferência de Pintura Moderna (II) 

Congresso de Geografia (Quinto) 

 

Método Geográfico  

 

O método Geográfico é do sistema direto (assim como o alfabético). E, relembrando, é considerado 

direto porque a busca é feita diretamente ao documento. Esse método é o mais usado quando o 

principal elemento a ser considerado em um documento é a PROCEDÊNCIA ou LOCAL. 

 

As melhores ordenações geográficas são: 

• Nome do estado, cidade e correspondente 

• Nome da cidade, estado e correspondente 

www.estrategiaconcursos.com.br 196 



 

1)Nome do estado, cidade e correspondente – quando o arquivo é organizado por estados, as 

CAPITAIS devem ser alfabetas em primeiro lugar, por estado, INDEPENDENTEMENTE da ordem 

alfabética em relação às demais cidades, que deverão estar dispostas após as capitais. 

Imagine uma pasta que usa o método geográfico (sistema direto) e ordenada por Nome do 

estado, cidade e correspondente. 

 

Ex. Organização de pasta por estado do Rio de Janeiro: 

(1) Rio de Janeiro (capital) 

(2) Campos 

(3) Nova Iguaçu 

(4) Petrópolis 

(5) Teresópolis 

(6) Xerém 

Viu como, excetuando a capital (Rio de Janeiro), todas as cidades estão em ordem alfabética? 

Não, então olhe de novo. 

 

2)Nome da cidade, estado e correspondente – quando o arquivo é organizado por cidade e 

não o estado, seremos “tradicionais, ou seja, usar a ordem alfabética por cidades, sem privilégio 

para capitais. 

 

Ex. Organização de pasta por cidades: 

(1) Campos (Rio de Janeiro) 

(2) Nova Iguaçu (Rio de Janeiro) 

(3) Petrópolis (Rio de Janeiro) 

(4) Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) 

(5) Teresópolis (Rio de Janeiro) 

(6) Xerém (Rio de Janeiro) 

Veja que nesse modelo, o Rio de Janeiro, capital, ficou na quarta posição, pois foi considerada, 

apenas, a ordem alfabética na ordenação por cidades.  

Nesse exemplo, é fundamental que as pastas tragam os nomes dos estados, pois há cidades 

com nomes idênticos, mas em estados diferentes.  

3)Correspondência com outros países – Nesse caso, primeiro nessa ordem: 

1. País 

www.estrategiaconcursos.com.br 197 



2. Capital do País 

3. Correspondente 

4. As demais cidades serão alfabetadas em ordem alfabética 

 

 

MÉTODO GEOGRÁFICO 

 

CUIDADO!  

O método geográfico não está apenas restrito ao tipo de utilização que vimos. Uma empresa, por 

exemplo, pode guardar seus documentos em uma localização de acordo com a unidade que a 

produziu. Por exemplo: os documentos da área comercial vão para São Paulo e os da área 

Operacional, para Mato Grosso. Esse é um exemplo, também, de método geográfico por usar a a 

procedência dos arquivos para determinar seu arquivamento. 

 

Métodos Numéricos 

 

Você sabe que o método é numérico porque o principal elemento a ser considerado em um 

documento é o NÚMERO. Ele é um método INDIRETO. 

Método Numérico Simples 

Vantagens

Direto

Fácil de 
usar

Desvantagens exige duas 
classificações: 
local e nome do 
correspondente
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Nesse método, existe a atribuição de um número para cada documento. E a partir daí é que eles 

são organizados. Não há preocupação com a ordem alfabética e sim com a ordem de entrada ou 

de registro e um correspondente ou cliente, seja pessoa física ou jurídica.  

Esse método tem aplicação em arquivos especiais (discos, fotografias, fitas sonoras) e 

especializados (projetos de engenharia, projetos de financiamento, prontuários médicos, cadastros 

de funcionários).  

 

Método Numérico Cronológico 

 

Nesse método, é importante a ordem numérica e a data. Numera-se o documento e não a pasta. 

O documento depois de autuado – colocado em capa de cartolina, onde além do número de 

protocolo são transcritas outras informações, em geral passa a ser chamado de processo.  

Método Numérico-Cronológico 

 

 Método Numérico Dígito-Terminal 

Vantagens

+ 
sigiloso

Menor chance 
de erros por 
ser mais fácil 

lidar com 
números do 

que com 
letras

Desvantagens Método
INDIRETO, 
exigindo 

duplicidade de 
pesquisa
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Necessário em locais com grande volume de informações, os documentos são numerados 

sequencialmente, mas sua leitura apresenta uma detalhe bem particular: os números são 

apresentados em três grupos de dois dígitos (cada um) e são lidos da direita para a esquerda, 

formando pares. Repare: são lidos os pares de números, mas de trás para frente.  

Vamos pegar um exemplo: o número 231.209 terá os seguintes grupos: 

A leitura é sempre feita da direita para a esquerda e por isso que o último par será o grupo primário, 

o segundo par, secundário e o terceiro par, terciário. 
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23  -  12  -  09 

 

 

 

 

 

 

 

Se houver apenas 5 números (89.090), devemos completar com quantos zeros forem necessários 

do lado esquerdo. Aí teríamos o 08-90-90 

 

 

 

 

Método Ideográfico ou Por Assunto 

Vantagens
do método 
numérico dígito-
terminal

Redução de erros de arquivamento

Rapidez na localização e arquivamento

Expansão equilibrada do arquivo distribuído em 3 
grandes grupos

Possibilidade de divisão equitativa do trabalho entre 
os arquivistas.

Desvantagens 

do método 
numérico dígito-
terminal

Leitura não convencional dos números

Disposição física dos documentos de 
acordo com o sistema utilizado na leitura

Grupo Primário 

Grupo Secundário 

Grupo Terciário 
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O método Ideográfico também pode aparecer como Métodos por Assunto. E é dessa forma, por 

assunto, que os documentos deverão ser arquivados.  

Não é um método fácil de ser posto em prática, pois depende de uma profunda base de 

conhecimento da instituição por parte do arquivista. O método é subdividido em duas categorias: 

Alfabético ou Numérico. E cada um deles sofre mais uma divisão. O Alfabético se desmembra em 

Dicionário e Enciclopédico e o Numérico, em Decimal e Duplex. Veja o esquema para facilitar. 

 

 

Vamos para mais um modelo: o método Ideográfico Alfabético Enciclopédico (olhe no 

esquema). Nesse formato, a classificação será feita por grandes grupos, na forma de títulos.  E 

esses títulos serão organizados alfabeticamente. 

 

FINANCEIRO 

Investimento em Ações 

Pagamento de impostos 

MANUTENÇÃO 

Conserto de Elevadores 

Manutenção Predial 

MARKETING 

Anúncios 

Propaganda  

RECURSOS HUMANOS 

Desligamento de pessoal 

Investimentos em treinamento 

IDEOGRÁFICO

ALFABÉTICO

DICIONÁRIO ENCICLOPÉDICO

NUMÉRICO

DECIMAL DUPLEX
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Pagamento de bônus 

 

Vamos usar os mesmos exemplos para o arquivamento pelo método Ideográfico Numérico. 

Comecemos pelo Duplex.  

DTBA (Dicionário de Arquivologia): 

Método de ordenação que tem por eixo a distribuição dos documentos em grandes classes 

por assunto, numeradas consecutivamente, que podem ser subdivididas em classes 

subordinadas mediante o uso de números justapostos com traços de união.  

 

Para fechar o método Ideográfico (ou por assunto)! Falemos do DECIMAL. Esse é bem diferente 

dos outros. Não é tão simples, mas basta você saber sua definição. Ele separa cada assunto em 

10 classes, depois mais 10 subclasses e, a seguir, divisões, grupos, subgrupos, subseções, etc. 

Apesar de tantas divisões, a expansão das classes é finita, ao contrário do Duplex, que pode ser 

eternamente aumentado.  

Vejamos a definição do DBTA: 

Método de ordenação que tem por eixo um plano prévio de distribuição dos documentos em dez 

grandes classes, cada uma podendo ser subdividida em dez subclasses e assim por diante. 

Unitermo 

 

Nada mais é do que a indexação por termos simples extraídos do documento. Também é conhecida 

como método unitermo. 

Métodos Padronizados 

 

O importante é apenas saber que existem e suas características básicas.  

Veja abaixo 

Variadex 

 

Método de ordenação que tem por eixo as letras do alfabeto representadas por cores diferentes. 

Automático 

É utilizado para arquivamento de nomes. Combina letras, cores e números. Um detalhe importante: 

é usado para arquivar nomes, mas deve-se evitar acumular pastas de sobrenomes iguais. Não é 

utilizado nos arquivos brasileiros. 

Soundex 
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Usa-se para arquivar nomes (também), sendo que a forma de classificação não é pela grafia e sim 

pela semelhança da pronúncia. Fácil de lembrar na prova por causa do nome (soundex). 

Mnemônico 

No lugar dos números, usa-se a combinação de letras. As letras assumiriam o papel de símbolos. 

A ideia do método era facilitar a localização dos arquivos, por, em tese, auxiliar na memorização 

por parte do arquivista. 

Pronto, vamos mudar de assunto. 

Setor de Protocolo 

É um setor voltado para o recebimento de correspondência e/ou documentos. Todo órgão publico 

possui uma área que seja a responsável pelo registro e distribuição das correspondências que 

forem geradas internamente e nas que são recebidas. Também é responsável por protocolizar os 

processos e por sua tramitação. A atividade de protocolo está diretamente relacionada à fase 

Corrente dos arquivos. 

Resumidamente, veja algumas das atividades do Protocolo: 

 Receber a correspondência (ECT, malotes, balcão) 

 Separar a correspondência oficial da particular. 

 Distribuir a correspondência particular. 

 Separar a correspondência oficial de caráter ostensivo da de caráter sigiloso. 

 Abrir a correspondência ostensiva 

 Colocação de carimbo ou etiqueta de protocolo, com data e hora do recebimento, ao menos. 

 Elaboração de resumo do assunto 

 Encaminhamento à pessoa ou órgão destinatário. 

Obs. Cuidado! Pode parecer que um órgão público não seja obrigado a distribuir as cartas 

particulares de seus servidores. Mas é sim. O setor de protocolo deve fazer essa distribuição, mas 

não deve fazer o registro dessa carta.  
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Vejamos cada uma das atividades do Protocolo: 

 Recebimento 

É quando o setor de protocolo recebe documentos de várias origens. Recebe, por exemplo, 

encomendas dos correios, cartas particulares endereçadas aos servidores, cartas direcionadas ao 

órgão/instituição, malotes e afins. 

 Registro e Autuação 

O Registro é quando o Protocolo insere os dados de determinado documento/correspondência em 

um sistema (manual ou informatizado) e atribui um código de acompanhamento (ou seja, faz um 

registro dele).  

Cuidado com pegadinhas, pois as correspondências destinadas a particulares não são registradas, 

apesar de serem distribuídas a seus destinatários.  

A Autuação é mais usada em processos e também é conhecida como protocolização. A autuação 

também pode ocorrer quando documentos internos viram processos administrativos.  

 Classificação 

É quando o Protocolo analisa o documento para saber seu assunto. Isso é feito para que haja a 

correta classificação dos documentos de acordo com o plano de classificação da instituição. Se 

houver expressões como: RESERVADO, PARTICULAR, CONFIDENCIAL ou semelhantes, o setor 

de protocolo não deve abrir a correspondência. 

 Expedição/Distribuição 

1)Recebimento

2)Registro e Autuação

3)Classificação

4)Expedição/Distribuição

5)Controle/Movimentação
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Essa é fácil e o nome diz quase tudo. Trata-se de enviar o documento ao seu destinatário. Só 

fiquem atentos a uma diferença que as bancas adoram. 

Distribuição – quando é INTERNA. 

Expedição –  quando é EXTERNA 

 Controle da Tramitação/Movimentação 

Tramitação/Movimentação: curso do documento desde a sua produção ou recepção até o 

cumprimento de sua função administrativa. Também chamado de movimentação ou trâmite. 

O controle da tramitação/movimentação dos documentos é de responsabilidade o Protocolo, seja 

por sistema manual ou de informática. O objetivo é “rastrear”, saber por quais departamentos os 

documentos passam.  

Tabela de Temporalidade e Plano de Classificação 

Tabela de Temporalidade: 

Instrumento de destinação aprovado por autoridade competente, que determina prazos e condições 

de guarda, tendo em vista a transferência, recolhimento, descarte ou eliminação de documentos.   

A tabela de temporalidade só pode ser utilizada depois que for aprovada pela autoridade 

competente.  

A Lista de Eliminação é uma relação específica de documentos a serem eliminados em uma única 

operação e que necessita ser autorizada pela autoridade competente. 

Vejamos uns exemplos referentes à temporalidade: Folha de Pagamento e Cartões de Ponto:  

O Plano de Classificação, de acordo com o DBTA é o esquema de distribuição de documentos 

em classes, de acordo com métodos de arquivamentos específicos, elaborado a partir do estudo 

das estruturas e funções de uma instituição e análise do arquivo por ela produzido. 

Preservação, Conservação e Restauração 

A preservação de documentos engloba as atividades de conservação e restauração.  

A conservação busca reduzir o processo de desgaste e degradação de documentos, usando 

técnicas de controle do ambiente e/ou de tratamentos específicos.  

Já a restauração busca a reversão de danos físicos ou químicos decorrentes do tempo de vida do 

arquivo e de seu uso.  A restauração busca não deixar que haja comprometimento da integridade 

e do caráter histórico do documento.  
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Lembre que a Preservação engloba a conservação e restauração. Memorize a relação abaixo;) 

 

 

Atividades de Conservação 

As atividades de conservação englobam os cuidados prestados aos documentos e ao local de sua 

guarda. 

A luz, ar seco, umidade, mofo, temperatura inadequada, poeira, gases e pragas, a médio e longo 

prazos são extremamente prejudiciais à conservação do acervo documental.  Exemplos: 

Luz  não deve haver luz do dia na área de armazenamento, pois acelera o desaparecimento das 

tintas e enfraquece o papel. Mesmo a luz artificial deve ser usada com cautela; 

Ar Seco  Enfraquece o papel; 

Umidade  Enfraquece o papel e permite o surgimento de mofo;  

Temperatura  Deve-se manter entre 20 e 22 graus Celsius. O ideal é usar ar condicionado e 

desumidificador.  

Obs.: Há variações em relação à umidade e temperatura, dependendo do autor.  

Poeira e Gases  facilitam o envelhecimento precoce do papel, por entranhar em suas fibras. 

Pragas  Alguns insetos são atraídos pela celulose do papel e outros pelo mofo. 

Vejamos agora as principais operações de conservação. São elas: 

Preservação

Conservação

Restauração
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Conservação Preventiva X Reparadora 

A Conservação preventiva  contribuem para que os acervos permaneçam íntegros, assim 

como os prédios que os abrigam. O objetivo é retardar a degradação.  

A Conservação reparadora  visa prevenir e retardar a degradação. 

Higienização 

 

O objetivo da higienização é eliminar as sujidades (sujeiras) que se acumulam nos documentos 

e alguns agentes agressores, como clipes, excrementos de insetos, grampos metálicos, 

bailarinas, marcadores de páginas e elementos que não tenham relação com a real estrutura 

física dos documentos.  

Fatores Físicos, Quimícos e Biológicos 

Fatores Químicos:  

 

Poluição atmosférica, Tintas, Objetos metálicos (como clipes, grampos e colchetes). 

 

Fatores Físicos:  

 

Luminosidade, Temperatura e umidade. 

Fatores Biológicos:  

Insetos (baratas, traças, brocas e outros), roedores (ratos), micro-organismos 

(fungos) e o homem.  

 

Atividades de Conservação: Desinfestação 
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A desinfestação é o método de combate aos insetos e seu tipo mais eficaz é a fumigação.  

Atividades de Conservação: Limpeza 

A limpeza é a fase posterior à fumigação. É a hora de limpar o que foi gerado pela fumigação.  

Atividades de Conservação: Alisamento 

Consiste em colocar os documentos em bandejas de aço inoxidável, expondo-os à ação do ar com 

forte porcentagem de umidade (90 a 95%), durante uma hora em câmara de umidificação.  

 

Restauração 

A restauração é um subconjunto de Conservação (está dentro de conservação). E a Restauração 

também possui algumas subdivisões: 

 

Banho de Gelatina 
 

O documento deve ser mergulhado em banho de gelatina ou cola, aumentando sua resistência, 

sem prejudicar a visibilidade ou flexibilidade e proporcionando a passagem dos raios ultravioletas 

e infravermelhos. Esse processo é manual e tem como desvantagem uma maior habilidade do 

profissional e a possibilidade de ataque por fungos e insetos. 

Tecido 

Método de reparação por meio de folhas de tecidos muito finas, aplicadas com pasta de amido. 

A durabilidade do papel aumenta bastante, mas o amido atrai insetos e fungos e impede a o exame 

pelos raios ultravioletas e infravermelhos. E além disso, ainda reduz a legibilidade e flexibilidade. 
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Silking 

Mais um método que utiliza tecido. A legibilidade, flexibilidade, a reprodução e o exame pelos raios 

ultravioletas e infravermelhos são pouco prejudicados. Há que se ressaltar que é um método de 

difícil execução e com matéria-prima cara. 

Laminação 

O documento é envolvido com uma folha nas duas faces. Em uma delas, é usado o papel de seda 

e na outra face, o acetato de celulose. Ele é colocado em uma prensa hidráulica com temperatura 

entre 145 e 155 graus Celsius (quente!). 

Laminação Manual  Utiliza a matéria-prima da laminação mecanizada, mas não usa calor e nem 

pressão, substituídos pela acetona.  

Encapsulação 

O documento é colocado entre duas lâminas de poliéster fixadas nas margens externas por fita 

adesiva nas duas faces. A encapsulação é considerada um dos mais modernos processos de 

restauração de documentos. 

O Papel e sua conservação 

 

O ph é o valor que se usa para indicar o grau de acidez ou alcalinidade de uma substância, que é 

determinado pelo cálculo de íons de hidrogênio presente nela. Mede-se numa escala de 0 a 14, 

sendo o meio 7 a neutralidade.  

Resumindo: 

0 a 6.9 – grau de acidez. Quanto menor, mais ácido. 

7 – neutralidade 

7.1 a 14 – grau de alcalinidade. Quanto maior o número, mais alcalino o papel. 

Você precisa saber que o PH ideal para acondicionamento do suporte papel é por meio de 

pastas ou caixas feitas com material de pH neutro. 

O papel neutro é um papel não ácido ou ligeiramente alcalino e que, portanto, não se 

deteriora com facilidade. 

Foxing  

Trata-se de uma deterioração que se caracteriza pelo surgimento de manchas de cor castanha no 

papel (documento).  

 

Acondicionamento X Armazenamento 
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Acondicionamento  - Embalagem ou guarda de documentos visando à sua preservação e 

acesso  

ArmazenaGem  - Guarda de documentos em depósito.  

O acondicionamento se refere à preservação do documento, ao modo de proteger, por exemplo, 

o suporte papel, colocando-o dentro de algo, como uma embalagem (palavra chave!). 

Já a armazenagem refere-se ao local em que haverá a guarda do documento. Pode ser em uma 

prateleira, caixa, pasta 
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Análise, Avaliação, Seleção e Eliminação de documentos 

A sequência de análise, avaliação, seleção e eliminação trata de estabelecer o prazo de vida dos 

documentos, de acordo com o valor probatório (de prova) ou informativo. Isso é importante porque 

não faz sentido que uma instituição guarde todos os documentos que produz. Ela deve verificar o 

valor de cada documento e determinar os que serão conservados ou eliminados – destruídos, 

vendidos ou doados. 

Em relação ao seu valor, os documentos podem ser: 

Permanentes Vitais – devem ser conservados indefinidamente por serem extremamente 

importantes para a organização. Trata-se de importância vital. 

Permanentes – Em função da informação que contêm, devem ser conservados indefinidamente. 

Temporários – Quando é possível determinar uma data ou prazo para que cesse o valor do 

documento. 

A eliminação não pode ser feita sem um controle rígido, nem mesmo deve ser baseada em datas 

aleatórias ou períodos rígidos. Um documento bem conservado, mas sem informação relevante: 

pode ser eliminado, sem dó! Mas um documento aos farrapos, velho e maltratado com conteúdo 

importante (valor) para a instituição pode e deve ser mantido. 

Entendi, Ronaldo. Mas e quem define o que é, ou não, importante? 

Deve haver uma comissão idônea, geralmente chamada de Comissão de Análise de 

Documentos, com membros efetivos e eventuais. Os efetivos são o chefe do arquivo e 

representantes dos órgãos administrativo, financeiro e jurídico. Os membros eventuais são os 

representantes do órgão-fim, que só serão convocados conforme a análise de documentos relativos 

às suas atividades vá acontecendo. 

Instrumentos de Destinação – são os atos normativos elaborados pelas comissões de análise, em 

que são fixadas as diretrizes relacionadas ao tempo e local de guarda dos documentos. Há dois 

instrumentos básicos, já estudados. Vamos rever ;) 

i) Tabela de Temporalidade: 

Instrumento de destinação aprovado por autoridade competente, que determina prazos e condições 

de guarda, tendo em vista a transferência, recolhimento, descarte ou eliminação de documentos.  

ii) Lista de eliminação: 

A Lista de Eliminação é uma relação específica de documentos a serem eliminados em uma única 

operação e que necessita ser autorizada pela autoridade competente.  

Vamos um pouco além: a eliminação propriamente dita deve ser feita de forma racional. Os 

processos mais indicados são:  

- fragmentação; 

- maceração (obtenção de polpa de celulose através da imersão de papel em líquido.) 
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- alienação por venda ou 

- doação. 

Critérios para Eliminação de documentos 

 

Na fase de Avaliação e Destinação: 

“se desenvolve mediante a análise e avaliação dos documentos acumulados nos arquivos, 

com vistas a estabelecer seus prazos de guarda, determinando quais serão objeto de 

arquivamento permanente e quais deverão ser eliminados por terem perdido seu valor de 

prova e de informação para a instituição”. 

Vejamos exemplos de eliminação: 

- cópias, desde que os originais estejam conservados (veja, é a cópia que será eliminada. 

- documentos cujos elementos essenciais estejam reproduzidos em outros (documentos) 

- documentos que tornaram-se obsoletos e não têm mais serventia para a administração 

- documentos com textos que já foram reproduzidos em outros documentos ou que tenham sido 

totalmente impressos. 

 

 

Bom, terminamos o resumo dos pontos mais importantes para o STM. Estamos disponíveis 

no fórum de dúvidas, caso você esteja precisando de uma ajuda adicional em questões ou 

em alguma parte da teoria. Não vá para a prova com dúvidas. Leia o resumo e volte no PDF 

caso haja algum ponto que não está claro para você.  

TENHA UMA ÓTIMA PROVA!!! 

Prof. Ronaldo Fonseca 
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA – PROF. SÉRGIO MENDES 

 
Olá amigos!  

 
Segue o resumo de Noções de Administração Financeira e Orçamentária para Técnico 

Judiciário – Área Administrativa para o concurso do STM. 

 
Convido vocês a me seguirem nas redes sociais! 

 

 
 
Excelente prova! 

 
Sérgio Mendes 

 

 

PPA 

Estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas (DOM) da 

administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para 
as relativas aos programas de duração continuada. 

Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado 
sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de 
crime de responsabilidade. 

Assim como a LDO, é inovação da CF/1988. 

Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão 
elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. 

LDO 

PPA, LDO e LOA 
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A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração 
pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, 
orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação 

tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

A CF/1988 determina que a lei de diretrizes orçamentárias considere as alterações na 
legislação tributária, mas a LDO não pode criar, aumentar, suprimir, diminuir ou autorizar 
tributos, o que deve ser feito por outras leis. Também não existe regra determinando que 

tais leis sejam aprovadas antes da LDO. 

LOA 

A lei orçamentária anual compreenderá: 

I – o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades 
da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público; 

II – o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 

III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos 
e mantidos pelo Poder Público. 

