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

verbo transitivo indireto (VTI) ou

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.
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:
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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

Enviaram-se ao gerente pedidos de aumento.

Alugam-se casas.
VTD +