Os orçamentos fiscais e de investimentos das estatais, compatibilizados com o plano 

plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo 
critério populacional. 

O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, 
sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e 

benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. 

É vedada a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos 

orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de 
empresas, fundações e fundos, inclusive daqueles que compõem os próprios orçamentos 

fiscal, de investimentos das estatais e da seguridade social. 

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência 
e à assistência social.  

✓ Órgãos e entidades vinculados diretamente à Seguridade Social 

          independentemente da natureza da despesa, integram o orçamento da seguridade 

social. 
 

✓ Órgãos e entidades não vinculados diretamente à Seguridade Social 

           somente as despesas típicas da Seguridade Social integram o orçamento da 
seguridade social. 

✓ Estatais não dependentes               Orçamento de investimento das estatais 
 

✓ Estatais dependentes                      Orçamento fiscal e da seguridade social 
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PRINCÍPIOS DESCRIÇÃO DOS PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS 

Unidade ou 

Totalidade 

Unidade: o orçamento deve ser uno, isto é, deve existir apenas um 

orçamento, e não mais que um para cada ente da federação em cada 
exercício financeiro. 
Totalidade: há coexistência de múltiplos orçamentos que, entretanto, 

devem sofrer consolidação 

Universalidade 

ou Globalização 

O orçamento deve conter todas as receitas e despesas referentes aos 
Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração 
direta e indireta. 

Anualidade ou 
Periodicidade 

O orçamento deve ser elaborado e autorizado para um período de um ano. 

Orçamento 

Bruto 

Todas as receitas e despesas constarão da lei orçamentária pelos seus 

totais, vedadas quaisquer deduções. 

Exclusividade 

Regra: o orçamento deve conter apenas previsão de receita e fixação de 

despesas. 
Exceção: autorizações de créditos suplementares e operações de crédito, 

inclusive por antecipação de receita orçamentária (ARO). 

Especificação 

(ou 
Discriminação 

ou 
Especialização) 

Regra: receitas e despesas devem ser discriminadas, demonstrando a 

origem e a aplicação dos recursos. 
Exceção: programas especiais de trabalho ou em regime de execução 

especial e reserva de contingência. As exceções são quanto à dotação 
global. Não são admitidas dotações ilimitadas, sem exceções. 

 

Proibição do 
Estorno 

 

Regra: são vedados a transposição, o remanejamento ou a transferência 
de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão 
para outro, sem prévia autorização legislativa. 

Exceção: ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização 
legislativa, poderá transpor, remanejar ou transferir recursos de uma 

categoria de programação no âmbito das atividades de ciência, tecnologia 
e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos 

a essas funções. 

Quantificação 

dos Créditos 
Orçamentários 

É vedada a concessão ou utilização de créditos ilimitados. 

Publicidade 

 
É condição de eficácia do ato a divulgação em veículos oficiais de 

comunicação para conhecimento público. 
 

Transparência 

Orçamentária 

Ampla divulgação, inclusive em meio eletrônico, dos instrumentos de 
planejamento e orçamento, da prestação de contas e de diversos 

relatórios e anexos. Incentivo à participação popular e realização de 

PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS 
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audiências públicas; liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento 
da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a 
execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso 

público; adoção de sistema integrado de administração financeira e 
controle. 

Legalidade 

Orçamentária 

Para ser legal, a aprovação do orçamento deve observar o processo 
legislativo. Os projetos de lei relativos ao PPA, LDO, LOA e aos créditos 

adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na 
forma do regimento comum. 

Programação 

O orçamento deve expressar as realizações e objetivos da forma 

programada, planejada. Vincula as normas orçamentárias à consecução e 
à finalidade do PPA e aos programas nacionais, regionais e setoriais de 
desenvolvimento. 

Equilíbrio 
Visa a assegurar que as despesas autorizadas não serão superiores à 
previsão das receitas. 

Não afetação 

(ou Não 
vinculação) de 

Receitas 

Regra: É vedada a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou 

despesa. Exceções: 

a) Repartição constitucional dos impostos; 

b) Destinação de recursos para a Saúde; 

c) Destinação de recursos para o desenvolvimento do ensino; 
d) Destinação de recursos para a atividade de administração tributária; 

e) Prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de 
receita; 
f) Garantia, contragarantia à União e pagamento de débitos para com 

esta. 

Clareza O orçamento deve ser expresso de forma clara, ordenada e completa. 

 

 

CRÉDITOS 
ADICIONAIS 

SUPLEMENTARES ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS 

FINALIDADE 

Reforço de dotação 

orçamentária já prevista 
na LOA. 

Destinados a 
despesas para as 

quais não haja 
dotação orçamentária 

específica. 

Destinados a despesas 
urgentes e 

imprevisíveis. 
 

AUTORIZAÇÃO 
LEGISLATIVA 

É anterior à abertura do 
crédito. São autorizados 

por lei (podendo ser já na 
própria LOA ou em outra 

lei específica). 

É anterior à abertura 

do crédito. São 
autorizados por Lei 

específica (não pode 

ser na LOA). 
 

Independe de 

autorização legislativa 
prévia. Após a sua 

abertura deve ser dado 

imediato conhecimento 
ao Poder Legislativo. 

ABERTURA Abertos por decreto do Abertos por decreto Abertos por Medida 

CRÉDITOS ADICIONAIS 
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Poder Executivo. Na 

União, para os casos em 
que haja necessidade de 

outra lei específica, são 
considerados autorizados 
e abertos com a sanção e 

publicação da respectiva 
lei. 

do Poder Executivo. 

Na União são 
considerados 

autorizados e abertos 
com a sanção e 
publicação da 

respectiva lei. 

Provisória, no caso 

federal e de entes que 
possuem previsão deste 

instrumento; e por 
decreto do Poder 

Executivo, para os 

demais entes que não 
possuem MP. 

INDICAÇÃO DA 
ORIGEM DOS 
RECURSOS 

Obrigatória Obrigatória Facultativa 

VIGÊNCIA 
Vigência limitada ao 

exercício em que forem 

autorizados. 

Vigência limitada ao exercício em que forem 
autorizados, salvo se o ato de autorização for 

promulgado nos últimos quatro meses daquele 
exercício, casos em que, reabertos nos limites 

dos seus saldos, poderão viger até o término do 

exercício financeiro subsequente. 

FONTES PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES OU ESPECIAIS 

Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; 

Excesso de arrecadação; 

Anulação total ou parcial de dotações E Reserva de contingência; 

Operações de créditos; 

Recursos sem despesas correspondentes. 

Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, 
deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. 

Na utilização do superávit financeiro devem-se conjugar os saldos dos créditos adicionais 
transferidos (provenientes do exercício anterior) e as operações de crédito a eles vinculadas. 

 

 

O ciclo orçamentário é um processo contínuo, dinâmico e flexível, por meio do qual se 
elabora/planeja, aprova, executa, controla/avalia a programação de dispêndios do setor 

público nos aspectos físico e financeiro. 

O ciclo orçamentário não se confunde com o exercício financeiro. 

O exercício financeiro coincide com o ano civil, ou seja, inicia-se em 1.º de janeiro e se encerra 

em 31 de dezembro de cada ano. 

ELABORAÇÃO 

CF - Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I – o plano plurianual; 

CICLO ORÇAMENTÁRIO 
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II – as diretrizes orçamentárias; 

III – os orçamentos anuais. 

O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério 
Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas 

orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive 
da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo. 

CF - Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. 
§ 1º Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados 

conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias. 
§ 2º O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete: 
I - no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais 

Superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais; 
II - no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes dos Tribunais 

de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais. 
§ 3º Se os órgãos referidos no § 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias 
dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, 

para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei 
orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 1º deste 

artigo. 

CF - Art. 127 (...) 

§ 3º O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos 
na lei de diretrizes orçamentárias. 

§ 4º Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do 
prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins 
de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária 

vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 3º. 

CF - Art. 134 (...) 

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa 
e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes 

orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.  
§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal.  

PRAZOS 

PPA: 
Encaminhamento ao CN: até 4 meses antes do encerramento do 1° exercício financeiro 
(31.08). 

Devolução para sanção: até o encerramento da sessão legislativa (22.12). 

LDO: 
Encaminhamento ao CN: até 8 meses e 1/2 antes do encerramento do exercício financeiro 
(15.04). 

Devolução para sanção: até o encerramento do 1º período da sessão legislativa (17.07). 

LOA: 

Encaminhamento ao CN: até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro 
(31.08). 

Devolução para sanção: até o encerramento da sessão legislativa (22.12). 
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Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas Constituições ou nas Leis 
Orgânicas dos Municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta a Lei de Orçamento 
vigente. 

DISCUSSÃO 

COMISSÃO MISTA 

CF - Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao 
orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso 
Nacional, na forma do regimento comum. 

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputados: 
I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas 

apresentadas anualmente pelo Presidente da República; 
II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais 
previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem 

prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de 
acordo com o art. 58. 

§ 5º O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor 
modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na 

Comissão mista, da parte cuja alteração é proposta. 

§ 7º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta 
seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. 

§ 8º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei 
orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme 

o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização 
legislativa. 

EMENDAS NA CF/1988 

CF - Art. 166. (...) 

§ 2º As emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e 
apreciadas, na forma regimental, pelo plenário das duas Casas do Congresso Nacional. 

§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem 
somente podem ser aprovadas caso: 

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias; 
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de 

despesa, excluídas as que incidam sobre: 
a) dotações para pessoal e seus encargos; 
b) serviço da dívida; 

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e o Distrito Federal; ou 
III - sejam relacionadas: 

a) com a correção de erros ou omissões; ou 
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 

§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas 
quando incompatíveis com o plano plurianual. 

SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

www.estrategiaconcursos.com.br 220 



MPOG (Órgão central); Órgãos setoriais e Órgãos específicos 

FINALIDADES 

Formular o planejamento estratégico nacional; 

Formular planos nacionais, setoriais e regionais de desenvolvimento econômico e social; 

Formular o PPA, LDO e LOA; 

Gerenciar o processo de planejamento e orçamento federal; 

Promover a articulação com os Estados, o DF e os Municípios, visando a compatibilização de 
normas e tarefas afins aos diversos Sistemas, nos planos federal, estadual, distrital e municipal. 

 

 

Orçamento Tradicional ou Clássico: é uma peça meramente contábil – financeira –, sem 
nenhuma espécie de planejamento das ações do governo, baseando-se no orçamento 

anterior. Portanto, somente um documento de previsão de receita e de autorização de 
despesas. 

Orçamento de Base Zero: determina o detalhamento justificado de todas as despesas 
públicas a cada ano, como se cada item da despesa fosse uma nova iniciativa do governo. 

Orçamento de Desempenho ou por Realizações: a ênfase reside no desempenho 
organizacional, porém há desvinculação entre planejamento e orçamento. 

Orçamento-Programa: instrumento de planejamento da ação do governo, por meio da 
identificação dos seus programas de trabalho, projetos e atividades, com estabelecimento de 

objetivos e metas a serem implementados e previsão dos custos relacionados. Privilegia 
aspectos gerenciais e o alcance de resultados. 

Orçamento Participativo: objetiva a participação real da população e a alocação dos 
recursos públicos de forma eficiente e eficaz segundo as demandas sociais. Não se opõe ao 

orçamento-programa e não possui uma metodologia única. No entanto, há perda da 
flexibilidade e maior rigidez na programação dos investimentos. Experiência brasileira ocorreu 

principalmente nos municípios. 

ORÇAMENTO TRADICIONAL X ORÇAMENTO-PROGRAMA 

TRADICIONAL PROGRAMA 

Dissociação entre planejamento e 
orçamento 

Integração entre planejamento e orçamento 

Visa à aquisição de meios Visa a objetivos e metas 

Consideram-se as necessidades 
financeiras das unidades 

Consideram-se as análises das alternativas 
disponíveis e todos os custos 

Ênfase nos aspectos contábeis Ênfase nos aspectos administrativos e de 

ESPÉCIES DE ORÇAMENTO 
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planejamento 

Classificação principal por unidades 

administrativas e elementos 

Classificações principais: funcional e 

programática 

Acompanhamento e aferição de 

resultados praticamente inexistentes 

Utilização sistemática de indicadores para 

acompanhamento e aferição dos resultados 

Controle da legalidade e honestidade do 
gestor público 

Controle visa a eficiência, eficácia e efetividade 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA POR NATUREZA 

1.º dígito: Categoria Econômica da Receita 

1. Receitas Correntes; 
2. Receitas de Capital; 

7. Receitas Correntes Intraorçamentárias; 
8. Receitas de Capital Intraorçamentárias. 

Lei 4320/1964: Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: 
Receitas Correntes e Receitas de Capital.  

§ 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, 
agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos 
financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a 

atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. 
§ 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros 

oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os 
recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender 
despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento 

Corrente.  

2.º dígito: Origem 

Receitas Correntes Receitas de Capital 

1. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 

2. Contribuições 

3. Receita Patrimonial 

4. Receita Agropecuária 

5. Receita Industrial 

6. Receita de Serviços 

7. Transferências Correntes 

9. Outras Receitas Correntes 

1. Operações de Crédito 

2. Alienação de Bens 

3. Amortização de Empréstimos 

4. Transferências de Capital 

9. Outras Receitas de Capital 

 

Origens das Receitas Correntes: 

RECEITA PÚBLICA 
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Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: receita proveniente das seguintes 
espécies: 

• Impostos: é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação 

independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 
• Taxas: cobradas por União, Estados, DF ou Municípios, no âmbito de suas 

respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de 
polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, 
prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 

• Contribuição de Melhoria: cobrada por União, Estados, DF ou Municípios, no 
âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras 

públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa 
realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para 
cada imóvel beneficiado. 

Contribuições: receita proveniente de Contribuições Sociais”, “Contribuições Econômicas” 

e “Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional” 

Receita patrimonial: ingresso proveniente de rendimentos sobre investimentos do ativo 
permanente, de aplicações de disponibilidades em operações de mercado e outros 

rendimentos oriundos de renda de ativos permanentes. Exemplos: arrendamentos, 
compensações financeiras e royalties, imobiliárias, aluguéis, foros e laudêmios, taxas de 
ocupação de imóveis, juros de títulos de renda, dividendos, participações, bônus de 

assinatura de contrato de concessão, remuneração de depósitos bancários, remuneração 
de depósitos especiais e remuneração de saldos de recursos não desembolsados.  

Receita agropecuária: decorrem da exploração econômica, por parte do ente público, de 

atividades agropecuárias. 

Receita industrial: são provenientes de atividades industriais exercidas pelo ente público, 

tais como a extração e o beneficiamento de matérias-primas, a produção e a 
comercialização de bens relacionados às indústrias mecânica, química e de transformação 

em geral. 

Receita de serviços: é o ingresso proveniente da prestação de serviços de transporte, 
saúde, comunicação, portuário, armazenagem, de inspeção e fiscalização, processamento 

de dados, vendas de mercadorias e produtos inerentes à atividade da entidade e outros 
serviços. São também receitas de serviços o recebimento de juros associados aos 

empréstimos concedidos, pois tais juros são a remuneração do capital. 

Transferência corrente: é o ingresso proveniente de outros entes ou entidades, referente 
a recursos pertencentes ao ente ou entidade recebedora ou ao ente ou entidade 

transferidora, efetivado mediante condições preestabelecidas ou mesmo sem qualquer 

exigência, desde que o objetivo seja a aplicação em despesas correntes. 

Outras receitas correntes: são os ingressos correntes provenientes de outras origens 
não classificáveis nas anteriores. Exemplos: multas administrativas, contratuais e judiciais; 

indenizações, restituições e ressarcimentos; etc. 

Origens das Receitas de Capital: 

Operações de crédito: são os ingressos provenientes da colocação de títulos públicos ou 
da contratação de empréstimos e financiamentos internos ou externos obtidos junto a 

entidades estatais ou privadas.  
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Alienação de bens: é o ingresso proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de 

propriedade do ente. Exemplos: privatizações, venda de um prédio público etc. 

Amortização de empréstimos: é o ingresso referente ao recebimento de parcelas de 

empréstimos ou financiamentos concedidos em títulos ou contratos, ou seja, representam 

o retorno dos recursos anteriormente emprestados pelo poder público. 

Transferências de capital: é o ingresso proveniente de outros entes ou entidades, 
referente a recursos pertencentes ao ente ou entidade recebedora ou ao ente ou entidade 
transferidora, efetivado mediante condições preestabelecidas ou mesmo sem qualquer 

exigência, desde que o objetivo seja a aplicação em despesas de capital. 

Outras receitas de capital: são os ingressos de capital provenientes de outras origens 

não classificáveis nas anteriores. Exemplos: integralização de capital de empresas estatais, 

resultado positivo do Banco Central e remuneração das disponibilidades do tesouro. 

3.º dígito: Espécie 

É o nível de classificação vinculado à origem, composto por títulos que permitem qualificar 
com maior detalhe o fato gerador dos ingressos de tais receitas. 

4.º ao 7.º dígito: Desdobramentos p/ Identificação de Peculiaridades da Receita 

São destinados a desdobramentos com a finalidade de identificar peculiaridades de cada 

receita, caso seja necessário. Tais dígitos podem ou não ser utilizados conforme a 
necessidade de especificação do recurso.  

8.º dígito: Tipo 

O tipo tem a finalidade de identificar o tipo de arrecadação a que se refere aquela natureza, 
sendo:  

Tipo 0: natureza de receita não valorizável ou agregadora;  

Tipo 1: arrecadação Principal da receita;  

Tipo 2: Multas e Juros de Mora da respectiva receita;  

Tipo 3: Dívida Ativa da respectiva receita; e  

Tipo 4: Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da respectiva receita.  

FORMA DE INGRESSO: 

Orçamentárias: são entradas de recursos que o Estado utiliza para financiar seus gastos, 
transitando pelo patrimônio do Poder Público. Serão classificadas como receita 
orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as 

provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento (exceto as 
classificadas como extraorçamentárias). 

Extraorçamentárias: tais receitas não integram o orçamento público e constituem 
passivos exigíveis do ente, de tal forma que o seu pagamento não está sujeito à autorização 

legislativa. Isso ocorre porque possuem caráter temporário, não se incorporando ao 
patrimônio público. São chamadas de ingressos extraorçamentários. São exemplos de 

receitas extraorçamentárias: depósito em caução, antecipação de receitas orçamentárias – 
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ARO, consignações diversas, emissão de moeda e outras entradas compensatórias no ativo 
e passivo financeiros. 

PODER DE TRIBUTAR: 

Governo Federal, Estadual, do Distrito Federal e Municipal 

QUANTO À AFETAÇÃO PATRIMONIAL: 

Efetivas: contribuem para o aumento do patrimônio líquido, sem correspondência no 
passivo. São efetivas todas as receitas correntes, com exceção do recebimento de dívida 

ativa, que representa fato permutativo e, assim, é não efetiva. 

Não efetivas ou por mutação patrimonial: nada acrescentam ao patrimônio público, 
pois se referem às entradas ou alterações compensatórias nos elementos que o compõem. 
São não efetivas todas as receitas de capital, com exceção do recebimento de 

transferências de capital, que causa acréscimo patrimonial e, assim, é efetiva. 

QUANTO À REGULARIDADE (OU PERIODICIDADE): 

Ordinárias: compostas por ingressos permanentes e estáveis, com arrecadação regular 

em cada exercício financeiro. Assim, são perenes e possuem característica de continuidade, 
como a maioria dos tributos: IR, ICMS, IPVA, IPTU, etc. 

Extraordinárias: não integram sempre o orçamento. São ingressos de caráter não 
continuado, eventual, inconstante, imprevisível, como as provenientes de guerras, 

doações, indenizações em favor do Estado, etc 

COERCITIVIDADE: 

Originárias: receitas que provêm do próprio patrimônio do Estado. 

Derivadas: receitas obtidas pelo Estado mediante sua autoridade coercitiva. 

 

 

Na LOA, a discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á, no mínimo, por 
categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação. 

1.º nível: Categoria Econômica 

3 – Despesas Correntes; 
4 – Despesas de Capital. 

2.º nível: Grupo de natureza da despesa – GND 

Despesas Correntes Despesas de Capital 

1 – Pessoal e Encargos Sociais 
2 – Juros e Encargos da Dívida 
3 – Outras Despesas Correntes 

4 – Investimentos 
5 – Inversões financeiras 
6 – Amortização da Dívida 

DESPESA PÚBLICA 
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• GND das despesas correntes 

Juros e Encargos da Dívida: despesas com o pagamento de juros, comissões e outros 

encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida 

pública mobiliária. 

• Outras Despesas Correntes: despesas com aquisição de material de consumo, 
pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, 

além de outras despesas da categoria econômica “despesas correntes” não classificáveis 
nos demais grupos de natureza de despesa. 

Pessoal e Encargos Sociais: despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e 
pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares 

e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos 
e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e 
pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de 

qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às 

entidades de previdência, conforme estabelece o caput do art. 18 da LRF.  

• GND das despesas de capital 

Investimentos: despesas orçamentárias com softwares e com o planejamento e a 
execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à 

realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material 

permanente.  

Inversões Financeiras: despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis ou bens de 
capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou 

entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento 
do capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras 

despesas classificáveis neste grupo.  

• Amortização da Dívida: despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do 
principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, 

contratual ou mobiliária. 

Reservas 

9 – Reserva de Contingência e Reserva do RPPS 

3.º nível: Modalidade de Aplicação 

4.º nível: Elemento da Despesa 

5.º nível: Desdobramento Facultativo do Elemento da Despesa 

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES: 
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FORMA DE INGRESSO 

Orçamentária: são as despesas fixadas nas leis orçamentárias ou nas de créditos 

adicionais, instituídas em bases legais. Obedecem aos estágios da despesa: fixação, 
empenho, liquidação e pagamento. Exemplos: construção de prédios públicos, 

manutenção de rodovias, pagamento de servidores, etc. 

Extraorçamentária: são as despesas não consignadas no orçamento ou nas leis de 

créditos adicionais. Correspondem à devolução de recursos transitórios que foram obtidos 
como receitas extraorçamentárias, ou seja, pertencem a terceiros e não aos órgãos 
públicos, como as restituições de cauções, pagamentos de restos a pagar, resgate de 

operações por antecipação de receita orçamentária, etc. 

COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL 

Governo Federal, Estadual, do Distrito Federal e Municipal 

QUANTO À AFETAÇÃO PATRIMONIAL 

Despesa Orçamentária Efetiva: aquela que, no momento da sua realização, reduz a 
situação líquida patrimonial da entidade. Exemplos: despesas correntes, exceto aquisição 

de materiais para estoque e a despesa com adiantamento, que representam fatos 
permutativos e, assim, são não efetivas. 

Despesa Orçamentária Não Efetiva: aquela que, no momento da sua realização, não 
reduz a situação líquida patrimonial da entidade e constitui fato contábil permutativo. 

Exemplo: despesas de capital, exceto as transferências de capital que causam 
decréscimo patrimonial e, assim, são efetivas. 

QUANTO À REGULARIDADE (OU PERIODICIDADE) 

Ordinárias: compostas por despesas perenes e que possuem característica de 
continuidade, pois se repetem em todos os exercícios, como as despesas com pessoal, 
encargos, serviços de terceiros, etc. 

Extraordinárias: não integram sempre o orçamento, pois são despesas de caráter não 
continuado, eventual, inconstante, imprevisível, como as despesas decorrentes de 

calamidade pública, guerras, comoção interna, etc. 

CLASSIFICAÇÃO DA LEI 4320/1964 

Categoria Econômica 

Despesas Correntes e Despesas de Capital. 

Despesas Correntes 

Despesas de Custeio: as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, 
inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis. 

Transferências Correntes: as dotações para despesas as quais não corresponda 
contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções 

destinadas a atender à manifestação de outras entidades de direito público ou privado. 
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Despesas de Capital 

Investimentos: as dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as 
destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, 

bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, 
equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital de empresas 
que não sejam de caráter comercial ou financeiro. 

Inversões Financeiras: as dotações destinadas a aquisição de imóveis, ou de bens de 
capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou 

entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento 
do capital; constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a 

objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. 

Transferências de Capital: as dotações para investimentos ou inversões financeiras que 

outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, independentemente de 
contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou 
contribuições, segundo derivem diretamente da Lei de Orçamento ou de lei especialmente 

anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública. 

CLASSIFICAÇÃO POR ESFERA ORÇAMENTÁRIA 

10 – Orçamento Fiscal 

20 – Orçamento da Seguridade Social 

30 – Orçamento de Investimentos 

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

1.º e 2.º dígitos: Órgão orçamentário 
3.º, 4.º e 5.º dígitos: Unidade orçamentária (UO) 

Um órgão ou uma unidade orçamentária não corresponde necessariamente a uma 
estrutura administrativa. 

As dotações orçamentárias, especificadas por categoria de programação em seu menor 
nível, são consignadas às UOs, que são as estruturas administrativas responsáveis pelas 

dotações e pela realização das ações. 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 

1.º e 2.º dígitos: Função 

3.º, 4.º e 5.º dígitos: Subfunção 

A função pode ser traduzida como o maior nível de agregação das diversas áreas de 

atuação do setor público. Está relacionada com a missão institucional do órgão. 

A subfunção representa um nível de agregação imediatamente inferior à função e deve 

evidenciar cada área da atuação governamental, por intermédio da agregação de 
determinado subconjunto de despesas e identificação da natureza básica das ações que 

se aglutinam em torno das funções. As subfunções podem ser combinadas com funções 
diferentes daquelas às quais estão relacionadas. 
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As ações devem estar sempre conectadas às subfunções que representam sua área 
específica.  

A função “Encargos Especiais” engloba as despesas em relação às quais não se pode 
associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: 

dívidas, ressarcimentos, indenizações, cumprimento de sentenças judiciais e outras afins, 
representando, portanto, uma agregação neutra. Nesse caso, as ações estarão 
associadas aos programas do tipo “Operações Especiais”. 

ESTRUTURA PROGRAMÁTICA 

Tipos de ações: 

Atividade: é um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e 
permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação 
de Governo. 

Projeto: é um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta 
um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de Governo. 

Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou 
aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera 

contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. 

 

 

FIXAÇÃO (PROGRAMAÇÃO) 

É a dotação inicial da LOA que, segundo o princípio do equilíbrio, visa assegurar que as 
despesas não serão superiores à previsão das receitas. 

EMPENHO 

É o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento 

pendente ou não de implemento de condição. É materializado pela Nota de Empenho (NE) 
no SIAFI. 

É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. 

O empenho importa deduzir seu valor de dotação adequada à despesa a realizar, por força 
do compromisso assumido. 

O que pode ser dispensada é a nota de empenho e nunca o empenho. 

A redução ou cancelamento no exercício financeiro, de compromisso que caracterizou o 
empenho, implicará sua anulação parcial ou total. A importância correspondente será 
revertida à respectiva dotação orçamentária. 

As despesas relativas a contratos ou convênios de vigência plurianual serão empenhadas 

ESTÁGIOS DA DESPESA 
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em cada exercício financeiro pela parte a ser executada no referido exercício. 

Modalidades de empenho: 

Ordinário: valor definido e pagamento de uma única vez. 

Global: valor definido e pagamento parcelado. 

Por estimativa: valor indefinido. Em geral, são gastos que ocorrem regularmente, porém 
que possuem base não homogênea, ou seja, o valor sempre varia. São exemplos as contas 
de água, energia elétrica e telefone, passagens, diárias, gratificações, fretes etc. 

LIQUIDAÇÃO 

Consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e 
documentos comprobatórios do respectivo crédito.  

Terá por base o contrato, ajuste ou acordo respectivo; a nota de empenho e os 
comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. 

A liquidação tem por finalidade reconhecer ou apurar: 

• a origem e o objeto do que se deve pagar; 

• a importância exata a pagar; e 
• a quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação 

PAGAMENTO 

Consiste na entrega de recursos ao credor equivalentes à dívida líquida, mediante OB no 
SIAFI. 

Ordem de pagamento é o despacho determinando o pagamento da despesa.  
Já a ordem bancária (OB) é o documento do SIAFI utilizado para o pagamento de 

compromissos, bem como para a liberação de recursos para fins de suprimento de fundos. 

O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. 

 

 

RESTOS A PAGAR 

Consideram-se Restos a Pagar ou resíduos passivos as despesas empenhadas, mas não 
pagas dentro do exercício financeiro. 

São despesas extraorçamentárias e integram a programação financeira do exercício em 
curso. 

Os Restos a Pagar, excluídos os serviços da dívida, constituem-se em modalidade de dívida 
pública flutuante e são registradas por exercício e por credor, distinguindo-se: 

• Despesas processadas: referem-se a empenhos executados e liquidados, prontos 

para o pagamento; 
• Despesas não processadas: empenhos em plena execução, logo não existe ainda 

direito líquido e certo do credor. 

Restos a Pagar Processados: empenhados, liquidados e não pagos. 
 

RESTOS A PAGAR E SUPRIMENTO DE FUNDOS 
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Ou seja: restos a pagar processados = liquidado - pago 

 

Restos a Pagar Não Processados: empenhados, não liquidados e não pagos. 

 

Ou seja: restos a pagar não processados = empenhado - liquidado 

Na Contabilidade Pública, na estrutura do balanço financeiro, os Restos a Pagar são 

classificados como receitas extraorçamentárias, para que na contrapartida, quando forem 
pagos, sejam classificados como despesas extraorçamentárias. 

Segundo a LRF, é vedado ao titular de Poder ou órgão, nos últimos dois quadrimestres do 

seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente 
dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja 

suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Na determinação da disponibilidade de 
caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do 
exercício. 

Os empenhos referentes a despesas já liquidadas e não pagas, assim como os empenhos 
não anulados, serão inscritos em Restos a Pagar no encerramento do exercício pelo valor 

devido ou, se não conhecido, pelo valor estimado. 

Os Restos a Pagar processados não podem ser cancelados. 

O empenho da despesa não liquidada será considerado anulado em 31/12 salvo 

quando: 

Vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor, nele estabelecida; 

Vencido o prazo do item anterior, mas esteja em curso a liquidação da despesa, ou seja 
de interesse da Administração exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor; 

Se destinar a atender transferências a instituições públicas ou privadas; 

Corresponder a compromissos assumidos no exterior. 

Restos a Pagar na Lei 4320/1964: 

Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 
31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas. 

Parágrafo único. Os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência plurienal, que 

não tenham sido liquidados, só serão computados como Restos a Pagar no último ano de 
vigência do crédito. 

(...) 

Art. 92. A dívida flutuante compreende: 

I - os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida; 

(...) 

Parágrafo único. O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor 

distinguindo-se as despesas processadas das não processadas. 

(...) 

Art. 103. (...) 
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Parágrafo único. Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita 

extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES na Lei 4320/1964: 

Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo 
consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham 
processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e 

os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão 
ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por 

elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica. 

SUPRIMENTO DE FUNDOS 

O regime de adiantamento, suprimento de fundos, é aplicável aos casos de despesas 

expressamente definidas em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre 
precedida de empenho na dotação própria, para o fim de realizar despesas que, pela 

excepcionalidade, a critério do Ordenador de Despesa e sob sua inteira responsabilidade, 
não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, nos seguintes casos: 

• para atender despesas eventuais, inclusive em viagem e com serviços especiais, 

que exijam pronto pagamento; 
• quando a despesa deva ser feita em caráter sigiloso, conforme se classificar em 

regulamento; e 
• para atender despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujo valor, 

em cada caso, não ultrapassar limite estabelecido em Portaria do Ministro da 
Fazenda. 

Os valores de um suprimento de fundos entregues ao suprido poderão relacionar-se a mais 

de uma natureza de despesa, desde que precedidos dos empenhos nas dotações 
respectivas, respeitados os valores de cada natureza. 

A concessão de suprimento de fundos deverá ocorrer por meio do CPGF, utilizando as 
contas de suprimento de fundos somente em caráter excepcional, em que 
comprovadamente não seja possível utilizar o cartão. 

Não se concederá suprimento de fundos: 
• a responsável por dois suprimentos, ou seja, é permitida a concessão de até dois 

suprimentos com prazo de aplicação não vencido; 
• a servidor que tenha a seu cargo a guarda ou a utilização do material a adquirir, 

salvo quando não houver na repartição outro servidor;  

• a responsável por suprimento de fundos que, esgotado o prazo, não tenha prestado 
contas de sua aplicação; e 

• a servidor declarado em alcance. 

 

 

Descentralização de Créditos 

Transferência de uma UG para outra do poder de utilizar créditos orçamentários que lhe 

tenham sido consignados na LOA ou lhe venham a ser transferidos posteriormente. 

DESCENTRALIZAÇÃO 
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As descentralizações de créditos orçamentários não se confundem com transferências e 
transposição, pois não modificam o valor da programação ou de suas dotações 
orçamentárias (créditos adicionais); tampouco alteram a unidade orçamentária 

(classificação institucional) detentora do crédito orçamentário aprovado na LOA ou em 
créditos adicionais. 

Na descentralização, as dotações serão empregadas obrigatória e integralmente na 
consecução do objetivo previsto pelo programa de trabalho pertinente, respeitadas 

fielmente a classificação funcional e a estrutura programática. 

Dotação: descentralização da unidade central de programação orçamentária para 

órgãos setoriais contemplados diretamente no orçamento. 
Destaque: Descentralização externa de créditos, efetuada entre órgãos distintos. 

Provisão: Descentralização interna de créditos, realizada entre UGs do mesmo órgão. 

Movimentação de Recursos 

Cota: é o montante de recursos colocados à disposição dos OSPF pela COFIN/STN mediante 

movimentação intra-SIAFI dos recursos da Conta Única do Tesouro Nacional. 

Repasse: é a movimentação “externa” de recursos realizada pelos OSPF para as unidades 

de outros órgãos ou ministérios e entidades da Administração Indireta, bem como entre 
estes. 

Sub-repasse: é a liberação “interna” de recursos dos OSPF para as unidades sob sua 
jurisdição e entre as unidades de um mesmo órgão, ministério ou entidade. 
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NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO – PROF. HERBERT ALMEIDA 

REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO 

 

O regime jurídico administrativo resume-se em dois aspectos: de um lado, estão as 

prerrogativas, que representam alguns privilégios para a Administração dentro das 

relações jurídicas; de outro, encontram-se as sujeições, que são restrições de liberdade 

de ação para a Administração Pública. 

Regime Jurídico-administrativo

 

A base do regime jurídico administrativo encontra-se nos princípios da supremacia e da 

indisponibilidade do interesse público. 

 
Princípios basilares ou fundamentais do Direito Administrativo 

Celso Antônio Bandeira de Mello 
✓ Supremacia do interesse público 
✓ Indisponibilidade do interesse público 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro 
✓ Supremacia do interesse público 
✓ Legalidade 

 

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Os princípios administrativos são os valores, as diretrizes, os mandamentos mais gerais 

que orientam a elaboração das leis administrativas, direcionam a atuação da 

Administração Pública e condicionam a validade de todos os atos administrativos. 

Prerrogativas

Sujeições
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Os princípios podem ser expressos, quando estão previstos taxativamente em uma norma 

jurídica de caráter geral, ou implícitos, quando não constam taxativamente em uma norma 

jurídica, decorrendo, portanto, da jurisprudência ou da doutrina.  

Tendo como referência unicamente a Constituição, são princípios previstos expressamente 

para a administração pública direta e indireta – autarquias, fundações públicas, empresas 

públicas e sociedades de economia mista –, de qualquer dos Poderes – Legislativo, 

Executivo e Judiciário – da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios: 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência – LIMPE. 

Por outro lado, os princípios implícitos não constam taxativamente em uma norma jurídica 

geral, decorrendo de elaboração doutrinária e jurisprudencial. 
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Princípios Expressos  

 

Princípios expressos na Constituição Federal 

L
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Legalidade: a lei é a base do Estado Democrático de Direito, constituindo a 

base da atuação administrativa. Os agentes públicos só podem atuar quando a lei 

autorizar ou determinar. 

Impessoalidade: esse princípio possui quatro aplicações principais. Na 

primeira, ele representa o princípio da finalidade, ou seja, a atuação administrativa 

deve ter por objetivo o interesse público. Na segunda aplicação, ele se traduz no 

princípio da isonomia, isto é, a Administração deve atender a todos os 

administrados sem discriminações, pois não se pode favorecer pessoas ou se utilizar 

de perseguições indevidas. Além disso, a impessoalidade determina a vedação de 

promoção pessoal, uma vez que os agentes públicos atuam em nome do Estado. 

Por fim, este princípio é fundamento para o reconhecimento dos casos de 

impedimento e suspeição, com a finalidade de afastar dos processos administrativos 

e judiciais as autoridades que não poderão julgar com imparcialidade. 

Moralidade: impõe que o administrador público não dispense os preceitos 

éticos que devem estar presentes em sua conduta. 

Publicidade: relaciona-se com a exigência de publicação de determinados atos 

em órgãos oficiais como requisito de eficácia e com o dever de transparência da 

Administração Pública. 

Eficiência: é o princípio constitucional expresso mais “novo”, pois foi incluído 

na CF pela EC 19/1998. Exige uma atuação da Administração Pública com 

excelência, fornecendo serviços públicos de qualidade à população, com o menor 

custo possível (desde que mantidos os padrões de qualidade) e no menor tempo. A 

eficiência se relaciona com o agente público, que deve desempenhar suas 

atribuições com qualidade; e com a forma de organizar, estruturar e disciplinar a 

administração pública, que deve ser a mais racional possível, permitindo que se 

alcancem os melhores resultados na prestação dos serviços públicos. 
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Princípios Implícitos  
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Supremacia do interesse público sobre o privado: trata das prerrogativas do 

poder público, isto é, os poderes conferidos à Administração, que lhe asseguram a 

posição de superioridade perante o administrado, aplicando-se somente nas relações 

em que a Administração atua em prol do interesse da coletividade. 

Indisponibilidade do interesse público: representa as sujeições da Administração, 

ou seja, são limitações e restrições impostas ao poder público com o intuito de evitar 

que ela atue de forma lesiva aos interesses públicos ou de modo ofensivo aos direitos 

fundamentais dos administrados. 

Razoabilidade e proporcionalidade: em regra, esses dois princípios são tratados 

como se fossem um só. Eles buscam limitar a atuação discricionária dos agentes 

públicos, evitando decisões exageradas ou desarrazoadas. Qualquer limitação ou 

penalidade deve ser aplicada com bom senso, dentro de parâmetros aceitáveis pela 

população em geral. Com efeito, qualquer restrição deve ser aplicada em equilíbrio 

com os fins de interesse público desejados. 

Controle ou tutela: fundamenta o controle da Administração Direta sobre a 

Indireta, com o objetivo de garantir que as entidades administrativas cumpram o 

princípio da especialidade. Por conseguinte, as entidades administrativas encontram-

se vinculadas aos órgãos da Administração Central, assegurando o desenvolvimento 

de suas finalidades. 

Autotutela: representa o controle que a Administração pode realizar sobre os 

seus próprios atos. Nos termos da Súmula 473 do STF, a Administração pode anular 

seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não 

se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial. 

Motivação: representa que o administrador deve indicar os fundamentos de fato 

e de direito que o levam a adotar qualquer decisão no âmbito da Administração Pública, 

demonstrando a correlação lógica entre a situação ocorrida e as providências adotadas. 

Dessa forma, a motivação serve de fundamento para examinar a finalidade, a 

legalidade e a moralidade da conduta administrativa. 

Continuidade do serviço público: os serviços públicos devem ser prestados de 

maneira contínua, ou seja, sem parar. Isso porque é justamente pelos serviços públicos 

que o Estado desempenha suas funções essenciais ou necessárias à coletividade. Por 

conseguinte, os serviços públicos não podem ser interrompidos, devendo, ao contrário, 

ter normal continuidade. 

Contraditório e ampla defesa: assegura aos litigantes e aos acusados as formas 

para que possam se defender, contestar e apresentar provas para defesa de seus 

direitos. 

Especialidade: reflete a ideia de descentralização administrativa, em que se criam 

entidades para o desempenho de finalidades específicas. Dessa forma, é a lei que 

define as áreas de atuação das entidades da Administração Indireta, não podendo um 

mero ato administrativo modificar a finalidade dessas entidades. 

Segurança jurídica: tem a finalidade de assegurar a estabilidade das relações 

jurídicas já consolidadas, diante da inevitável evolução do Direito, tanto em nível 

legislativo quanto jurisprudencial. Possui diversas aplicações, como a proteção ao 

direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Fundamenta, ainda, os 

institutos da prescrição e decadência administrativa. 
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ESTADO, GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 

 

O Estado é um ente personalizado, que se apresenta exteriormente, nas relações 

internacionais com outros Estados soberanos, e, internamente, como pessoa jurídica de 

direito público, capaz de adquirir direitos e contrair obrigações na ordem pública. 

Nesse contexto, o Estado é constituído de três elementos originários e indissociáveis: 

✓ Povo: é o seu componente humano, demográfico; 

✓ Território: a sua base física, geográfica; 

✓ Governo soberano: o elemento condutor do Estado, que detém e exerce o poder 

absoluto de autodeterminação e auto-organização emanado do Povo. 

Poderes do Estado 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, são poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário (art. 2º). 

A cada um desses poderes foi atribuída uma função principal. Dessa forma, o Poder 

Legislativo se encarrega da função legislativa (normativa); o Poder Judiciário desempenha 

a função jurisdicional; e o Poder Executivo exerce a função administrativa. 

A função legislativa (normativa, legiferante) pode ser entendida como aquela em que o 

Estado edita atos jurídicos primários, de caráter geral (aplicável a sujeitos indeterminados) 

e abstrato (possuem uma previsão hipotética, aplicando-se a todos os casos concretos que 

se enquadrarem na situação nela prevista), que inovam na ordem jurídica, com 

fundamento na própria Constituição. 

A função jurisdicional, por sua vez, consiste na resolução de controvérsias com a força 

jurídica da definitividade. Trata-se de ato subsidiário dos atos primários, em que o Estado 

é chamado a decidir litígios decorrentes de conflitos na aplicação da lei. 

Finalmente, a função administrativa consiste na execução das leis. De forma mais técnica, 

ocorre quando o Estado, no interior de uma estrutura hierárquica, desenvolve atos 

complementares à lei, ou, excepcionalmente, à Constituição, com a finalidade de lhes dar 

aplicação. 

Formas de Estado 

A partir da organização política do território, podemos falar em Estado unitário e Estado 

federado (complexo ou composto). 
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A característica do Estado unitário é a centralização política, pois existe um único poder 

político central sobre todo o território nacional e sobre toda a população o qual controla 

todas as coletividades regionais e locais. 

O Estado federado, por outro lado, é marcado pela descentralização política, em que ocorre 

a convivência de diferentes entidades políticas autônomas, distribuídas regionalmente, em 

um mesmo território. 

Vale destacar que não existe subordinação ou hierarquia entre os entes federados. O que 

ocorre é coordenação, sendo que cada ente possui autonomia política, financeira e 

administrativa. 

GOVERNO 

O governo se relaciona com a função política de comando, de coordenação, de direção e 

de fixação de planos e diretrizes para a atuação estatal (as chamadas políticas públicas). 

Enquanto o governo é formado pelos órgãos governamentais superiores, com funções 

eminentemente políticas, de fixação de diretrizes e elaboração de planos de ação; a 

administração pública, em sentido estrito, é formada pelos órgãos e entidades 

administrativas, subalternos, que desempenham funções de execução das decisões e dos 

planos governamentais. 

Sistema de governo 

O sistema de governo representa o modo como se dá a relação entre o Poder Legislativo 

e o Poder Executivo no exercício das funções governamentais, sendo classificado em dois 

tipos: presidencialismo e parlamentarismo. 

No sistema presidencialista, as funções de Chefe de Estado e Chefe de Governo 

encontram-se nas mãos de uma única pessoa, chamada de Presidente da República. 

Assim, a característica do presidencialismo é o predomínio da divisão dos Poderes, que 

devem ser independentes e harmônicos entre si. 

Por outro lado, o sistema parlamentarista é marcado pela colaboração entre os Poderes 

Executivo e Legislativo. Nesse caso, as funções de Chefe de Estado e Chefe de Governo 

são exercidas por pessoas distintas. A chefia de Estado cabe ao Presidente da República 

ou monarca, enquanto a chefia de Governo é exercida pelo Primeiro Ministro ou Conselho 

de Ministros. 

Forma de governo 

A forma de governo representa a maneira como se dá a instituição e a transmissão do 

poder na sociedade e como se dá a relação entre governantes e governados4. Podemos 

caracterizar duas formas de governo distintas: república e monarquia. 

                                                           
4 Alexandrino e Paulo, 2011, p. 17. 
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São características da forma republicana de governo: eletividade, temporalidade no 

exercício do poder, representatividade popular e responsabilidade do governante (dever 

de prestar contas). 

As características da monarquia, por outro lado, são: hereditariedade, vitaliciedade, 

inexistência de representação popular, irresponsabilidade do governante (ausência do 

dever de prestar contas). 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

1. Administração pública em sentido amplo e em sentido estrito 

Em sentido amplo, a Administração Pública abrange (a) os órgãos governamentais, ou 

simplesmente Governo, superiores, que exercem suas funções eminentemente políticas, 

isto é, de comando, direção, fixação de diretrizes e elaboração de planos de ação; e (b) 

os órgãos e pessoas jurídicas que exercem a função meramente administrativa, ou seja, 

são encarregados da execução das decisões e dos planos governamentais. 

Por outro lado, em sentido estrito, a expressão abrange somente os órgãos e entidades 

administrativas que exercem a função administrativa. Ou seja, no sentido estrito, só 

encontramos os órgãos e pessoas jurídicas responsáveis pela execução dos planos de 

governo, isto é, os responsáveis por desenvolver a função administrativa. 

2. Administração pública em sentido subjetivo, formal ou orgânico 

Em sentido subjetivo, formal ou orgânico, a Administração Pública5 abrange os sujeitos 

que desempenham a função administrativa. Assim, esse critério considera “quem” realiza 

a atividade administrativa, ou seja, o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas aos 

quais é atribuído o exercício da função administrativa. 

3. Administração pública em sentido objetivo, material ou funcional 

A administração pública em sentido objetivo, material ou funcional corresponde às 

diversas atividades finalísticas compreendidas na função administrativa. Ou seja, trata-se 

do conjunto de atividades consideradas próprias da função administrativa. Nesse contexto, 

considera-se o objeto ou “o que” é realizado, e não “quem”. 

Existem quatro atividades dessa natureza, todas disciplinadas por regras e princípios 

administrativos:  

➢ Fomento: abrange a atividade administrativa de incentivo à iniciativa privada de 

interesse ou utilidade pública, ocorrendo por meio de auxílios financeiros ou 

subvenções, financiamentos sob condições especiais, favores fiscais, repasses de 

recursos, benefícios, etc. 

                                                           
5 Normalmente, os autores escrevem “Administração Pública”, com letras iniciais maiúsculas, para designar o sentido 

subjetivo, ou seja, os sujeitos que desempenham a função administrativa. Por outro lado, “administração pública”, com letras 

iniciais minúsculas, representa o sentido material, isto é, o conjunto de atividades consideradas próprias da função administrativa. 
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➢ Polícia administrativa ou poder de polícia: corresponde à atividade pela qual a 

Administração impõe restrições, limitações ou condicionamentos ao exercício das 

atividades privadas em prol do interesse coletivo.  

➢ Serviço público: toda atividade concreta e imediata que a Administração Pública 

executa, direta ou indiretamente, para satisfazer a necessidades coletivas, com 

regime jurídico predominantemente público. 

➢ Intervenção administrativa: em sentido amplo, a intervenção compreende três 

espécies de atividades: (i) a regulamentação e a fiscalização da atividade econômica 

de natureza privada (intervenção indireta); (ii) a atuação direta do Estado no 

domínio econômico (intervenção direta), o que ocorre normalmente por meio das 

empresas estatais; e (iii) as atividades de intervenção na propriedade privada, 

mediante atos concretos incidentes sobre destinatários específicos (desapropriação, 

servidão administrativa, tombamento, ocupação temporária, etc.). 

4. Atividades-meio e atividades-fim da Administração 

A função administrativa alcança também o conjunto de atividades relacionadas com o 

aparelhamento humano e material das entidades, assim como ao seu aprimoramento e 

manutenção, representando as atividades-meio da Administração. São exemplos a 

nomeação de servidores, a aquisição de bens, a celebração de contratos de manutenção 

das instalações, etc. 

O professor Gustavo Barchet inclui também como atividade-meio a edição de atos 

normativos pelas autoridades administrativas. 

Além dos atos normativos, também se enquadram nas atividades-meio as decisões que 

resolvam litígios na esfera administrativa. 

Concluindo o tema, podemos dizer que a função administrativa compreende as quatro 

atividades finalísticas – fomento, polícia administrativa, serviços públicos e intervenção 

administrativa – e as atividades-meio – atividades acessórias como (i) a composição, a 

manutenção e o aparelhamento material e humano; (ii) a edição de atos normativos; (iii) 

decisões administrativas que solucionem conflitos, sem força de definitividade. 

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
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5. CENTRALIZAÇÃO/DESCENTRALIZAÇÃO E DESCONCENTRAÇÃO 

 

 

DESCENTRALIZAÇÃO

Duas pessoas 
jurídicas distintas

Não há hierarquia

Especialização

Por outorga

(por serviços,

técnica ou

funcional)

Exige-se lei para criar ou 
autorizar a criação de outra 

entidade

Dá origem a Administração 
indireta (autarquias, fundações 

públicas, EP e SEM)

Transfere a titularidade do 
serviço

Presunção de definitividade

Tutela ou controle finalístico

Por colaboração 
ou por 

delegação

Ato administrativo -
autorização de serviço público 

(precariedade)

Contrato - concessão ou 
permissão (prazo determinado)

Territorial ou 
geográfica

Capacidade administrativa 
genérica

DESCONCENTRAÇÃO

Mesma pessoa jurídica

Há hierarquia (controle 
hierárquico)

Técnica administrativa

Dá origem aos órgãos 
públicos

Em razão da matéria

(Saúde, Educação, Previdência, etc.)

Por hierarquia

(ministério, superintendência, 
delegacia, etc.)

Territorial ou geográfica

(Norte, Sul, Nordeste, etc.)
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6. ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

A administração direta é composta pelos poderes que compõem as pessoas jurídicas de 

Direito Público com capacidade política ou administrativa. Nesse contexto, incluem-se na 

Administração direta a Presidência da República, os Ministérios, a Advocacia-Geral da União, 

a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Tribunal de Contas da União, os Tribunais 

do Poder Judiciário (STF, STJ, TSE, TST, etc.) e o Ministério Público. 

Esses órgãos são centros de competências despersonalizados, ou seja, não possuem 

personalidade ou capacidade jurídica própria. Por fim, cabe destacar que a atuação dos 

órgãos, por meio de seus agentes, é imputada à entidade estatal a que pertencem6. 

7. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

A administração indireta é composta por entidades ou pessoas administrativas, que 

possuem personalidade jurídica própria e autonomia, podendo ser de direito público ou de 

direito privado. O tipo de personalidade jurídica decorre do tipo de criação da entidade: 

quando criada diretamente por lei específica, serão de direito público; por outro lado, serão 

de direito privado quando forem criados pelo registro de seu ato constitutivo, após 

receberem autorização legislativa para tal. 

8. Autarquias 

As autarquias representam uma extensão da Administração direta, pois, em regra, realizam 

atividades típicas de Estado, que só podem ser realizadas por entidades de direito público. 

Assim, elas são a personificação de um serviço retirado da administração direta. Elas são 

criadas para fins de especialização da administração pública, pois desempenham um serviço 

específico, com maior autonomia em relação ao Poder central. 

Elas não se submetem ao controle hierárquico, mas estão vinculadas à pessoa política que 

a criou, normalmente por intermédio do ministério da área correspondente.  

9. Agências reguladoras 

As agências reguladoras são autarquias sob regime especial, integrantes da administração 

indireta, criadas por lei, dotadas de autonomia financeira e orçamentária, organizadas em 

colegiado cujos membros detém mandato fixo, com a finalidade de regular e fiscalizar as 

atividades de prestação de serviços públicos. Não estão subordinadas a nenhum outro órgão 

público, sofrendo apenas a supervisão ministerial da área em que atuam. 

                                                           
6 Paludo, 2013, p. 28. 
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10. Agências executivas 

A agência executiva é apenas uma qualificação especial dada à autarquia ou fundação 

pública que celebra o contrato de gestão com o respectivo órgão supervisor (e que tenha 

um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento), 

não se trata, portanto, de uma nova entidade da Administração indireta. 

11. Fundações públicas 

Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo conceituam fundação pública como a entidade da 

administração indireta instituída pelo poder público mediante a personificação de um 

patrimônio que, dependendo da forma de criação, adquire personalidade jurídica de direito 

público ou personalidade jurídica de direito privado, à qual a lei atribui competências 

administrativas específicas, a serem definidas em lei complementar (sua vocação teórica 

são atividades de interesse social). 

Com efeito, podemos resumir suas características da seguinte forma7: criação por lei ou 

autorizada por lei específica; personalidade jurídica própria, patrimônio próprio e autonomia 

administrativa. Ademais, elas estão sujeitas à tutela ou controle finalístico do ministério da 

área correspondente e estão sujeitas à fiscalização do Ministério Público quanto à legalidade 

de sua atuação. 

Por fim, as fundações públicas compreendem um patrimônio personalizado, afetado a um 

fim público. 

12. Empresas públicas e sociedades de economia mista 

Em comum, as duas formas de entidade administrativa são de direito privado, sob regime 

jurídico híbrido; ambas são criadas através de registro do ato constitutivo, após autorização 

legislativa para tal; as duas são criadas para o desempenho de atividade econômica de 

produção ou comercialização de bens, ou para a prestação de serviços públicos.  

Entretanto, o capital, a forma jurídica e o foro processual diferem em cada caso.  

  

                                                           
7 Adaptado de Paludo, 2013, p. 33. 
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O quadro abaixo resume essas diferenças: 

Dimensões Empresa Pública Sociedade de Economia 
Mista 

Forma Jurídica Capital totalmente público. Admite capital público e 
privado, mas a maioria do 
capital com direito a voto é 
público. 

Composição do 

capital 

Qualquer forma admitida pelo 
ordenamento jurídico (civil, comercial, 
S/A, etc.) ou até mesmo formas inéditas 
(somente para a União). 

Somente na forma de 
sociedade anônima (S/A). 

Foro processual 

(somente para as 

entidades federais) 

Com algumas exceções, as causas em que 
as empresas públicas federais forem 
interessadas tramitam na Justiça Federal. 

Tramitam na justiça 
estadual. 

 

PODERES DA ADMINISTRAÇÃO 

  

13. CONCEITO 

Conjunto de prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere aos 

agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance seus fins8. 

Assim, embora o vocábulo poder dê ideia de faculdade, o certo é que se trata de 

um poder-dever, pois ao mesmo tempo em que representam prerrogativas próprias das 

autoridades, eles representam um dever de atuação, uma obrigação. 

14. DEVERES-PODERES DA ADMINISTRAÇÃO 

14.1.1.1 Poder-dever de agir 

Os poderes administrativos são outorgados aos agentes públicos para que eles 

possam atuar em prol do interesse público. Logo, as competências são irrenunciáveis e 

devem obrigatoriamente ser exercidas. É por isso que o “poder tem para o agente 

público o significado de dever para com a comunidade e para com os indivíduos”9. Diz-

se, portanto, que são poderes-deveres, pois envolvem simultaneamente uma 

prerrogativa e uma obrigação de atuação. 

                                                           
8 Carvalho Filho, 2014, p. 51. 
9 Meirelles, 2013, p. 112. 

www.estrategiaconcursos.com.br 245 



14.1.1.2 Dever de eficiência 

O dever de eficiência representa a necessidade de atuação administrativa com 

qualidade, celeridade, economicidade, atuação técnica, controle, etc. Pode-se resumir, 

portanto, na “boa administração”. 

14.1.1.3 Dever de probidade 

Pelo dever de probidade, exige-se dos agentes públicos a observância de padrões 

éticos de comportamento. Assim, o dever de probidade se pauta na exigência da 

atuação segundo o princípio constitucional da moralidade. Os agentes públicos, além de 

observarem a lei, devem ser probos, honestos, leais ao interesse público. 

14.1.1.4 Dever de prestar contas 

O exercício da atividade administrativa pressupõe a administração, gestão e 

aplicação de bens públicos. Os agentes públicos administram o patrimônio público em 

nome da sociedade e, portanto, devem prestar constas de sua atuação. 

15. PODERES ADMINISTRATIVOS 

15.1.1.1 Poder vinculado e poder discricionário 

O poder vinculado ou regrado ocorre quando a lei, ao outorgar determinada 

competência ao agente público, não deixa nenhuma margem de liberdade para o seu 

exercício. Assim, quando se deparar com a situação prevista na lei, caberá ao agente 

decidir exatamente na forma prevista na lei. 

Diversamente, no poder discricionário, o agente público possui alguma margem 

de liberdade de atuação. No caso em concreto, o agente poderá fazer o seu juízo de 

conveniência e oportunidade e decidirá com base no mérito administrativo. 

15.1.1.2 Poder hierárquico 

Segundo Hely Lopes Meirelles, o poder hierárquico “é o de que dispõe o Executivo 

para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus 

agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro 

de pessoal”. 

Nesse contexto, o poder hierárquico tem por objetivo: 

 dar ordens; 

 rever atos; 

 avocar atribuições; 

 delegar competências; e 

 fiscalizar. 

Prosseguindo, enfatizamos que não se pode confundir subordinação com 

vinculação. O poder hierárquico se aplica nas relações de subordinação, permitindo o 

exercício de todas as formas de controle. Por outro lado, a vinculação gera uma forma 

de controle restrita, em geral sob o aspecto político. O controle decorrente da vinculação 

só pode ocorrer quando expressamente previsto em lei. 

15.1.1.3 Poder disciplinar 
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O poder disciplinar é o poder-dever de punir internamente as infrações funcionais 

dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da 

Administração. 

O exercício do poder disciplinar é em parte vinculado e em parte discricionário. 

Isso, pois pode-se dizer que é vinculada a competência para instaurar o 

procedimento administrativo para apurar a falta e, se comprovado o ilícito 

administrativo, a autoridade é obrigada a responsabilizar o agente faltoso. 

Por outro lado, em regra, é discricionária a competência para tipificação da falta e 

para a escolha e gradação da penalidade. 

Antes da aplicação de qualquer medida de caráter punitivo, deve a autoridade 

competente proporcionar o contraditório e a ampla defesa do interessado. 

15.1.1.4 Poder regulamentar 

É o poder conferido ao chefe do Poder Executivo (presidente, governadores e 

prefeitos), para a edição de normas complementares à lei, permitindo a sua fiel 

execução. Essas “normas complementares à lei” são atos administrativos normativos, 

que, quando editados pelo chefe do Poder Executivo, revestem-se na forma de decreto. 

A competência para o exercício do poder regulamentar está prevista no art. 84, 

IV, da CF, sendo atribuição privativa do Presidente da República. Vale dizer que se trata 

de competência indelegável, ou seja, o Presidente da República não pode delegá-la aos 

ministros de Estado ou outras autoridades. Com efeito, em decorrência do princípio da 

simetria, esse poder se aplica aos demais chefes do Poder Executivo (governadores e 

prefeitos). 

Neste momento, é importante informar que os atos normativos dividem-se em 

primários e secundários. Os atos normativos primários encontram fundamento direto 

na Constituição e, por conseguinte, podem inovar na ordem jurídica. 

Os atos normativos secundários, por sua vez, encontram fundamento nos atos 

normativos primários e, por conseguinte, estão delimitados por estes. Dessa forma, os 

atos normativos secundários não podem inovar na ordem jurídica. Vale dizer, os atos 

secundários possuem caráter infralegal e, portanto, estão subordinados aos limites da 

lei. 

15.1.1.5 Poder de polícia 

Para Hely Lopes Meirelles, o poder de polícia é “a faculdade de que dispõe a 

Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades, e 

direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado”. 

15.1.1.5.1 Objetivo e finalidade do poder de polícia 

Segundo Hely Lopes Meirelles, o objetivo do poder de polícia administrativa é “todo 

bem, direito ou atividade individual que possa afetar a coletividade ou pôr em risco a 

segurança nacional, exigindo, por isso mesmo, regulamentação, controle e contenção 

pelo poder público”. 
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Por conseguinte, a finalidade do poder de polícia é a proteção do interesse público 

em sentido amplo. 

15.1.1.5.2 Atos por meio dos quais se expressa o poder de polícia 
O poder de polícia como preventivo, repressivo e fiscalizador. 

No exercício do poder de polícia administrativa preventiva, encontram-se os atos 

normativos, a exemplo dos regulamentos e portarias. São disposições genéricas e 

abstratas que delimitam a atividade privada e o interesse do particular, em razão do 

interesse coletivo. 

Com efeito, a polícia administrativa repressiva se apresenta na prática de atos 

específicos subordinados à lei e aos regulamentos. 

Por fim, a função fiscalizadora do poder de polícia tem o objetivo de prevenir 

eventuais lesões aos administrados. 

15.1.1.5.3 Ciclos e delegação dos atos de polícia 

 

A doutrina e a jurisprudência nacionais consagraram a expressão ciclo de polícia 

para descrever as atividades que envolvem a atividade de polícia, quais sejam: 

▪ legislação ou ordem de polícia; 

▪ consentimento de polícia; 

▪ fiscalização de polícia; 

▪ sanção de polícia. 

--- 
 

 Delegação para entidades administrativas de direito público (autarquias e 

fundações públicas): é possível. 

 Delegação para entidades administrativas de direito privado (empresas públicas, 

sociedades de economia mista e fundações de direito privado): 

▪ Doutrina majoritária: não pode; 

▪ STJ: pode, mas somente consentimento e fiscalização; 

▪ STF: não pode. 

Delegação para particulares: não pode. É possível delegar apenas atividades materiais 

(ex.: demolição) e preparatórias (ex.: instalação de equipamentos). 
 

15.1.1.5.4 Atributos do poder de polícia 
Segundo Hely Lopes Meirelles, são atributos do poder de polícia: 

a) discricionariedade; 

b) autoexecutoriedade; e 

c) coercibilidade. 

A discricionariedade deve ser analisada em linhas gerais, pois, em casos 

específicos o poder de polícia administrativa poderá se expressar de forma vinculada. 

Assim, a discricionariedade se apresenta no momento da escolha do que se deve 
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fiscalizar e, no caso em concreto, na escolha de uma sanção ou medida dentre diversas 

previstas em lei. 

Existem situações, porém, que o poder de polícia se tornará vinculado. Por 

exemplo, na concessão de licença para construir, estando presentes todos os requisitos 

previstos em lei, o agente público é obrigado a conceder o a licença ao particular. 

A autoexecutoriedade é “a faculdade de a Administração decidir e executar 

diretamente sua decisão por seus próprios meios, sem intervenção do Judiciário”. 

Segundo a Prof. Maria Sylvia Zanella Di Pietro a autoexecutoriedade não está 

presente em todas as medidas de polícia. Para ser aplicada, é necessário que a lei a 

autorize expressamente, ou que se trate de medida urgente. Conclui a autora, por fim, 

que a exigibilidade está presente em todas as medidas de polícia, mas a executoriedade 

não. 

O último atributo é a coercibilidade, que é a característica que torna o ato 

obrigatório independentemente da vontade do administrado. 

Praticamente não há diferença entre autoexecutoriedade e coercibilidade, ao 

ponto de a Prof. Di Pietro afirmar que10: 

A coercibilidade é indissociável da autoexecutoriedade. O ato de polícia só é 

autoexecutório porque dotado de força coercitiva. Aliás, a autoexecutoriedade, tal 

como conceituamos, não se distingue da coercibilidade, definida por Hely Lopes 

Meirelles (2003:134) como “a imposição coativa das medidas adotadas pela 

Administração. 

Por fim, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo ensinam que nem todos os atos de 

polícia ostentam o atributo de autoexecutoriedade e coercibilidade. Assim, os atos 

preventivos (como a obtenção de licenças ou autorizações) e alguns atos repressivos 

(como a cobrança de multa não paga espontaneamente) não gozam a 

autoexecutoriedade e coercibilidade. 

16. USO E ABUSO DE PODER 

O abuso de poder desdobra-se em duas categorias: 

a) excesso de poder: quando o agente público atua fora dos limites de sua esfera 

de competência; 

b) desvio de poder (desvio de finalidade): quando o agente atua dentro de sua 

esfera de competência, porém de forma contrária à finalidade explícita ou 

implícita na lei que determinou ou autorizou o ato. Nesse caso, será desvio de 

poder a tanto conduta contrária à finalidade geral (interesse público, finalidade 

mediata) quanto à finalidade específica (imediata). 

                                                           
10 Di Pietro, 2014, p. 128. 
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Dessa forma, o excesso de poder se relaciona com o elemento da competência; 

enquanto o desvio de poder se refere ao elemento da finalidade. 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

17. CONCEITO 

O conceito de ato administrativo, em geral, envolve a manifestação ou declaração 

da vontade da Administração Pública, quando atua na qualidade de Poder Público, ou 

de particulares no exercício das prerrogativas públicas, com o objetivo direto de produzir 

efeitos jurídicos, tendo como finalidade o interesse público e sob regime jurídico de 

direito público. 

18.  REQUISITOS, ELEMENTOS OU ASPECTOS DE VALIDADE 

Representam os pressupostos de validade dos atos administrativos. 

Os autores costumam se basear no art. 2º da Lei 4.717/1965 (Lei da Ação Popular) 

para apresentar os seguintes elementos dos atos administrativos: competência; 

finalidade; forma; motivo; e objeto11. Esse é posicionamento dominante, prevalecente, 

portanto, nas bancas de concurso. 

Em rápidas palavras, podemos definir cada um desses elementos da seguinte 

forma: 

a) competência: poder legal conferido ao agente para o desempenho de suas 

atribuições; 

b) finalidade: o ato administrativo deve se destinar ao interesse público 

(finalidade geral) e ao objetivo diretamente previsto na lei (finalidade 

específica); 

c) forma: é o modo de exteriorização do ato; 

d) motivo: situação de fato e de direito que gera a vontade do agente que pratica 

o ato; 

                                                           
11 Nesse sentido: Meirelles (2013, p. 161); Carvalho Filho (2014, pp. 106-121); Alexandrino e Paulo (2011, p. 442). 
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e) objeto: também chamado de conteúdo, é aquilo que o ato determina, é a 

alteração no mundo jurídico que o ato se propõe a processar, ou seja, o efeito 

jurídico do ato. 

19. ATRIBUTOS 

Os atributos, também chamados de características, dos atos administrativos são 

as qualidades que os diferem dos atos privados. São, portanto, as características que 

permitem afirmar que o ato se submete o ao regime jurídico de direito público. 

Apesar das divergências, existem quatro atributos dos atos administrativos: 

a) presunção de legitimidade ou veracidade; 

b) imperatividade; 

c) autoexecutoriedade; 

d) tipicidade (Maria Sylvia Zanella Di Pietro). 

19.1.1.1 Presunção de legitimidade ou veracidade 

Pela legitimidade pressupõe-se, até que se prove o contrário, que os atos foram 

editados em conformidade com a lei. A veracidade, por sua vez, significa que os fatos 

alegados pela Administração presumem-se verdadeiros. 

19.1.1.2 Imperatividade 

Pela imperatividade os atos administrativos impõem obrigações a terceiros, 

independentemente de concordância. Com efeito, a imperatividade depende, sempre, 

de expressa previsão legal. 

19.1.1.3 Autoexecutoriedade 

A autoexecutoriedade consiste na possibilidade que certos atos ensejam de 

imediata e direta execução pela Administração, sem necessidade de ordem judicial. 

Permite, inclusive, o uso da força para colocar em prática as decisões administrativas. 

O Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello não fala em autoexecutoriedade. Para o 

doutrinador, existem, na verdade, dois atributos distintos: a exigibilidade e a 

executoriedade. Pela primeira, a Administração impele o administrado por meios 

indiretos de coação. Na executoriedade, por outro lado, a Administração, por seus 

próprios meios, compele o administrado. 

19.1.1.4 Tipicidade 

O atributo da tipicidade é descrito na obra de Maria Sylvia Zanella Di Pietro. De 

acordo com a doutrinadora, a tipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo deve 

corresponder a figuras previamente definidas em lei como aptas a produzir 

determinados resultados. 
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20. CLASSIFICAÇÃO 

20.1.1.1 Atos gerais e individuais 

Os atos gerais ou normativos são aqueles que não possuem destinatários 

determinados. Eles apresentam hipóteses genéricas de aplicação, que alcançará todos 

os sujeitos que nelas se enquadrarem. Tendo em vista a “generalidade e abstração” que 

possuem, esses atos são também chamados de atos normativos. 

Os atos individuais ou especiais são aqueles que se dirigem a destinatários certos, 

determináveis. 

A Prof. Maria Di Pietro apresenta as seguintes 

características dos atos gerais ou normativos quando 

comparados com os individuais:  

a) o ato normativo não pode ser impugnado, na via judicial, diretamente pela 

pessoa lesada (somente as pessoas legitimadas no art. 103 da CF podem 

propor inconstitucionalidade de ato normativo); 

b) o ato normativo tem precedência hierárquica sobre o ato individual (por 

exemplo, existindo conflitos entre um ato individual e outro geral produzidos 

por decreto, deverá prevalecer o ato geral, pois os atos normativos 

prevalecem sobre os específicos); 

c) o ato normativo é sempre revogável; ao passo que o ato individual sofre uma 

série de limitações em que não será possível revogá-los (por exemplo, os atos 

individuais que geram direitos subjetivos a favor do administrado não podem 

ser revogados12); 

d) o ato normativo não pode ser impugnado, administrativamente, por meio de 

recursos administrativos, ao contrário do que ocorre com os atos individuais, 

que admitem recursos administrativos. 

20.1.1.2 Atos internos e externos 

Os atos internos são aqueles que se destinam a produzir efeitos no interior da 

Administração Pública, alcançando seus órgãos e agentes. 

Esses atos, em regra, não geram direitos adquiridos e podem, por conseguinte, 

ser revogados a qualquer tempo. Também não dependem de publicação oficial, 

bastando a cientificação direta aos destinatários ou a divulgação regulamentar da 

repartição. 

Os atos externos, por outro lado, são todos aqueles que alcançam os 

administrados, os contratantes ou, em alguns casos, os próprios servidores, provendo 
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sobre os seus direitos, obrigações, negócios ou conduta perante a Administração. Esses 

atos devem ser publicados oficialmente, dado o interesse público no seu conhecimento. 

20.1.1.3 Atos de império, de gestão e de expediente 

Os atos de império são aqueles praticados com todas as prerrogativas e privilégios 

de autoridade e impostos de maneira unilateral e coercitivamente ao particular, 

independentemente de autorização judicial. 

Os atos de gestão são aqueles praticados em situação de igualdade com os 

particulares, para a conservação e desenvolvimento do patrimônio público e para a 

gestão de seus serviços. São atos desempenhados para a administração dos serviços 

públicos. É o tipo de ato que se iguala com o Direito Privado e, por conseguinte, devem 

ser enquadrados no grupo de atos da administração e não propriamente nos atos 

administrativos. 

Por fim, os atos de expediente são atos internos da Administração Pública que se 

destinam a dar andamentos aos processos e papéis que se realizam no interior das 

repartições públicas. Caracterizam-se pela ausência de conteúdo decisório, pelo trâmite 

rotineiro de atividades realizadas nas entidades e órgãos públicos. 

20.1.1.4 Atos vinculados e discricionários 

Os atos vinculados são aqueles praticados sem margem de liberdade de decisão, 

uma vez que a lei determinou, o único comportamento possível a ser obrigatoriamente 

adotado é sempre aquele em que se configure a situação objetiva prevista na lei13. 

Os atos discricionários, por outro lado, ocorrem quando a lei deixa uma margem 

de liberdade para o agente público. Enquanto nos atos vinculados todos os requisitos 

do ato estão rigidamente previstos (competência, finalidade, forma, motivo e objeto), 

nos atos discricionários há margem para que o agente faça a valoração do motivo e a 

escolha do objeto, conforme o seu juízo de conveniência e oportunidade. 

20.1.1.5 Simples, complexo e composto 

O ato simples é que aquele que resulta da manifestação de vontade de um único 

órgão, seja ele unipessoal ou colegiado. Não importa o número de agentes que participa 

do ato, mas sim que se trate de uma vontade unitária. Dessa forma, será ato 

administrativo simples tanto o despacho de um chefe de seção como a decisão de um 

conselho de contribuintes. 

O ato complexo, por sua vez, é o que necessita da conjugação de vontade de dois 

ou mais diferentes órgãos ou autoridades. Apesar da conjugação de vontades, trata-se 

de ato único. 

Por fim, o ato composto é aquele produzido pela manifestação de vontade de 

apenas um órgão da Administração, mas que depende de outro ato que o aprove para 

produzir seus efeitos jurídicos (condição de exequibilidade). 

                                                           
12 Nesse sentido, a Súmula 473 do STF determina que a revogação dos atos administrativos deve respeitar os direitos 

adquiridos. 
13 Alexandrino e Paulo, 2011, pp. 420-421. 
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Assim, no ato composto teremos dois atos: o principal e o acessório ou 

instrumental. Essa é uma diferença importante, pois o ato complexo é um único ato, 

mas que depende da manifestação de vontade de mais de um órgão administrativo; 

enquanto o ato composto é formado por dois atos. 

Cumpre frisar que o ato acessório pode ser prévio (funcionando como uma 

autorização) ou posterior (com a função de dar eficácia ou exequibilidade ao ato 

principal). 

20.1.1.6 Válido, nulo, anulável e inexistente 

O ato válido é aquele praticado com observância de todos os requisitos legais, 

relativos à competência, à forma, à finalidade, ao motivo e ao objeto. 

O ato nulo, ao contrário, é aquele que sofre de vício insanável em algum dos seus 

requisitos de validade, não sendo possível, portanto, a sua correção. Logo, ele será 

anulado por ato da Administração ou do Poder Judiciário. 

O ato anulável, por sua vez, é aquele que apresenta algum vício sanável, ou seja, 

que é passível de convalidação pela própria Administração, desde que não seja lesivo 

ao patrimônio público nem cause prejuízos a terceiros. 

Por fim, o ato inexistente é aquele que possui apenas aparência de manifestação 

de vontade da Administração, mas não chega a se aperfeiçoar como ato administrativo. 

Além disso, Celso Antônio Bandeira de Mello também considera como ato 

inexistente aqueles juridicamente impossíveis, como a ordem para que um agente 

cometa um crime. 

21. Espécies de atos administrativos 

a) atos negociais: são aqueles em que a manifestação de vontade da Administração 

coincide com determinado interesse particular, são atos em que não se faz 

presente a imperatividade ou autoexecutoriedade do particular; 

b) atos enunciativos: é o ato pelo qual a Administração declara um fato ou profere 

uma opinião, sem que tal manifestação, por si só, produza consequências 

jurídicas; 

c) atos punitivos: são os atos pelos quais a Administração aplica sanções aos seus 

agentes e aos administrados em decorrência de ilícitos administrativos; 

d) atos normativos: são os atos gerais e abstratos. Um ato administrativo geral é 

aquele que têm destinatários indeterminados, como a portaria que dispõe sobre o 

horário de funcionamento de um órgão público – ela se aplica a todas as pessoas 

que tiverem interesse em se deslocar ao órgão. O ato abstrato é aquele que se 

aplica a uma situação hipotética; 

e) atos ordinários: são atos administrativos internos, destinados a estabelecer 

normas de conduta para os agentes públicos, sem causar efeitos externos é esfera 

administrativa. Decorrem do poder hierárquico.  
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22. Extinção dos atos administrativos 

22.1.1.1 Anulação 

A anulação, também chamada de invalidação, é o desfazimento do ato 

administrativo em virtude de ilegalidade. Como a ilegalidade atinge desde a origem do 

ato, a sua invalidação possui efeitos retroativos (ex tunc). 

Além disso, a anulação dos atos administrativos é um poder-dever da 

Administração, podendo realizá-la diretamente, por meio de seu poder de autotutela já 

consagrada nas súmulas 346 e 476 do STF. De acordo com a primeira, “A Administração 

Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos” e, pela segunda, “A 

Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam 

ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 

todos os casos, a apreciação judicial”. 

A anulação também pode ser realizada pelo Poder Judiciário por meio da devida 

ação com essa finalidade. 

Em regra, a anulação é obrigação da Administração, ou seja, constatada a 

ilegalidade, o agente público deve promover a anulação do ato administrativo. Todavia, 

a doutrina entende que é possível deixar de anular um ato quando os prejuízos da 

anulação foram maiores que a sua manutenção. Além disso, há casos em que a 

segurança jurídica e a boa-fé fundamentam a manutenção do ato. 

Sempre que existir a anulação de um ato, devem ser resguardados os efeitos já 

produzidos em relação aos terceiros de boa-fé. Não se trata de direito adquirido, uma 

vez que não se adquire direito de um ato ilegal. Porém, os efeitos já produzidos, mas 

que afetaram terceiros de boa-fé, não devem ser invalidados. 

22.1.1.2 Convalidação 

A convalidação representa a possibilidade de “corrigir” ou “regularizar” um ato 

administrativo, possuindo efeitos retroativos (ex tunc). Assim, a convalidação tem por 

objetivo manter os efeitos já produzidos pelo ato e permitir que ele permaneça no 

mundo jurídico. 

São quatro condições para a convalidação de um ato segundo a Lei 9.784/1999: 

(1) que isso não acarrete lesão ao interesse público; (2) que não cause prejuízo a 

terceiros; (3) que os defeitos dos atos sejam sanáveis; (4) decisão discricionária 

(“poderão”) acerca da conveniência e oportunidade de convalidar o ato (no lugar de 

anulá-lo). 

Existem apenas dois tipos de vícios considerados sanáveis: 

a) vício decorrente da competência (desde que não se trate de competência 

exclusiva) – se o subordinado, sem delegação, praticar um ato que era de 

competência não exclusiva de seu superior, será possível convalidar o ato; 
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b) vício decorrente da forma (desde que não se trata de forma essencial) – por 

exemplo, se, para punir um agente, a lei determina a motivação, a sua ausência 

constitui vício de forma essencial, insanável portanto. Porém, quando o agente 

determina a realização de um serviço por meio de portaria, quando deveria fazê-

lo por ordem de serviço, não se trata de forma essencial e, por conseguinte, é 

possível convalidar o ato. 

A convalidação pode abranger atos discricionários e vinculados, pois não se trata 

de controle de mérito, mas tão somente de legalidade. 

22.1.1.3 Revogação 

A revogação é a supressão de um ato administrativo válido e discricionário por 

motivo de interesse público superveniente, que o tornou inconveniente ou inoportuno14. 

Trata-se, portanto, da extinção de um ato administrativo por conveniência e 

oportunidade da Administração. 

Na revogação não há ilegalidade. Por isso, o Poder Judiciário15 não pode revogar 

um ato praticado pela Administração. Também em virtude da legalidade do ato, a 

revogação possui efeitos ex nunc (a partir de agora). Isso quer dizer que seus efeitos 

não retroagem. Tudo que foi realizado até a data da revogação permanece válido. 

Nem todo ato administrativo é passível de revogação, existindo diversas 

limitações, conforme ensina a doutrina. 

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, não são passíveis de 

revogação:  

a) atos vinculados: precisamente porque não se fala em 

conveniência e oportunidade no momento da edição do ato e, por conseguinte, 

também não se falará na hora de sua revogação; 

b) atos que exauriram os seus efeitos: como a revogação não retroage, mas apenas 

impede que o ato continue a produzir efeitos, se o ato já se exauriu, não há mais que 

falar em revogação. Por exemplo, se a Administração concedeu uma licença ao 

agente público para tratar de interesses particulares, após o término do prazo da 

licença, não se poderá mais revogá-la, pois seus efeitos já exauriram; 

c) quando já se exauriu a competência relativamente ao objeto do ato: suponha que o 

administrado tenha recorrido de um ato administrativo e que o recurso já esteja sob 

apreciação da autoridade superior, a autoridade que praticou o ato deixou de ser 

competente para revogá-lo; 

d) os meros atos administrativos: como as certidões, atestados, votos, porque os 

efeitos deles decorrentes são estabelecidos em lei; 

                                                           
14 Barchet, 2008. 
15 O Poder Judiciário poderá revogar os seus próprios atos quando atuar no exercício da função atípica de administrar. 
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e) atos que integram um procedimento: a cada novo ato ocorre a preclusão com 

relação ao ato anterior. Ou seja, ultrapassada uma fase do procedimento, não se 

pode mais revogar a anterior; 

f) atos que geram direito adquirido: isso consta expressamente na Súmula  473 do STF. 

22.1.1.4 Cassação 

A cassação é o desfazimento de um ato válido em virtude de descumprimento pelo 

beneficiário das condições que deveria manter, ou seja, ocorre quando o administrado 

comete alguma falta.  Funciona, na verdade, como uma sanção contra o administrado 

por descumprir alguma condição necessária para usufruir de um benefício. 

22.1.1.5 Caducidade 

A caducidade é a forma de extinção do ato administrativo em decorrência de 

invalidade ou ilegalidade superveniente. Assim, a caducidade ocorre quando uma 

legislação nova – ou seja, que surgiu após a prática do ato – torna-o inválido. 

23. Decadência administrativa 

A Lei 9.784/1999 admite uma hipótese de convalidação que não é propriamente 

um “ato”, mas sim uma omissão da administração que impede, após um lapso temporal, 

a invalidação do ato administrativo. 

Segundo a Lei 9.784/1999 (art. 55), “O direito da Administração de anular os atos 

administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco 

anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”. 

Trata-se de prazo decadencial, ou seja, que não admite interrupções nem 

suspensões. A interrupção se refere à inutilização do tempo já transcorrido, ou seja, 

quando se interrompe um prazo, dever-se-á reiniciar a sua contagem. A suspensão, por 

sua vez, trata da suspensão temporária da contagem do tempo, porém, cessado o 

motivo da suspensão, continua-se contando de onde parou. 

LICITAÇÕES PÚBLICAS 

 

Legislação 

O arcabouço jurídico das licitações é amplo. O fundamento principal decorre do inciso 

XXI do artigo 37 da Constituição Federal de 1988 (CF/88), segundo o qual: 

“XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 

e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
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igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 

da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” (grifos nossos) 

Partindo para a legislação infraconstitucional, a Lei 8.666/1993, que regulamenta o 

inciso XXI do artigo 37 da CF, estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 

alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e 

dos municípios. 

Outro documento importante é a Lei 10.520/2002, que institui, no âmbito da União, 

estados, Distrito Federal e municípios, a modalidade de licitação denominada pregão, para 

aquisição de bens e serviços comuns. 

Destinatários 

O artigo 1º da Lei de Licitações estabelece o seu campo de aplicação. Dessa forma, 

as normas gerais de licitação se aplicam a todos os entes federados, envolvendo os três 

Poderes, incluindo ainda os Tribunais de Contas e o Ministério Público. Aplica-se também 

aos órgãos encarregados de gerir os fundos especiais e às autarquias, fundações públicas. 

Ademais, atualmente, a Lei 8.666/1993 em aplicação subsidiária (complementar) 

em relação às empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Para 

essas entidades, aplica-se a Lei 13.303/2016 como forma prioritária. 

Finalidade 

A licitação possui as seguintes finalidades:  

 garantir a observância do princípio constitucional da isonomia; 

 seleção da proposta mais vantajosa;  

 promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 

Princípios 

O artigo 3º traz como princípios básicos da licitação a: legalidade; impessoalidade; 

moralidade e probidade administrativa; igualdade; publicidade; vinculação ao instrumento 

convocatório; julgamento objetivo. 

O artigo 3º, além de apresentar os princípios expressos, estabelece, ao seu final, 

que se aplicam também os princípios que “lhes são correlatos”. Dessa forma, a doutrina 

menciona diversos outros princípios. Hely Lopes Meirelles, por exemplo, apresenta uma 

relação maior de princípios: procedimento formal, publicidade, igualdade entre os 
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licitantes, sigilo das propostas, vinculação ao edital, julgamento objetivo, probidade 

administrativa e adjudicação compulsória. 

Modalidades 

O artigo 22 da Lei 8.666/1993 estabelece as seguintes modalidades de licitação: 

concorrência, tomada de preços, convite, concurso; e leilão. Além dessas, a Lei 

10.520/2002 instituiu a modalidade de licitação chamada pregão. Por fim, a Lei 

9.472/1997, Lei da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), criou a modalidade 

chamada consulta, aplicável às demais agências reguladoras por determinação do artigo 

37 da Lei 9.986/2000. 

O critério para escolha da concorrência, tomada de preços ou convite – conhecidas 

como modalidades comuns –, em geral, decorre do valor do objeto a ser licitado. 

O convite é aplicável para obras e serviços de engenharia até o valor de R$ 150 mil 

e para compras e demais serviços o limite é de R$ 80 mil. Por sua vez, a tomada de preços 

(TP) pode ser utilizada em obras e serviços de engenharia de até R$ 1,5 milhão e para 

compras e demais serviços o valor máximo é de R$ 650 mil. Acima desses valores, aplica-

se a concorrência. 

Cabe destacar que as modalidades mais complexas podem ser utilizadas nos valores 

abrangidos pelas modalidades mais simples.  

24. Concorrência 

A concorrência é a mais complexa das modalidades comuns, sendo aplicada em 

licitações de maior vulto, precedida de ampla publicidade. De acordo com o §1º do artigo 

22, a concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase 

inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 

exigidos no edital para execução de seu objeto. 

Apresenta como características principais a universalidade e a ampla publicidade. 

Vamos aproveitar para apresentar os prazos exigidos pela Lei entre a publicação do 

edital e recebimento das propostas ou da realização do evento (artigo 21, §2º e incisos): 

Prazo Situação 

45 dias 

a) concurso; ou 

b) concorrência, para o regime de empreitada integral ou quando a 

licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço"; 

30 dias 

c) concorrência, nos casos não especificados acima; ou 

d) tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou 

"técnica e preço"; 

15 dias 
e) tomada de preços, nos casos não especificados acima; ou 

f) leilão; 

5 dias úteis g) convite. 
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Maria Di Pietro resume da seguinte forma os casos em que a concorrência é 

obrigatória:  

 

25. Tomada de preços 

A tomada de preços (TP), por sua vez, é a modalidade de licitação entre interessados 

devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para 

cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada 

a necessária qualificação (art. 22, §2º, Lei 866/1993). 

A TP permite a participação de duas espécies de concorrentes: os cadastrados,; e os 

não cadastrados, que poderão apresentar a documentação comprobatória até o terceiro 

dia útil anterior à data do recebimento das propostas. 

Ela é utilizada para celebração de contratos relativos a obras, serviços e compras de 

menor vulto quanto comparada com concorrência. Assim como na concorrência, o 

julgamento é realizado por uma comissão composta por três membros. 

É a modalidade aplicável nas seguintes situações: 

Concorrência

De acordo com o 
valor

obras e serviços de engenharia acima de R$ 1,5 
milhões

compras e serviços que não de engenharia acima de 
R$ 650 mil

Independente do 
valor

compra e alienação de bens imóveis (ressalva: 
alienação de bens adquiridos de processos judiciais ou 

dação em pagamento - pode ser concorrência ou 
leilão)

concessão de direito real de uso

concessão de serviço público

alienação de bens móveis acima de R$ 650 mil

registro de preços (ressalvados os casos de pregão)

parcerias público-privadas (PPP)

licitações internacionais (ressalvas admitem TP ou 
convite)
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26. Convite 

O convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu 

objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela 

unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento 

convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que 

manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 

apresentação das propostas. 

A diferença fundamental em relação a outras modalidades é que o convite utiliza a 

carta-convite no lugar do edital para fins de convocação dos participantes.  

Há possibilidade de convidar menos do que três interessados quando, por limitações 

de mercado ou manifesto desinteresse, seja impossível a obtenção do número mínimo de 

licitantes.  

Por outro lado, quando existirem mais do que três possíveis interessados, a cada 

novo convite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, no 

mínimo, mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas 

licitações (art. 22, §6º). 

Para fechar, essa é a modalidade aplicável nas seguintes situações: 

Tomada de Preços

Em função do valor

Obras e serviços de 
engenharia - até R$ 1,5 

milhão

Compras e serviços que 
não de engenharia - até R$ 

650 mil

Licitações internacionais, 
desde que:

cadastro internacional de 
fornecedores

valor estimado dentro do 
limite para TP
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27. Concurso 

O concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha 

de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou 

remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na 

imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias (art. 22, §4º). 

Nessa modalidade, não interessa mais o valor, mas a natureza do objeto. 

O julgamento é realizado por uma comissão especial integrada por pessoas de 

reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, servidores públicos 

ou não. 

28. Leilão 

Nos termos do §5º do art. 22, o leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados para a venda, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da 

avaliação, dos seguintes bens: bens móveis inservíveis para a administração; produtos 

legalmente apreendidos ou penhorados; ou para a alienação de bens imóveis, em que a 

aquisição derivou de procedimentos judiciais ou dação em pagamento, conforme 

determina os art. 19, III. 

29. Consulta 

Essa modalidade é aplicada exclusivamente às agências reguladoras.  

Contudo, a consulta é uma modalidade de exceção, pois o artigo 54 da Lei 

9.472/1997 estabelece que a contratação de obras e serviços de engenharia civil está 

sujeita aos procedimentos previstos na Lei 8.666/1993. Além disso, o artigo 56 dispõe que 

os bens e serviços comuns poderão ser contratados por meio do pregão.  

Dessa forma, a consulta não se aplica a: obras e serviços de engenharia civil 

(modalidades da Lei 8.666/1993); e bens e serviços comuns (pregão, Lei 10520/2002). 

Convite

De acordo com o valor

Obras e serviços de 
engenharia - até R$ 150 mil

Compras e demais serviços -
até R$ 80 mil

Licitações internacionais, 
desde que

Não haja fornecedor do 
bem ou serviço no Brasil

A contratação respeite os 
limites de valor para o 

convite
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Por fim, a Resolução Anatel nº 5/1998, dispõe que a consulta “é a modalidade de 

licitação em que ao menos cinco pessoas, físicas ou jurídicas, de elevada qualificação, 

serão chamadas a apresentar propostas para fornecimento de bens ou serviços não 

comuns”. 

30. Pregão 

As modalidades licitatórias previstas na Lei 8.666/1993, na maioria das vezes, não 

conseguiram dar a celeridade desejável à atividade administrativa de escolha dos futuros 

contratados. Para resolver este problema, a Lei 10.520/2002 instituiu uma nova 

modalidade licitatória, o pregão, com disciplina e procedimentos próprios, destinada à 

aquisição de bens e serviços comuns. 

A aplicação do pregão não decorre de seu valor, mas do objeto. O pregão é utilizado 

para a aquisição de bens e serviços comuns, independentemente do valor estimado para 

a contratação. 

Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 

usuais do mercado. 

Inexigibilidade de licitação 

A inexigibilidade de licitação ocorre quando há inviabilidade jurídica de competição. 

Ocorre em situações que, mesmo que o Administrador desejasse, não seria possível 

proporcionar a competição. Dessa forma, as situações de inexigibilidade são vinculadas. 

Dispensa de licitação 

A dispensa de licitação ocorre quando, apesar de existir a possibilidade de 

competição, o legislador tenha autorizado ou determinado que a Administração não realize 

a licitação. Diferentemente da inexigibilidade, as hipóteses de dispensa estão 

taxativamente previstas em lei.  

A forma de contratação direta por dispensa de licitação divide-se em licitação 

dispensada e licitação dispensável. 

31. Licitação dispensada (vedações) 

As hipóteses em que a licitação é dispensada estão expressamente previstas no 

artigo 17 da Lei 8.666/1993. São casos em que, apesar de ser viável a competição, a Lei 

determina que não se realize licitação. 
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32. Licitação dispensável 

As hipóteses de licitação dispensável encontram-se taxativamente previstas no 

artigo 24 da Lei de Licitações. Maria Sylvia Zanella Di Pietro divide as hipóteses de licitação 

dispensável em quatro grupos, vejamos: 

• em razão do pequeno valor (incisos I e II do artigo 24): 

• em razão da situação (art. 24, incisos III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XIV, XVIII, XXVII e 

XXVIII); 

• em razão do objeto (art. 24, incisos X, XII, XV, XVII, XIX, XXI, XXV, XXIX, XXX e 

XXXII); 

• em razão da pessoa (art. 24, incisos art. 24, incisos VIII, XIII, XVI, XX, XXII, XXIII, 

XXIV e XXVI) 

Tipos de licitação 

São os critérios de julgamento da licitação.: 

• menor preço: quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de 

acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço (este é o 

critério obrigatório para o pregão); 

• melhor técnica; 

• técnica e preço; 

• maior lance ou oferta: nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de 

uso. 

A “melhor técnica” e a “técnica e preço” destinam-se exclusivamente para os serviços de 

natureza predominantemente intelectual, em especial (exemplificativo) na elaboração de 

projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva 

em geral e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos 

básicos e executivos. A licitação de técnica e preço aplica-se, ainda, na aquisição de bens 

e serviços de informática não enquadrados como comuns. 

Os tipos de licitação não se aplicam na modalidade licitatória concurso. 

Sanções 

As sanções administrativas estão disciplinadas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei de 

Licitações. Existem cinco tipos de sanções que podem ser impostas aos contratados: a) 

advertência; b) multa de mora, por atraso na execução; c) multa de ofício; d) suspensão 

temporária da possibilidade de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
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Administração por até dois anos; e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 

Segundo Hely Lopes Meirelles16, 

Contrato administrativo é o ajuste que a Administração Pública, agindo nessa 

qualidade, firma com o particular ou outra entidade administrativa para a consecução 

de objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas pela própria 

Administração. (grifos nossos) 

O conceito apresentado pela Lei 8.666/1993 é encontrado no artigo 2º nos seguintes 

termos: 

Art. 2º [...] Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e 

qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, 

em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de 

obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. 

Dessa forma, o contrato é um acordo de vontades realizado entre a Administração Pública 

e outra pessoa, seja ela física ou jurídica, pública ou privada, com o objetivo de atender a 

determinado interesse público, como a prestação de um serviço, realização de uma obra 

ou fornecimento de um produto. 

33. Contratos da administração x contratos administrativos 

Contratos da administração: são os ajustes firmados pela Administração Pública e os 

particulares, nos quais a Administração não figura na qualidade de poder público. Esses 

contratos são regidos predominantemente pelo direito privado. Dessa forma, o Poder 

Público não age com supremacia sobre o privado. Também são conhecidos como contratos 

atípicos, semipúblicos ou horizontais; 

Contratos administrativos: são os ajustes que a Administração, nessa qualidade, celebra 

com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para consecução de fins públicos, 

segundo o regime jurídico de direito público. Nesse caso, a Administração age com 

supremacia sobre o particular. Também são conhecidos como contratos típicos ou 

verticais. 

                                                           
16 Meirelles, 2013, p. 223. 
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34. Cláusulas necessárias 

Enquanto no direito privado os particulares são livres para estipularem a maioria das 

cláusulas do contrato, como consequência da autonomia da vontade que impera para os 

administrados (sociedade em geral); nos contratos administrativos existem algumas 

cláusulas necessárias, impostas pelo artigo 55 da Lei de Licitações e que, sempre que for 

o caso, devem constar nos termos do ajuste, sob pena de nulidade. São elas: 

• o objeto e seus elementos característicos; 

• o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

• o preço, as condições de pagamento, os critérios de reajuste; 

• os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de 

recebimento; 

• o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional 

programática e da categoria econômica; 

• as garantias, quando exigidas; 

• os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades e os valores das 

multas (obs.: o TCU entende que não se pode incluir cláusula prevendo a aplicação 

de multa ou indenização contra a Administração em caso de rescisão); 

• os casos de rescisão; 

• o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa pela inexecução total ou parcial do contrato; 

• as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for 

o caso; 

• a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao 

convite e à proposta do licitante vencedor; 

• a legislação aplicável à execução do contrato; 

• a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; e 

• deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede 

da Administração para dirimir qualquer questão contratual. 

35. Exigência de garantia 

À Administração é facultada a exigência de garantia a fim de assegurar a execução do 

contrato. Neste caso, porém, a garantia só poderá ser exigida do licitante vencedor e 

deverá estar prevista no instrumento convocatório. Ademais, uma vez exigida a garantia, 

caberá ao contratado optar por uma das modalidades previstas na Lei. Ou seja, cabe à 

autoridade competente decidir se é o caso ou não de exigir garantia; contudo, a escolha 

cabe ao vencedor da licitação, dentre uma das seguintes modalidades de garantia (Art. 

56, §1º), caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação 
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e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; seguro-garantia; ou fiança 

bancária. 

36. Vigência contratual 

Em regra, a duração dos contratos é limitada à vigência dos respectivos créditos 

orçamentários, exceto quanto aos relativos (art. 57): 

a) aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano 

Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração 

e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório; 

b) à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a 

sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de 

preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta 

meses. Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da 

autoridade superior, este prazo poderá ser prorrogado por mais doze meses. 

c) ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a 

duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da 

vigência do contrato. 

d) às hipóteses de licitação dispensável previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do 

art. 2417, cujos contratos poderão ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, 

caso haja interesse da administração.  

37. Cláusulas exorbitantes 

O regime jurídico de direito público dá à Administração algumas prerrogativas que a 

colocam em situação de superioridade perante o particular. Essas prerrogativas, 

conhecidas como cláusulas exorbitantes, representam a principal diferença entre os 

contratos de direito público (contratos administrativos) e os contratos de direito privado. 

As principais cláusulas exorbitantes encontram-se no artigo 58 da LLC: 

                                                           
17 Art. 24.  É dispensável a licitação: 

IX - quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em 
decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional; [...] 

XIX - para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e 
administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos 
meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto; [...] 

XXVIII – para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País, que envolvam, 
cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente 
designada pela autoridade máxima do órgão. [...] 

XXXI - nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 20 da Lei no 10.973, de 2 de 
dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação dela constantes. 

Obs.: a Lei 10.973/2004 dispõe sobre “incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no 
ambiente produtivo e dá outras providências”. 
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Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere 

à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: 

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 

público, respeitados os direitos do contratado; 

II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta 

Lei; 

III - fiscalizar-lhes a execução; 

IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, 

pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de 

acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como 

na hipótese de rescisão do contrato administrativo. 

§ 1º As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos 

não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. 

§ 2º Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do 

contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. (grifos 

nossos) 

Podemos mencionar outras prerrogativas encontradas ao longo da Lei de Licitações, como 

a possibilidade de exigir garantia (Art. 60); a faculdade para exigência de medidas de 

compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de 

financiamento (Art. 3º, §11); e as restrições a aplicação da “exceção do contrato não 

cumprido” (Art. 78, XV). 
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38. Alteração dos contratos 

Os contratos administrativos podem ser alterados unilateralmente pela Administração ou 

por acordo das partes. Na primeira situação, ocorre uma das prerrogativas ou cláusulas 

exorbitantes. Em todos os casos, ademais, deve existir justificativa para a alteração. 

As hipóteses para alteração unilateral pela Administração encontram-se no inciso I do 

artigo 65, e são (i) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para 

melhor adequação técnica aos seus objetivos; e (ii) quando necessária a modificação do 

valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, 

nos limites permitidos por esta Lei. 

Em regra, o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. No caso particular de reforma de 

edifício ou de equipamento, o limite é de até 50% (cinquenta por cento) para os seus 

acréscimos. 

Em contrapartida, as hipóteses de alteração em virtude de acordo das partes, ou alteração 

bilateral do contrato, são as seguintes (Art. 65, II): 

• quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

• quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem 

como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade 

dos termos contratuais originários; 

• quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a 

antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a 

correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou 

serviço; 

• para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 

do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, 

serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 

previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 

execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.  
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39. Teoria da Imprevisão 

 

40. Espécies de contratos 

Contratos de concessão de serviços públicos: o Poder Público poderá prestar os serviços 

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação. Dessa 

forma, a concessão e a permissão são formas de delegação de serviços públicos, ou seja, 

representam a descentralização de serviços por colaboração ou delegação. 

Contratos de obras: Consoante o art. 6º, I, da Lei 8.666/1993, a obra é toda construção, 

reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta. 

Por conseguinte, o contrato administrativo de obra será o ajuste entre a Administração e 

um particular, tendo por objeto pactuado a construção, reforma, fabricação, recuperação 

ou ampliação de determinado bem público. 

Contratos de serviço: para a Lei 8.666/1993, serviço é “toda atividade destinada a obter 

determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, 

instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, 

transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais” (art. 

6º, II). Cabe salientar que os serviços que tratamos aqui são serviços privados prestados 

à Administração e não podem ser confundidos com a prestação dos serviços públicos. 

Contratos de fornecimento (ou compras): Os contratos de fornecimento são aqueles 

destinados à aquisição de bens móveis – tais como material de escritório, gêneros 

alimentícios, material de limpeza, equipamentos, etc. – necessários à manutenção das 

atividades administrativas, à prestação de serviços públicos ou à realização de obras. 

 

Caso fortuito ou 
força maior

Eventos da natureza ou de atos de 
terceiros, de caráter extraordinário, 

imprevisível e inevitável, que oneram ou 
impedem a execução contratual.

Fato do 
príncipe

Atos gerais do Estado que oneram o 
contrato de forma indireta/reflexa.

Fato da 
Administração

Ações ou omissões do Estado que atingem 
o contrato de forma direta e específica

Interferências 
imprevisíveis

Ocorrências preexistentes, descobertas na 
execução contratual, que oneram, mas não 

impedem a conclusão dos trabalhos.

TEORIA DA 
IMPREVISÃO
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AGENTES PÚBLICOS 

 

Devemos entender o conceito de agentes públicos como uma designação genérica para as 

pessoas físicas que exercem, a qualquer título, as funções estatais, independentemente 

da natureza ou tipo de vínculo que possuem com o Estado. 

Embora não exista um consenso entre os juristas, as classificações de agentes públicos, 

normalmente, se baseiam nos ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, que veremos a 

seguir. 

41. Agentes políticos 

Os agentes políticos são os componentes do governo em seus primeiros escalões para o 

exercício de atribuições constitucionais. 

Nesse contexto, estão nessa categoria: 

a) os chefes do Poder Executivo (Presidente, governadores e prefeitos); 

b) os auxiliares imediatos do chefe do Poder Executivo (ministros e secretários 

estaduais e municipais); 

c) os membros das corporações legislativas (senadores, deputados e vereadores). 

Adicionalmente, Hely Lopes Meirelles inclui como agentes políticos: (a) os membros do 

Poder Judiciário; (b) os membros do Ministério Público; (c) os membros dos Tribunais de 

Contas; (d) os representantes diplomáticos; e (e) demais autoridades que atuem com 

independência funcional no desempenho de atribuições governamentais, judiciais ou 

quase judiciais, estranhas ao quadro do serviço público. 

42. Agentes administrativos 

Os agentes administrativos são aqueles que prestam serviços ao Estado e às entidades da 

Administração Indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos 

cofres públicos. Caracterizam-se pelo exercício da atividade como profissão, dentro de 

uma estrutura hierarquizada. 

Segundo Hely Lopes Meirelles, os agentes administrativos constituem a imensa massa de 

prestadores de serviços à Administração Direta e Indireta, subdividindo-se em três grupos: 

a) os servidores públicos (também chamados de servidores estatutários ou servidores 

em sentido estrito): são os titulares de cargo público, efetivo ou em comissão, que se 

submetem ao regime jurídico estatutário (vínculo de natureza legal); 
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b) os empregados públicos (também chamados de servidores empregados ou 

servidores celetistas): são os titulares de emprego público, contratados sobre o regime da 

legislação trabalhista (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), cujo vínculo com a 

Administração possui natureza contratual (contrato de trabalho), com predomínio das 

regras de direito privado; 

c) os servidores temporários: contratados com base no art. 37, IX, da CF, por tempo 

determinado para “atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”. 

Os temporários não possuem cargo nem emprego público, exercendo apenas uma função 

pública. 

43. Agentes honoríficos 

Os agentes honoríficos são cidadãos convocados, designados ou nomeados para prestar 

ao Estado, transitoriamente, determinados serviços relevantes, em razão de sua condição 

cívica, de sua honorolidade ou de sua notória capacidade profissional, mas sem possuir 

qualquer vínculo empregatício ou estatutário e, normalmente, sem remuneração. 

44. Agentes delegados 

Os agentes delegados são particulares – pessoas físicas ou jurídicas – que recebem a 

incumbência da execução de determinada atividade, obra ou serviço público e o realizam 

em nome próprio, por sua conta e risco, mas segundo as normas do Estado e sob a 

permanente fiscalização do delegante. Esses agentes não são representantes do Estado, 

mas são colaboradores do Poder Público. 

45. Agentes credenciados 

Os agentes credenciados são aqueles que recebem da Administração Pública a 

incumbência de representá-la em determinado ato ou para praticar alguma atividade 

específica, mediante remuneração do Poder Público credenciante. 
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Agente de fato 

 

Os agentes de fato designam um grupo de agentes que, mesmo sem ter uma 

investidura normal e regular, executam função pública em nome do Estado. 

Dessa forma, os agentes de fato diferenciam-se em duas categorias: 

a) agentes necessários: são aqueles que atuam em situações excepcionais, 

como, por exemplo, em uma calamidade pública ou outra situação emergencial, 

colaborando com o Poder Público, como se fossem agentes de direito. Seria o caso de uma 

pessoa designada pelo Poder Público para coordenar um abrigo público durante uma grave 

enchente, executando atos e exercendo atividades como se fosse um agente público; 

b) agentes putativos: são os que desempenham atividade pública na presunção 

de legitimidade, porém em caso que a investidura do agente não se deu dentro do 

procedimento legalmente exigido. É o exemplo de agente que pratica inúmeros atos de 

administração, porém sem ter sido previamente aprovado em concurso público. 

Ademais, é importante mencionar que o agente, mesmo que investido de forma 

irregular, possui direito à percepção de remuneração, não se podendo exigir a devolução 

dos valores, sob pena de gerar o enriquecimento ilícito da Administração. 

Cargo, emprego e função pública 

 

Os agentes públicos podem exercer cargo público, emprego público ou função 

pública. 

Com efeito, a Lei 8.112/1990 define cargo público como “o conjunto de atribuições 

e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um 

servidor” (art. 3º). Ademais, os cargos públicos “são criados por lei, com denominação 

própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou 

em comissão” (art. 3º, parágrafo único). 

Os titulares dos cargos públicos são os servidores públicos, que são agentes 

administrativos submetidos ao regime estatutário. 

Os empregos públicos, por outro lado, diferem-se dos cargos públicos por 

designarem a unidade de atribuições em que o vínculo é celetista, possuindo, portanto, a 

natureza trabalhista e contratual, regido predominantemente por regras de Direito 

Privado. Dessa forma, os empregos públicos designam, em regra, as unidades de 
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atribuições e responsabilidades ocupadas pelos empregados públicos das pessoas 

administrativas de direito privado: empresas públicas e sociedades de economia mista. 

Para todo cargo ou emprego público corresponde uma ou mais funções públicas, isto 

é, o conjunto de atribuições conferidas aos órgãos, aos cargos, aos empregos ou 

diretamente aos agentes públicos. 

Regime jurídico (estatutário ou celetista) 

 

O regime estatutário é o conjunto de regras legais que disciplina a relação entre os 

servidores públicos, ocupantes de cargo público, e a Administração Direta, autárquica e 

fundacional de direito público. 

A característica do regime estatutário é que ele é disciplinado em lei (natureza legal) 

de cada ente da Federação, que deverá observar as normas constitucionais.  

O regime celetista, por outro lado, estabelece as regras para os empregados 

públicos. Assim, enquanto o regime estatutário possui natureza legal, o regime celetista 

possui natureza contratual, ou seja, encontra-se disciplinado em um contrato de trabalho, 

sendo, portanto, bilateral. As regras gerais do regime celetista encontram-se na 

Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 5.452/1943), aplicável a todos os entes 

da Federação, por esse motivo diz-se que ele possui unicidade normativa. 

A partir dos ensinamentos de Gustavo Barchet, podemos apresentar o seguinte 

resumo das características dos regimes estatutário e celetista: 

 regime estatutário: 

a)  decorre diretamente da lei, impondo alterações na situação funcional do 

servidor independentemente de sua anuência; 

b) prevê alguns direitos sem similar no regime celetista, que visam a conferir 

ao servidor um mínimo de autonomia funcional no exercício de suas funções, merecendo 

destaca a estabilidade; 

c)  somente pode ser adotado por pessoas jurídicas de direito público; 

d) é o regime obrigatório para as funções típicas de Estado; e 

e)  é caracterizado pela pluralidade normativa, uma vez que cada ente político 

goza de autonomia para editar o estatuto de seus servidores; 

 regime celetista: 
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a) tem como diploma legal básico a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

mas sua fonte normativa indireta é o contrato de trabalho, que só permite alterações na 

situação jurídica do empregado público com expressa anuência; 

b) não prevê qualquer direito que vise a assegurar a autonomia funcional ao 

empregado no exercício de suas funções, uma vez que não impede a dispensa sem justa 

causa; 

c) é caracterizado pela unidade normativa, pois tem por lei básica a CLT, 

aplicável a todos os entes da Federação. 

Estabilidade, efetividade e vitaliciedade 

 

46. Estabilidade 

A estabilidade é o direito de permanência no serviço público, destinado aos 

servidores detentores de cargo de provimento efetivo. Trata-se de uma forma de 

assegurar a autonomia dos servidores públicos, evitando que eles fiquem reféns de 

ingerências de natureza política. Além disso, a estabilidade destina-se a promover a 

profissionalização dos servidores públicos, por meio do desenvolvimento de carreiras. 

Existem quatro requisitos para aquisição da estabilidade: 

a) aprovação em concurso público; 

b) o cargo deve ser de provimento efetivo; 

c) três anos de efetivo exercício; 

d) aprovação em avaliação especial de desempenho por comissão instituída 

para essa finalidade. 

O servidor público estável poderá perder o cargo de forma não voluntária nas 

seguintes situações: 

a) sentença judicial transitada em julgado; 

b) processo administrativo com ampla defesa; 

c) insuficiência de desempenho, verificada mediante avaliação periódica, na 

forma de lei complementar, assegurada ampla defesa; 

d) excesso de despesa com pessoal, nos termos do art. 169, §4º. 
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47. Efetividade 

Não se deve confundir a estabilidade com a efetividade. A estabilidade, como vimos, 

é um direito do servidor que cumprir os requisitos constitucionais, enquanto a efetividade 

é um atributo do cargo público, concernente a sua forma de provimento. 

Nesse contexto, vale transcrever um trecho da ementa do RE 167.635/SP, em que 

o STF demonstra, de forma clara, a diferença entre efetividade e estabilidade: 

Não há que confundir efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo, 

designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, 

é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições 

fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo. 

48. Vitaliciedade 

A vitaliciedade também é uma garantia de permanência no serviço público, porém 

aplicável somente a algumas carreiras de agentes públicos, diferenciando-se da 

estabilidade em razão da maior proteção que proporciona e da natureza dos cargos que 

ensejam sua aquisição. 

Assim, a vitaliciedade admite uma única hipótese de perda do cargo: sentença judicial 

transitada em julgado. Nessa linha, as demais hipóteses de perda do cargo não se aplicam 

aos ocupantes de cargos vitalícios. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

  

49. CONCEITO 

Podemos definir processo administrativo como uma sucessão de atos coordenados 

entre si, tendo por fim uma decisão final a ser proferida pela Administração. 

Nesta aula, vamos estudar a Lei 9.874/1999, conhecida como Lei do Processo 

Administrativo Federal18. 

                                                           
18 Por questões didáticas, vamos utilizar somente “Lei do Processo Administrativo”, mas entenda implícito o “Federal”. 
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50. ABRANGÊNCIA E APLICAÇÃO 

A Lei 9.784/1999 é uma lei federal e, portanto, aplica-se 

somente à União no exercício de sua função administrativa. 

Todavia, o STJ já entendeu que ela pode ser aplicada, de 

forma subsidiária, aos estados e municípios que não 

disponham de legislação própria sobre processo administrativo19. 

Além disso, no Distrito Federal, por força da Lei Distrital 2.834/200120, aplicam-se, 

no que couber, as disposições da Lei Federal 9.784/1999. 

Vale dizer, que essas situações são excepcionais. No primeiro caso, decorre de 

ausência de legislação própria, aplicando-se a legislação federal apenas de forma 

subsidiária. No segundo caso, foi o próprio Distrito Federal, por lei própria, editada 

no exercício de sua autonomia, que adotou as normas da Lei Federal. 

A Lei 9.784/1999 é destinada ao exercício da função administrativa. Portanto, ela 

não se aplica ao exercício das funções jurisdicional e legislativa. No entanto, as disposições 

da Lei do Processo Administrativo alcançam os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário 

da União, quando no desempenho da função administrativa (art. 1º, §1º). Com efeito, 

mesmo que a Lei não seja expressa, ela também será aplicada ao Tribunal de Contas da 

União e ao Ministério Público da União quando estiverem no exercício da função 

administrativa. 

51. PRINCÍPIOS 

Segue um mnemônico para facilitar a memorização dos 

princípios da Lei 9.784/1999: 

SERá FÁCIL Pro MoMo 

 

                                                           
19 REsp 1.148.460/PR: “10. A Lei 9.784/99 pode ser aplicada de forma subsidiária no âmbito dos demais Estados-

Membros, se ausente lei própria regulando o processo administrativo no âmbito local”. 
20 Disponível em Lei Distrital 2.834/2001. 

SERá

Segurança jurídica

Eficiência

Razoabilidade
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Além dos princípios previstos no caput do art. 2º, o parágrafo único do mesmo artigo 

apresenta os critérios a serem observados nos processos administrativos. Cada um desses 

critérios é fundamento ou se relaciona com algum dos princípios do processo 

administrativo. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: 

I - atuação conforme a lei e o Direito [legalidade]; 

II - atendimento a fins de interesse geral [impessoalidade/finalidade], vedada a renúncia total ou 

parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei [indisponibilidade do interesse 

público]; 

III - objetividade no atendimento do interesse público [impessoalidade/finalidade], vedada a 

promoção pessoal de agentes ou autoridades [impessoalidade]; 

IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé [moralidade]; 

V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na 

Constituição [publicidade]; 

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em 

medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público 

[razoabilidade e proporcionalidade]; 

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão [motivação]; 

FÁCIL

Finalidade

Ampla defesa

Contraditório

Interesse público

Legalidade

Pro MoMo

Proporcionalidade

Moralidade

Motivação
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VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados 

[segurança jurídica/informalismo]; 

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança 

e respeito aos direitos dos administrados [segurança jurídica/informalismo]; 

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de 

provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas 

situações de litígio [ampla defesa e contraditório]; 

XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei [gratuidade 

dos processos administrativos]; 

XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados 

[oficialidade]; 

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim 

público a que se dirige [impessoalidade e finalidade], vedada aplicação retroativa de nova 

interpretação [segurança jurídica]. 

52. DIREITOS DOS ADMINISTRADOS 

O art. 3º enumera, a título exemplificativo, sem prejuízo de outros que lhe sejam 

assegurados, os direitos dos administrados perante a Administração Pública. 

Nesse sentido, é direito do administrado ser tratado com respeito pelas autoridades 

e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas 

obrigações. 

Em reforço ao princípio da publicidade, o inc. II, art. 3º, concede o direito do 

particular de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que figure na 

condição de interessado, de ter vista dos autos, de obter cópias de documentos neles 

contidos e de conhecer as decisões proferidas. 

Além disso, o particular tem o direito de formular alegações e apresentar documentos 

antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente (art. 3º, 

III). 

Finalmente, a Lei coloca como direito do administrado “fazer-se assistir, 

facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de 

lei” (art. 3º, IV). 

Segundo a Lei, terão prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância, os 

procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado:  

a) pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; 

b) pessoa portadora de deficiência, física ou mental; 

c) pessoa portadora de doença grave21. 

                                                           
21 Mais especificamente (art. 69-A):  
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53. DEVERES DOS ADMINISTRADOS 

Por outro lado, o art. 4º apresenta alguns dos deveres do administrado perante a 

Administração: 

I - expor os fatos conforme a verdade; 

II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; 

III - não agir de modo temerário; 

IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o 

esclarecimento dos fatos. 

54. RECURSO ADMINISTRATIVO E REVISÃO 

O recurso administrativo ocorre quando a parte interessada, discordando com a 

decisão administrativa, pede a sua reforma ou reexame, dentro do prazo legal. A revisão, 

por outro lado, ocorre quando, a qualquer tempo, a pedido do interessado ou de ofício pela 

Administração, procede-se a adequação de sanção imposta, em decorrência do surgimento 

de fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificá-la. 

De acordo com a Lei 9.784/1999, das decisões administrativas cabe recurso, em face 

de razões de legalidade e de mérito (art. 57). 

A Lei determina que o recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se 

não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior (art. 56, 

§1º). 

O §2º do art. 56 determina que, salvo exigência legal, a interposição de recurso 

administrativo independe de caução (garantia de instância). 

 

 

Súmula Vinculante nº 21 

É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens 

para admissibilidade de recurso administrativo. 

O recurso tramitará no máximo por três instâncias administrativas, salvo disposição 

legal diversa. 

Além disso, se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado da 

súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a 

reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões 

da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso (art. 56, §3º). 
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Após o esgotamento das vias administrativas, caso o interessado entenda que houve 

violação a enunciado de súmula vinculante, caberá reclamação ao Supremo Tribunal 

Federal (Lei 11.417/2006, art 7º, caput e §1º22).  Acolhida pelo STF a reclamação fundada 

em violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e 

ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras 

decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal 

nas esferas cível, administrativa e penal (Lei 9.784/1999, art. 64-B). 

O art. 58 trata de quem possui legitimidade para interpor recurso administrativo, são 

eles: 

I - os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo; 

II - aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão 

recorrida; 

III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses 

coletivos; 

IV - os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses difusos. 

Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para interposição de recurso 

administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida (art. 

59). Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido 

no prazo máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente 

(art. 59, §1º). Esse prazo poderá ser prorrogado por igual período, ante justificativa 

explícita (art. 59, §2º). 

Aproveitando, o art. 63 dispõe que não será reconhecido recurso quando interposto: 

I - fora do prazo; 

II - perante órgão incompetente; 

III - por quem não seja legitimado; 

IV - após exaurida a esfera administrativa. 

A regra é que os recursos administrativos não possuam efeito suspensivo. Contudo, a Lei 

permite que, havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente 

da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a 

pedido, dar efeito suspensivo ao recurso (art. 61, §1º). 

Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os 

demais interessados para que, no prazo de cinco dias úteis, apresentem alegações (art. 

62).      

Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos 

(revisão), a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou 

                                                           
22 Art. 7o  Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência 

ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios 

admissíveis de impugnação. 

§ 1o  Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias 

administrativas. 
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circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Nesse 

caso, todavia, não poderá resultar agravamento da sanção. 

55. Prazos 

As regras sobre os prazos constam no art. 66, e seus parágrafos, e no art. 67 da Lei 

9.784/1999, que, sinteticamente, estabelecem o seguinte: 

a) os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se 

da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento (art. 66, caput); 

b) considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento 

cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora 

normal (art. 66, §1º); 

c) os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo (art. 66, §2º); 

d) os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do 

vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como 

termo o último dia do mês (art. 66, §3º); 

e) os prazos processuais não se suspendem, salvo motivo de força maior 

devidamente comprovado (art. 67). 
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QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E TRABALHO EM EQUIPE – PROF. RODRIGO RENNÓ 

 

Trabalho em equipe 

Um grupo de pessoas poderia ser definido como “Um conjunto de dois ou mais indivíduos que 
estabelecem contatos pessoais, significativos e propositais, uns com os outros, em base de 
continuidade, para alcançar um ou mais objetivos comuns”. 

Os grupos formais podem ser visualizados pela estrutura organizacional, ou seja, pelos 
componentes de cada setor ou departamento.  

Um grupo informal não é facilmente identificado. Estes grupos são formados por pessoas que 
têm interesses comuns, relacionamentos de amizade etc. 

Formação dos Grupos 

Formação Pessoas se conhecem e as regras de funcionamento e comportamento 
dentro do grupo são estabelecidas 

Erupção ou 
Tormenta 

Formação dos primeiros conflitos, geralmente relacionados com a 
disputa pelo controle do poder e restrições ao individualismo 

Normalização 

 

Já existe uma coesão dentro do grupo e o relacionamento já está mais 
firme. Está claro para seus membros quais são os comportamentos 
aceitáveis dentro do grupo.  

Realização ou 
Desempenho 

 

Estrutura do grupo já está plenamente funcional e as energias já são 
gastas na realização das atividades. 

Encerramento ou 
Desintegração 

Aqui o grupo já se prepara para terminar seu trabalho e entregar seu 
resultado final 

Grupos versus Indivíduos 

Vantagens da Decisão em Grupo Descrição 

Grupos geram informações mais 
completas e mais conhecimento 

Como agregam os recursos de várias pessoas, grupos 
trazem mais dados e informações para o processo 
decisório.  

Oferecem maior diversidade de 
pontos de vista 

Os grupos trazem mais diversidade de experiências e 
pontos de vista, abrindo a possibilidade que novas 
maneiras de encarar o problema e novos métodos sejam 
levados em consideração na solução.  

Geram decisões de alta qualidade 
Evidências apontam que os grupos quase sempre 
superarão mesmo os melhores indivíduos.  
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Levam a uma maior aceitação das 
decisões 

Muitas decisões geram problemas porque os membros 
não aceitam a solução encontrada. Pessoas do grupo que 
participaram da escolha da decisão tenderão a aceitar a 
mesma e encorajar seus colegas a aceitar a decisão.  

 

Desvantagens da Decisão em 
Grupo 

Descrição 

Consomem mais tempo 
Grupos consumam tomar mais tempo para decidir do 
que as pessoas, naturalmente. Reuniões, debates e a 
busca de uma decisão de consenso levam tempo.  

Pressão da conformidade em 
grupos 

O desejo que as pessoas têm de serem aceitas no grupo 
pode levar a uma busca por evitar qualquer discussão 
mais aberta e reduzir possibilidade de novas ideias.  

Grupos podem ser dominados por 
poucos membros 

Se um grupo é dominado por pessoas com baixa 
habilidade e/ou capacidade, a efetividade do grupo irá 
cair.  

Diluição da responsabilidade 
pelos resultados 

Nas decisões individuais, fica claro quem é o responsável 
pela decisão. Já nas decisões em grupo a 
responsabilidade de cada membro é diluída.   

Estrutura dos Grupos 

De acordo com Chiavenato, as principais variáveis estruturais de um grupo são: liderança 
formal, papéis, desempenho de papel, normas, status do grupo, tamanho, composição e seu 
grau de coesão 

Liderança formal 

Cada grupo tem um líder formalmente indicado pela organização, que pode ser o gerente, o 
chefe, o supervisor, etc. Esse líder desempenha um papel importante no funcionamento do 
grupo, podendo ter uma influência positiva e guiar seus subordinados para os objetivos 
desejados, ou ter um impacto negativo no funcionamento do grupo.  

Papéis 

Um papel é um conjunto de atividades e comportamentos solicitados de um membro da 
organização que ocupa um determinado posto ou posição.  

Desempenho de papel 

• Identidade de papel – relacionada com as atitudes e os comportamentos da pessoa e 
que são consistentes com o papel assumido; 

• Percepção de papel – Refere-se à visão pessoal sobre como a pessoa deve agir em 
determinada situação com base na interpretação de como ela acredita que deve se 
comportar; 
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• Expectativa de papel – é a maneira como os outros acreditam que a pessoa deve reagir 
em determinada situação; 

• Conflito de papéis – quando uma pessoa se confronta com diferentes expectativas 
associadas aos papéis que ela desempenha, o resultado é o conflito de papéis 

Normas 

As normas são os padrões aceitáveis de comportamento que são compartilhados pelos 
membros de uma organização. Estipulam regras que devem ser seguidas e dizem o que cada 
pessoa pode ou não pode fazer em cada situação. 

Status do Grupo 

O status significa a importância que seus membros dão ao grupo e aos seus participantes. 
Quanto mais valor percebido, maior será o desejo de participar do mesmo. 

Tamanho do grupo 

O tamanho do grupo influencia o seu comportamento. As evidências apontam que grupos 
menores são melhores na realização de tarefas. Já para resolver problemas, grupos maiores 
atingem melhores resultados. 

Outro fator importante é a “folga social”, que se refere à tendência dos indivíduos se 
esforçarem menos quando o grupo é grande. Ou seja, trabalharia com menos empenho do 
que o faria de modo individual.  

Composição do grupo 

Grupos podem ser homogêneos ou heterogêneos. Os grupos heterogêneos contam com 
pessoas diferentes, com históricos, formações, gêneros diferentes.  

Já os grupos homogêneos contariam com pessoas mais assemelhadas, com menor 
diversidade.  

Grau de coesão 

O grau de coesão se refere ao grau em que as pessoas são atraídas entre si e motivadas a 
permanecer no grupo. Quanto mais coeso o grupo é, maior a sua produtividade tende a ser.  

Fatores importantes na coesão grupal 

Aumentam a coesão Diminuem a coesão 

Acordo sobre os objetivos grupais Desacordo quanto aos objetivos 

Frequência das interações Tamanho grande do grupo 

Atratividade pessoal Experiências desagradáveis 

Competição intergrupal Competição intragrupal 

Avaliação favorável Dominação por um ou mais membros 
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Equipes 

Os estudos já realizados indicam que as equipes superam os grupos normais quando uma 
atividade demanda múltiplas habilidades, maior capacidade de análise e de experiência. 

As equipes de trabalho geram sinergia positiva através de uma coordenação de seu trabalho, 
ou seja, o somatório de seu resultado é maior do que seria o somatório dos resultados 
isolados de seus membros 

Uma equipe seria, portanto, uma evolução dos grupos de trabalho 

De acordo com Chiavenato, as principais diferenças entre um grupo e uma equipe de trabalho 
são 

Grupos Equipes 

Objetivo é trocar informações Objetivo é o desempenho coletivo 

Não tem sinergia Sinergia positiva 

Responsabilidade é individual Responsabilidade coletiva 

Habilidades randômicas e variadas Habilidades complementares 

Relacionamento é informal e solto Relacionamento é coeso e firme 

Tipos de Equipe 

De acordo com Robbins, existem quatro tipos principais de equipes  

Equipes de soluções de problemas – são formadas geralmente por pessoas do mesmo 
departamento, que se reúnem para analisar melhorias de qualidade, no ambiente de trabalho 
ou de eficiência. 

Equipes Multifuncionais (cross-functional) – equipes formadas por membros de vários 
departamentos, normalmente do mesmo nível hierárquico, que se juntam para realizar uma 
atividade. Um exemplo deste tipo de equipe são as forças-tarefa. 

Equipes auto gerenciadas – são formadas por funcionários que executam atividades 
relacionadas ou interdependentes. Estes membros da equipe tomam muitas das 
responsabilidades de um supervisor, pois planejam e distribuem as tarefas envolvidas no 
trabalho, controlam os resultados e chegam até a escolher os membros da equipe.  

Equipes virtuais – os membros deste tipo de equipe utilizam as tecnologias de informação 
para trabalhar juntos e atingir seus objetivos. Através de instrumentos como e-mails, 
videoconferências e a internet conseguem trocar informações e interagir. 

Outra classificação menciona os seguintes tipos de equipes: 

Tipo de Equipe Descrição 

Equipes 
funcionais 

Compõem-se de pessoas que executam tarefas similares, numa mesma 
unidade organizacional; se, por um lado, a troca de informações sobre 
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procedimentos possibilita a cooperação, por outro, o domínio de uma 
estreita gama de tarefas pode limitar os ganhos de produtividade. 

Equipes por 
fluxo de 
trabalho ou 
células 

Ao integrar todas as atividades necessárias à fabricação de um produto ou 
à prestação de um serviço, esse modelo favorece os processos de 
melhoria da qualidade e de aumento da produtividade, permitindo 
estabelecer sua efetiva contribuição para os resultados. 

Equipes 
multifuncionais 

Contam com a participação de especialistas de várias áreas com o objetivo 
de desenvolver atividade específica, motivo pelo qual são também 
conhecidas como equipes de projetos. 

Equipes 
temporárias 

São forças-tarefas criadas para levar a cabo uma atribuição, sem 
características de continuidade, podendo envolver pessoas de diferentes 
áreas que dedicam parte de seu tempo produtivo a esse fim. 

Equipes 
autogerenciadas 

Têm ampla autonomia para tomar decisões visando à melhoria dos 
resultados, bem como para contratar pessoas e utilizar recursos; vêm-se 
tornando indispensáveis devido à crescente complexidade das operações, 
o que exige decisões rápidas. 

Equipes em rede 
ou virtuais 

São comuns em organizações com sede em diferentes lugares e que 
utilizam os recursos da tecnologia da informação para que seus membros 
mantenham contato entre si; aqui é importante promover encontros 
frequentes, de modo a facilitar os relacionamentos interpessoais. 

Equipes de 
riscos 

Criadas como estratégia para promover o espírito empreendedor, reúnem 
talentos especiais, que podem até vir a fazer parte da estrutura 
organizacional; têm ampla autonomia para administrar seu próprio 
orçamento e atingir os objetivos. 

Equipes 
verdadeiras 

Segundo Katzenbach (2000), quando a importância relativa dos produtos 
do trabalho coletivo aumentar, uma equipe verdadeira demandará que a 
liderança passe as mãos do integrante ou integrantes mais adequados, de 
acordo com a tarefa em questão. 

Para que uma equipe tenha sucesso, são necessárias algumas habilidades:  

Habilidades de Comunicação – sem uma comunicação eficaz entre os membros da equipe, 
será muito difícil atingir os resultados desejados. 

Habilidade de Autogerenciamento – A equipe deve, em conjunto, ultrapassar obstáculos por 
meio da construção de um senso de propriedade, responsabilidade, compromisso e eficiência 
de cada membro, encorajando a total participação e autocrítica para melhorar 
incessantemente as condições de trabalho; 

Habilidades de Liderança – Devem existir oportunidades para que todos exerçam a liderança.  

Habilidades de Responsabilidade – Cada membro da equipe é responsável não só pelo seu 
trabalho, mas também pelo trabalho dos seus colegas.  

Habilidade de Apoio à Diversidade – Quanto mais diversificada a equipe tanto maior sua 
habilidade de responder a novos problemas e apresentar novas soluções. 
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Habilidade de Retroação e Avaliação – Sem aprender com os erros passados, nenhuma 
equipe cresce. Devemos incentivar a autocrítica e a busca pelo auto aprendizado constante; 

Habilidade de Planejamento Estratégico – Em vez de responder a problemas com respostas 
isoladas, a equipe deve utilizar o planejamento estratégico para mapear os desafios e 
oportunidades de modo participativo; 

Habilidade de Conduzir Reuniões Bem-sucedidas – Não deve existir perda de tempo com 
reuniões longas e pouco produtivas. A equipe deve aprender a utilizar técnicas de modo que 
as reuniões sejam curtas e produtivas; 

Habilidade de Resolver Conflitos – A equipe deve aprender a resolver problemas, negociar 
colaborativamente, responder a situações difíceis e resolver conflitos internos; 

Habilidades de Desfrutar – O trabalho não deve ser encarado como uma “pena” para os 
membros da equipe. Aprender a gostar do trabalho que é feito e desfrutar dos momentos 
juntos é importante para que a equipe tenha sucesso. 

Criando Equipes Eficazes 

De acordo com Robbins, são quatro os principais fatores para se ter uma equipe eficaz: o 
contexto, a composição, o processo e o projeto de trabalho 

Fatores de contexto 

Os fatores de contexto englobam os recursos adequados para que a equipe alcance seus 
resultados, como materiais, informações, equipamentos e ferramentas, pessoal capacitado, 
suporte administrativo, dentre outros. Outro fator seria a liderança e a estrutura 

Um clima de confiança também é um aspecto que pode impulsionar o desempenho de uma 
equipe. Os sistemas de avaliação de desempenho e as recompensas devem estar bem 
desenhadas. Avaliações de desempenho individuais, remuneração fixa e incentivos 
individuais, dentre outros instrumentos, não são adequados para equipes de alto 
desempenho. 

Fatores de composição 

Esses fatores são relativos aos membros da equipe, como devem ser selecionados. 

Qualidade dos membros: o desempenho da equipe depende de pessoas com conhecimentos, 
habilidades e atitudes dos seus membros.  

Personalidade: estudos apontam que membros extrovertidos, simpáticos, organizados e 
equilibrados emocionalmente tendem a receber melhores avaliações de seus superiores.  

Outro ponto citado pela literatura trata-se do conceito que conhecemos como a “maçã 
podre”, que estragaria os demais frutos da cesta.  

Distribuição de papeis: as equipes têm diferentes necessidades e tarefas que devem ser 
desenvolvidas e precisam das pessoas corretas para cada uma delas.  

Diversidade: as equipes precisam de diversos conhecimentos, habilidades e atitudes 
diferentes.  

Tamanho das equipes: equipes menores costumam funcionar melhor do que equipes 
grandes.  

Flexibilidade dos membros: é outro fator que pode aumentar a eficácia da equipe.  
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Preferências dos membros: nem todas as pessoas gostam de trabalhar em equipe. Se 
desconsiderarmos isso e selecionarmos para a equipe um profissional que prefere trabalhar 
sozinho, isso pode causar problemas.  

Fatores de processo 

• As equipes eficazes precisam ter uma visão conjunta, um destino desejado a ser 
alcançado. Quando existem esses objetivos comuns, existe um direcionamento dos 
esforços, as pessoas sabem o que devem fazer para que a equipe alcance o sucesso.  

• Ao mesmo tempo, existe a necessidade de definirmos metas específicas, que apontem 
resultados específicos e datas alvo.  

• A confiança é também importante. Quando temos confiança de que atingiremos um 
resultado, isso nos dá mais tranquilidade e uma energia positiva que nos ajuda a 
desempenhar bem nossas tarefas.  

• Os níveis de conflito devem estar na medida certa. O conflito não é necessariamente 
ruim. Equipes com um nível de conflito muito baixo podem ficar acomodadas.   

• A folga social significa a sinergia negativa e equipes com uma folga social grande não 
desempenham bem. Seria o caso em que a soma dos esforços individuais seria maior do 
que o esforço grupal. 

Fatores do Projeto de Trabalho 

Todos nós precisamos de algum nível de autonomia para que possamos desempenhar bem 
nossas atividades. Devemos ter a liberdade de usar diversas habilidades ao nosso dispor para 
executar bem as nossas tarefas (variedade de habilidades), pois muitas vezes existem vários 
caminhos possíveis para alcançar um resultado.   

Outro aspecto importante é a habilidade de poder executar por inteiro uma atividade ou 
tarefa (identidade de tarefa), tendo consciência de como nosso trabalho é importante e do 
valor que agregamos aos demais membros da equipe. 

Essa noção de que o nosso trabalho e a atividade/tarefa que desempenhamos é importante 
para a organização ou para outros membros também é significativa e é chamada de 
significado da tarefa. 

 

 

Atendimento de Qualidade  

A qualidade no atendimento ocorre quando a instituição, através de seus funcionários e 
servidores, atende às expectativas de seus usuários – que no caso do setor público são, 
geralmente, os cidadãos. 

Assim, deve ser um dos principais objetivos da Administração Pública a prestação de um 
excelente atendimento aos seus cidadãos, que pagam impostos e que elegem seus 
representantes.  

Para podermos atender a estes usuários, precisamos conhecê-los! Se soubermos quais são 
suas necessidades e seus desejos, poderemos nos organizar para atendê-los melhor. Se não 
soubermos, dificilmente iremos prestar um atendimento de qualidade. 

Dentre as características de um bom atendimento, podemos citar: 
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➢ Competência – os conhecimentos, habilidades e atitudes que nos possibilitam dar uma 

solução rápida ao usuário. O conhecimento sobre o que o usuário/cliente busca ou qual 

a sua motivação a procurar o atendimento é importante para a realização de um bom 

serviço. 

➢ Presteza – que se refere ao atendimento no momento correto, na hora necessária. O 

atendente mostra interesse em atender às necessidades do usuário; 

➢ Credibilidade – que ocorre quando conseguimos ser percebidos como prestadores de 

serviço sérios e honestos (só prometa o que puder cumprir); 

➢ Organização – um ambiente limpo e claro, com profissionais prontos para o 

atendimento e com os materiais necessários; 

➢ Boa comunicação (comunicabilidade) – Ter habilidade de expor as ideias, que é 

fundamental para que as pessoas se entendam e os conflitos sejam minimizados; 

➢ Iniciativa – a flexibilidade por parte dos atendentes é muito importante para que novas 

demandas sejam atendidas; 

➢ Cortesia – a gentileza no atendimento sempre é bem recebida. Tratar as pessoas com 

urbanidade facilita uma boa percepção das pessoas em relação ao nosso trabalho e 

torna o ambiente mais agradável.  Um atendimento que não segue o padrão mínimo de 

cortesia vai contra o princípio da impessoalidade. 

Um dos maiores diferenciais do atendimento ao público é o atributo humano, isto é, não 
realizar um atendimento robótico ao cliente/usuário e sim, humanizado. 

Uma percepção ruim do atendimento pode refletir negativamente sobre a percepção tanto 
da empresa/órgão público quanto dos seus produtos e serviços. 

Outros elementos importantes para um atendimento de qualidade, bem como nos 
relacionamentos, são os seguintes: 

➢ Tolerância – Conseguir admitir e entender as diferenças, respeitar a diversidade e não 

ter arrogância e sim o sentimento de servir; 

➢ Calma e paciência – Reduzir a ansiedade para conseguir prestar um bom atendimento; 

➢ Discrição - Ter sensatez, ser reservado, recatado e decente; 

➢ Interesse - Mostrar empenho para lhe apresentar as soluções. 

Dessa forma, algumas habilidades são fundamentais aos profissionais dos ramos, como: 
sinceridade, transparência, satisfação e motivação. 

- O atendimento deve ter um clima agradável, ou seja, o local deve ser confortável, deve 
haver simpatia e honestidade na relação.  

- Mais uma importante qualidade no atendimento ao público denomina-se proatividade. De 
acordo com esta qualidade, o público será atendido por colaboradores que tomaram a 
iniciativa e assumiram responsabilidades de fazer com que as “coisas aconteçam”. Uma 
pessoa proativa tem a capacidade de anteceder-se aos problemas e trabalhar para evitar que 
eles ocorram. 

- Empatia é a atenção individual e o cuidado demonstrado pelo atendente em relação ao 
problema apresentado pelo usuário, colocando-se em seu lugar, a fim de um melhor 
entendimento desse problema. 
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- Para que um bom atendimento possa ocorrer, muitas vezes faz-se necessário o 
estabelecimento de procedimentos de tomada de decisões rotineiras (ou programadas), de 
modo que não se perca muito tempo analisando casos simples.  

Deve existir um procedimento “padrão” para a solução de um caso específico, ou seja, um 
protocolo a ser seguido. 

Isto não quer dizer, entretanto, que o atendimento em geral deva ser “padronizado”. As 
pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes e devem ser tratadas de acordo com 
essas diferenças. Logo, faz-se necessário que o atendente identifique situações e solucione-
as de forma eficiente. 

O atendimento ao público pode ser visto como uma atividade rotineira complexa de 
tratamento de informações, marcada por procedimentos administrativos habituais 

Outro aspecto importante no atendimento é o trabalho em equipe. Sempre que possível, os 
funcionários devem buscar auxiliar uns aos outros, de modo que o cliente seja atendido da 
melhor maneira possível. 

Autor reconhecido nesta área, Las Casas, aponta os seguintes fatores que condicionam um 
atendimento de qualidade, 

“Tangibilidade – os clientes avaliam os aspectos visíveis de um local onde ocorre a prestação 
de serviços. Tudo conta nessa avaliação, inclusive quadros, limpeza do local, arrumação, etc. 

Confiança – estabelecer uma relação de confiança é fundamental. Reconhecer as fraquezas e 
os erros, entregar o que promete e ser sempre ético são fatores que auxiliam para atingir esses 
objetivos. 

Responsividade – esta característica se refere à capacidade que um profissional tem para 
prestar serviços rapidamente, sem deixar que os indivíduos esperem desnecessariamente. Boa 
vontade e prontidão também são avaliados pelos clientes. 

Autoconfiança – um bom profissional deve demonstrar que é bom. A forma com que trabalha, 
demonstrando segurança e de maneira correta, transmite confiança. Os clientes gostam de 
lidar e de ser atendidos por pessoas confiáveis. ” 

Mais um detalhe importante está no atendimento preferencial, ou seja, aquele direcionado, 
por exemplo, às gestantes, às lactantes, às pessoas portadoras de necessidades especiais, às 
pessoas idosas. Deve-se, no atendimento ao público com qualidade, respeitar o atendimento 
preferencial, evitando qualquer tipo de constrangimento no momento de comprovação da 
condição.  

A utilização de uma linguagem simples deve ser a norma. Os termos técnicos só devem ser 
utilizados em último caso, quando não existirem alternativas mais simples. Sempre que 
possível, devemos evitar os vícios de linguagem e as gírias, pois não são adequados no ato 
do atendimento. 

No atendimento telefônico, portanto, observa-se qualidade do serviço quando o agente 
público tiver domínio dos assuntos mais recorrentes do seu setor para conseguir responder 
às questões básicas, sendo, dessa forma, eficiente. 

Atender o público sob o princípio da eficiência é promover o atendimento com domínio de 
conhecimento sobre a área de atuação e conhecer os caminhos para a resolução dos 
problemas. 
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Carta de Serviços ao Usuário – O Decreto nº 9.094, de 2017 

A Carta de Serviços ao Usuário, que é uma das inovações da gestão pública atualmente, é 
regulada pelo Decreto nº 9.094/2017. Ele dispõe sobre a simplificação do atendimento 
prestado aos usuários dos serviços públicos e revogou o antigo Decreto nº 6.932, de 2009. Ela 
é um dos instrumentos que busca a melhoria e a simplificação do atendimento público.  

Dentre outros instrumentos que buscam “desburocratizar” a relação do cidadão com o 
Estado, ratificou a dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação em documentos 
produzidos no Brasil.  Assim, a não ser que exista dúvida fundada quanto à autenticidade ou 
previsão legal, o servidor não poderá exigir o reconhecimento de firma e a autenticação em 
documentos produzidos no país e destinados a fazer prova junto a órgãos e entidades do 
Poder Executivo federal.  A autenticação de cópia de documentos poderá ser feita, por meio 
de cotejo (comparação) da cópia com o documento original, pelo próprio servidor público a 
quem o documento deva ser apresentado.  

Diretrizes 

I - Presunção de boa-fé; 

II - Compartilhamento de informações, nos termos da lei; 

III - atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos 
comprobatórios de regularidade; 

IV - Racionalização de métodos e procedimentos de controle; 

V - Eliminação de formalidades e exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao 
risco envolvido; 

VI - Aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos 
de atendimento aos usuários dos serviços públicos e a propiciar melhores condições para o 
compartilhamento das informações; 

VII - utilização de linguagem clara, que evite o uso de siglas, jargões e estrangeirismos; e 

VIII - articulação com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os outros Poderes para 
a integração, racionalização, disponibilização e simplificação de serviços públicos. 

Art. 2º Salvo disposição legal em contrário, os órgãos e as entidades do Poder Executivo 
federal que necessitarem de documentos comprobatórios da regularidade da situação de 
usuários dos serviços públicos, de atestados, de certidões ou de outros documentos 
comprobatórios que constem em base de dados oficial da administração pública federal 
deverão obtê-los diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados, nos 
termos do Decreto nº 8.789, de 29 de junho de 2016, e não poderão exigi-los dos usuários 
dos serviços públicos. 

Se o documento a que se refere o artigo 2º conter informação sigilosa sobre o usuário do 
serviço público, o fornecimento pelo órgão ou pela entidade responsável pela base de dados 
oficial fica condicionado à autorização expressa do usuário, com algumas exceções que forem 
previstas em lei. 
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Se a informação não constar no banco de dados oficial, a comprovação necessária poderá ser 
feita por meio de declaração escrita e assinada pelo usuário dos serviços públicos. Caso ele 
conceda alguma declaração falsa, ele ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais 
aplicáveis. 

No atendimento aos usuários dos serviços públicos, os órgãos e as entidades do Poder 
Executivo federal observarão as seguintes práticas: 

• Gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania 

• Padronização de procedimentos referentes à utilização de formulários, guias e outros 
documentos congêneres; e 

• Vedação de recusa de recebimento de requerimentos pelos serviços de protocolo, 
exceto quando o órgão ou a entidade for manifestamente incompetente.  

Se o órgão público precisar de um complemento de informações e tiver de solicitar 
esclarecimentos, a comunicação entre o órgão ou a entidade do Poder Executivo federal e o 
interessado poderá ser feita por qualquer meio, preferencialmente eletrônico. 

Carta de Serviços ao Usuário 

A Carta de Serviços ao Cidadão foi prevista no Decreto n.º 6.932/2009, o qual foi revogado 
pelo Decreto nº 9.094/2017.  

Os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal que prestam atendimento aos usuários 
dos serviços públicos, direta ou indiretamente, deverão elaborar e divulgar Carta de Serviços 
ao Usuário, no âmbito de sua esfera de competência. 

O objetivo dessa Carta seria o de informar aos usuários sobre os serviços prestados, as formas 
de acesso a esses serviços e os compromissos e padrões de qualidade do atendimento ao 
público  

Informações que devem constar na Carta 

O serviço oferecido; 

Os requisitos e os documentos necessários para acessar o serviço; 

As etapas para processamento do serviço; 

O prazo para a prestação do serviço; 

A forma de prestação do serviço; 

A forma de comunicação com o solicitante do serviço; e 

Os locais e as formas de acessar o serviço. 

Dessa forma, também constarão informações que detalham o padrão de qualidade de 
atendimento dos serviços públicos ofertados: 

• I - os usuários que farão jus à prioridade no atendimento; 

• II - o tempo de espera para o atendimento; 

• III - o prazo para a realização dos serviços; 
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• IV - os mecanismos de comunicação com os usuários; 

• V - os procedimentos para receber, atender, gerir e responder às sugestões e 
reclamações; 

• VI - as etapas, presentes e futuras, esperadas para a realização dos serviços, incluídas 
a estimativas de prazos; 

• VII - os mecanismos para a consulta pelos usuários acerca das etapas, cumpridas e 
pendentes, para a realização do serviço solicitado; 

• VIII - o tratamento a ser dispensado aos usuários quando do atendimento; 

• IX - os elementos básicos para o sistema de sinalização visual das unidades de 
atendimento; 

• X - as condições mínimas a serem observadas pelas unidades de atendimento, em 
especial no que se refere à acessibilidade, à limpeza e ao conforto; 

• XI - os procedimentos para atendimento quando o sistema informatizado se 
encontrar indisponível. 

 

Simplifique! 

Simplifique! É o nome dado a um formulário no qual os usuários dos serviços públicos 
poderão apresentar aos órgãos e às entidades do Poder Executivo federal quando a prestação 
de serviço público não observar o disposto neste Decreto estudado.   

Com o Simplifique!, os usuários apresentam uma Solicitação de Simplificação, 
preferencialmente, por meio eletrônico, em canal único oferecido pela Ouvidoria-Geral da 
União, do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, devendo constar: 

➢ A identificação do solicitante; 

➢ A especificação do serviço objeto da simplificação; 

➢ O nome do órgão ou da entidade perante o qual o serviço foi solicitado; 

➢ A descrição dos atos ou fatos; e 

➢ Facultativamente, a proposta de melhoria. 

Por fim, o procedimento aplicável à Solicitação de Simplificação será disciplinado em ato 
conjunto dos Ministros de Estado da Transparência e Controladoria-Geral da União e do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

Sansões por Descumprimento 

O servidor público ou o militar que descumprir o disposto no Decreto nº 9.094/2017 estará 
sujeito às penalidades previstas, respectivamente, na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, e na Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980.  

Avaliação e Melhoria dos Serviços Públicos 

Dentre as medidas ou indicadores técnicos para avaliarmos a qualidade no atendimento ao 
cliente ou cidadão, temos: o percentual de atendimentos completos no primeiro contato e 
o tempo necessário para o atendimento. 
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Outra ferramenta é a pesquisa de opinião. Muitas vezes, os próprios usuários do serviço têm 
ideias e reclamações que podem motivar alterações no modo de atender ao público. 

Investir em treinamentos constantes dos colaboradores da organização, a fim de atualizar e 
aprimorar os respectivos conhecimentos contribui para a melhoria da qualidade do 
atendimento ao público de uma organização. 

No governo federal, o processo de avaliação está detalhado no Decreto 9.094/17. De acordo 
com esse normativo: 

“Art. 20.  Os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal deverão utilizar ferramenta de 
pesquisa de satisfação dos usuários dos seus serviços, constante do Portal de Serviços do 
Governo federal, e do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal, e utilizar os dados 
como subsídio relevante para reorientar e ajustar a prestação dos serviços. 

Relações Públicas 

O conjunto de atividades coordenadas com o intuito de apresentar o a troca de informações 
entre o usuário e a organização (pública ou privada) refere-se ao que chamamos de relações 
públicas. 

Organização do Trabalho 

Prioridades no Serviço 

A organização do trabalho busca, através de procedimentos e ferramentas, a definição de 
prioridades na execução do serviço e o estabelecimento de metas que, consequentemente, 
levarão à redução do desperdício de tempo e de esforço dos colaboradores. 

Um dos fatores mais importantes para aumentarmos o desempenho no ambiente de trabalho 
é a administração do tempo. Um profissional de sucesso deve planejar sua atuação e utilizar 
ferramentas de agenda para definir quais devem ser as atividades que devem ser feitas antes 
e quais são as atividades "gargalo", ou seja, que são requisitos para outras atividades. 

 

 

Gestão de Conflitos 

• O conflito é algo comum sempre que indivíduos têm valores, objetivos, interesses ou 
ideias diferentes uns dos outros. 

• Como os conflitos podem gerar problemas paras as empresas e para os órgãos públicos, 
devemos administrá-los de forma que não causem maiores problemas nem dificultem o 
alcance dos objetivos estratégicos da instituição. Entretanto, o objetivo não deve ser o de 
suprimir, eliminar, todos os conflitos da organização. 

 

• Quando o nível do conflito é razoável, moderado, ele pode promover um ambiente de 
maior criatividade no trabalho, de maior entrega dos funcionários 

• A falta total de conflitos pode ser um sintoma de que a equipe não tem desafios, que as 
metas são muito fáceis 
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• Quando o conflito é bem gerenciado ele pode se tornar um aspecto positivo para a 
instituição. 

• O conflito é disfuncional quando ele prejudica a organização. Isto acontece quando o nível 
de conflitos é muito baixo ou muito alto.   

• O objetivo do gestor deve ser o de administrar os conflitos de forma que promovam a 
criatividade, a inovação e um alto desempenho 

Visão Descrição 

Tradicional 

 

Conflito é associado a termos como violência, destruição e 
irracionalidade. Deve ser evitado a todo custo. 

Relações Humanas 
Conflito é um fato natural da vida, algo inevitável e que deve ser 
aceito. 

Interacionista 
Conflito deve ser aceito, até encorajado, pois é necessário para 
que o desempenho do grupo seja positivo.  

Conflitos Substantivos e Emocionais 

Um conflito é substantivo quando existe algum desentendimento sobre algo concreto, como: 
recursos escassos, objetivos antagônicos, dentre outros fatores. 

O segundo tipo de conflito seria o emocional. Estes seriam derivados de sentimentos 
negativos em relação ao outro. Como exemplos, teríamos: antipatia, medo, raiva etc. 

Causas dos Conflitos 

Objetivos 
Conflitivos  

 

• Ocorre quando as pessoas buscam objetivos que não podem 
ser alcançados ao mesmo tempo. 

• Pode acontecer quando a organização não cria objetivos 
coerentes entre si.  

• Exemplo: Área de Marketing quer aumentar o investimento em 
publicidade e setor financeiro recebe bônus por corte de 
custos.  

Recursos Escassos  

 

• Principal causa de conflitos nas organizações.  
• Quando faltam recursos, as pessoas entrarão em conflito para 

garantir que seus projetos e processos não sejam prejudicados.  
• É o famoso ditado: "farinha pouca, meu pirão primeiro".  

Papel Ambíguo 

 

• Acontece quando não fica claro quem deve fazer o quê nas 
empresas.  

• Pode gerar duplicidade de esforços, cobranças indevidas, 
disputas entre funcionários etc. 

Falhas de 
Comunicação 

 

• Podem gerar diversos desentendimentos e desencontros no 
ambiente de trabalho.  

• Estas falhas são críticas em organizações e grupos que estão 
dispersas geograficamente ou que envolvem trabalho à 
distância. 

Interdependências 
• Ocorre sempre que dependemos do trabalho de uma pessoa 

para conseguirmos fazer o nosso.  
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 • Sempre que esta pessoa ou setor "pisar na bola", irá gerar um 
desconforto natural que poderá gerar conflitos.  

Choque de 
Personalidades 

 

• Personalidades, valores e atitudes muito diferentes (ou 
semelhantes) podem gerar conflitos derivados dos diferentes 
estilos das pessoas de levar a vida.  

• Esta antipatia natural muitas vezes não se resolve e a solução 
acaba sendo a separação dos envolvidas.  

Diferenciação 

 

• Ocorre quando um grupo ou empresa reúne pessoas muito 
diferentes em um mesmo espaço.  

• Estas diferenças podem ser: de idade, étnicas, culturais, 
econômicas etc.  

Conflitos 
Anteriores 

 

• Um conflito passado pode ser um estopim de novos conflitos, 
principalmente se o conflito foi "mal resolvido".  

• Quando o conflito deixa ressentimentos, as partes ficam 
predispostas a entrar em conflito novamente.  

Gravidade dos Conflitos 

✓ Conflito percebido ou latente: neste tipo de conflito, as partes percebem que os 

conflitos existem, pois sentem que os objetivos conflitantes podem gerar interferência. 

Assim, ele ocorre quando existem vários objetivos e há oportunidades de interferência 

ou bloqueio de objetivos por parte dos participantes;  

✓ Conflito experienciado ou velado: ocorre quando as partes envolvidas nutrem 

sentimentos de hostilidade, raiva, medo e descrédito, no entanto, não é manifestado 

externamente de forma clara;  

✓ Conflito manifestado ou aberto: ocorre quando o conflito é manifestado sem 

nenhuma dissimulação. 

Estilos de Gestão de Conflitos 

• A cooperação seria a vontade de atender aos interesses do “oponente” ou parceiro.  

• A assertividade significaria a vontade de atender aos seus próprios interesses e 
necessidades.  

• O estilo de evitação representa a fuga do conflito, como o próprio nome indica. 

• No estilo de acomodação a pessoa prefere ceder ao outro quando o conflito aparece. 

• No estilo Competição, a pessoa quer atender aos seus desejos e necessidades, sem se 
preocupar com os outros. É um estilo de assertividade pura, sem cooperação. 

• No estilo de compromisso, cada indivíduo ou grupo de pessoas percebe que ceder um 
pouco é o melhor caminho. O resultado seria uma situação intermediária que seja 
aceitável para ambas as partes. Este estilo também é conhecido como de transigência 
ou de concessão.   

• O estilo de colaboração envolve tanto um esforço de assertividade quanto um esforço 
de cooperação. Ao contrário da resolução “ganha-perde”, neste caso buscamos uma 
situação “ganha-ganha”, com um comprometimento entre os lados do conflito.  

Abordagens na Resolução de Conflitos 

Abordagem Estrutural 

A abordagem estrutural busca alterar o “cenário” ou o aspecto que está causando o conflito. 
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Aqui, o gestor está atuando antes que o conflito ocorra. Isto é recomendável quando o 
conflito ocorre por recursos escassos, por interdependência e por diferenciação na equipe 
(pessoas muito diferentes trabalhando juntas).  

Abordagem de Processo 

Neste tipo de abordagem, buscamos solucionar o conflito alterando o processo, o próprio ato 
que levou ao conflito. É uma abordagem que deve envolver algum tipo de negociação entre 
as partes. Uma técnica comum é a da reunião de confrontação. 

Outra técnica conhecida é a de colaboração. Nesta técnica, ambas as partes buscam um 
diálogo de modo que uma solução vantajosa para os dois lados. Esta técnica costuma ocorrer 
quando o conflito é muito prejudicial para os dois lados.  

Finalmente, temos a técnica da desescalonização (ou desativação). Neste modo, existe um 
movimento por parte de uma das partes para “desativar” o conflito, normalmente 
concedendo alguma coisa de valor.  

Abordagem Mista 

A abordagem mista envolve o uso simultâneo de técnicas estruturais e de processo. Neste 
caso, o gestor não busca atuar somente nas causas do conflito ou somente no processo atual 
e nos atores já envolvidos. Na abordagem mista, temos as duas técnicas em conjunto.  

Efeitos do Conflito 

Efeitos Positivos 

• O conflito pode “empurrar” o grupo para que se esforce mais e seja mais criativo para 
solucionar os problemas, gerando uma energia e um impulso inovador maior; 

• Um nível adequado de conflito pode prevenir a ocorrência do “pensamento grupal”, que 
ocorre quando um grupo é tão coeso que as pessoas não se sentem à vontade para 
expressar opiniões contrárias; 

• O conflito aumenta a coesão intragrupal, pois gera um sentimento de identidade no 
grupo. É a famosa sensação “nós contra eles”, que existe em disputas esportivas; 

• O conflito aumenta a percepção dos erros e problemas existentes na organização, que 
talvez ficassem “adormecidos” sem sua presença. 

Efeitos Negativos 

• Boa parte da energia gerada pelo conflito é gasta na sua resolução, ou seja, não é 
canalizada para algo produtivo, e sim em reuniões intermináveis, disputas emocionais, 
etc.; 

• A cooperação deixa de existir e é substituída por comportamentos que dificultam o 
trabalho e o bom funcionamento da organização; 

• O conflito impede que os esforços das pessoas e grupos sejam eficazes, gerando 
sentimentos de frustração, hostilidade, raiva, etc.  
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Comunicação 

O processo de comunicação implica o compartilhamento de informações entre duas pessoas 
ou mais, em busca de se alcançar um entendimento comum sobre um objeto ou uma 
situação. 

É um processo de mão-dupla, pois requer o envio da mensagem (a ida) e o retorno do 
recebedor, confirmando que entendeu a mensagem (a volta). 

Muitos autores citam a empatia entre os dois envolvidos (emissor e receptor) como 
fundamental para que a comunicação aconteça de modo eficiente, pois somente quando a 
mensagem é compreendida é que a comunicação é eficaz.  

Elementos do Processo de Comunicação 

• A fonte - inicia a mensagem codificando uma informação 
• O transmissor – é meio que codifica a mensagem, o produto da codificação da fonte 
• O canal – é o meio que a fonte escolhe para enviar a mensagem 
• O receptor – é o modo ou instrumento que decodifica a mensagem 
• O destino – é pessoa que deve receber a mensagem 
• O ruído – representa as barreiras de comunicação que distorcem o sentido da 

mensagem 

• A retroação ou feedback – é o retorno do destino confirmando o sucesso ou não do 
processo de comunicação 

Canais de Comunicação 

Para que possamos ter uma comunicação eficaz, temos de saber escolher o canal correto para 
o tipo de mensagem e de público. 

• Vantagens do Canal Pobre 
• Atinge um número grande de pessoas 
• A comunicação fica registrada e pode ser reenviada da mesma forma; 
• Pode ser planejada antecipadamente em detalhes; 
• É de fácil replicação e distribuição. 

 

• Vantagens do Canal Rico 
• É muito mais pessoal; 
• É um canal de mão dupla, pois temos uma resposta muito mais rápida do receptor; 

• O feedback é instantâneo.  

Comunicação Oral (ou verbal) e Escrita 

Uma classificação comum de comunicação divide este processo em escrito e oral ou verbal.  

• Quando mandamos uma mensagem de e-mail, por exemplo, estamos utilizando o 
método escrito de comunicação. Este tipo é muito utilizado para a confecção de 
documentos, de manuais, de textos técnicos, dentre outros. Através da escrita 
podemos enviar mensagens, reclamações, sugestões etc. A comunicação escrita deve 
ser clara e utilizar a linguagem adequada para que seja eficaz. 

• Já a comunicação verbal ou oral envolve a fala, a oratória. 

• A comunicação não-verbal envolve ações e condutas ao invés de palavras. Como 
exemplos, teríamos os gestos, as posturas corporais e as expressões faciais. Estas 
ações não deixam de "comunicar" para a outra parte algo que estamos sentindo. 
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Comunicação Eficiente e Efetiva (ou Eficaz) 

➢ Uma comunicação eficiente acontece quando gastamos o mínimo possível de 
recursos para nos comunicarmos. 

➢ Comunicação efetiva (ou eficaz, de acordo com alguns autores) acontece quando a 
mensagem for completamente compreendida pelo seu receptor. 

Comunicação Eficiente Comunicação Eficaz 

O emissor fala bem A mensagem é clara, objetiva e unívoca.  

O transmissor funciona bem O significado é consoante e consistente. 

O canal não tem ruído. O destinatário compreende a mensagem 

O canal é o meio mais apropriado. A comunicação é totalmente completada.  

O receptor funciona bem. 
A mensagem torna-se comum entre as 
partes.  

O destinatário ouve bem. 
O destinatário fornece retroação ao emissor, 
indicando que compreendeu perfeitamente a 
mensagem enviada.  

Não há ruídos ou interferências internas ou 
externas 

O significado da mensagem é o mesmo para 
o emissor e para o destinatário.  

O relacionamento entre emissor e 
destinatário é bom.  

A mensagem transmitida produz alguma 
consequência.  

Comunicação Formal e Informal 

• A comunicação formal é aquela que observa certos modelos e canais determinados 
pela organização. De modo geral, esse tipo de comunicação ocorre de maneira 
escrita.  

• A comunicação informal é aquela que não utiliza os canais oficiais da instituição, nem 
precisa obedecer aos níveis hierárquicos ou ao organograma da empresa. 

A comunicação informal pode gerar inúmeros boatos dentro de uma organização. Assim, um 
bom gestor deve estar atento ao que circula nessas redes informais para poder, 
eventualmente, desmentir rumores infundados. 

Ação Descrição 

Fornecer informações 
A melhor defesa contra a rede de rumores é um bom ataque, 
pois rumores tendem a prosperar na ausência de 
comunicação formal. 

Abster-se de atingir o 
mensageiro 

Entender os rumores como algo natural na organização, 
respondendo a eles com calma, racionalidade e respeito. 

Explicar decisões e 
comportamentos 

Explicar fatos que possam parecer inconsistentes, injustos 
ou misteriosos.  
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Manter canais de 
comunicação abertos 

Incentivar que os funcionários cheguem a você com 
preocupações, sugestões e ideias.  

Fluxos da Comunicação 

As comunicações formais costumam seguir três direções: o fluxo descendente, o fluxo 
ascendente e o fluxo horizontal.  

Descendente: quando a informação sai da cúpula para o nível operacional 

Ascendente: quando o contrário ocorre: as informações saem do nível operacional (mais 
baixo) e vão em direção à cúpula (nível mais alto). 

Horizontais ou Laterais: são fluxos que ocorrem entre os órgãos da empresa e entre os 
próprios colegas de trabalho. Assim, a comunicação flui entre níveis hierárquicos semelhantes 
ou entre áreas diferentes. Este fluxo não era muito importante nas empresas tradicionais 
(com forte hierarquização), mas são muito valorizados nas empresas modernas, pois facilitam 
muito o trabalho em equipe e a agilidade na comunicação. 

A direção da comunicação é habitualmente horizontal em unidades de trabalho não-
rotineiro e vertical em unidades de trabalho rotineiro. 

Comunicação Pública e Comunicação Estatal 

Para Kunsch, podemos classificar a comunicação pública em quatro concepções básicas: 

• Comunicação estatal;  

• Comunicação da sociedade civil organizada que atua na esfera pública em defesa da 
coletividade;  

• Comunicação institucional dos órgãos públicos, para promoção de imagem, dos 
serviços e das realizações do governo; e  

• Comunicação política, com foco mais nos partidos políticos e nas eleições. 

Deste modo, podemos entender a comunicação pública aquela que tem relação com 
a causa pública e o interesse público.  

Barreiras à Comunicação 

Barreiras causam distorções que atrapalham o processo de comunicação. 

Filtragem 

 

Manipulação da mensagem pela pessoa que envia, para 
que seja vista favoravelmente pelo recebedor.  

Percepção seletiva  

 

Desvio de interpretação, baseado em preconceitos, 
experiências anteriores, etc. 

Excesso de informação  Recepção de mais informações do que podemos captar.  

Emoções 

 

As emoções influenciam o modo que ela interpretará a 
mensagem.  
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Linguagem 

 

A idade, o nível educacional e a cultura de uma pessoa 
influenciam como ela usa a linguagem. As palavras não 
significam a mesma coisa para todo mundo.  

Apreensão ou ansiosidade  

 

Pode ocorrer por: timidez, dificuldade na fala, fobias, 
etc. Pessoas assim buscam reduzir ao máximo a sua 
interação com outras pessoas.  

Existe outra classificação que divide estas barreiras em quatro tipos: 

Barreiras no emissor 

 

• Uso de linguagem e símbolos inadequados 
• Timidez, impaciência, etc.; 
• Escolha de um momento impróprio; 
• Supor que o receptor já domina o assunto a ser 

tratado. 

Barreiras no Receptor 

 

• Desatenção, impaciência ou pressa; 
• Tendência a avaliar e julgar; 
• Preconceitos; 
• Desconfiança em relação ao emissor; 
• Resistência em aceitar a mensagem por excesso de 

autoconfiança. 

Barreiras nos dois 

 

• Pouca disponibilidade de tempo; 
• Interesse em distorcer a mensagem, hostilidade; 
• Diferença na hierarquia e no nível cultural. 

Barreiras no Ambiente 

 

• Inadequação do canal escolhido; 
• Distrações, ruídos, interrupções frequentes, etc. 
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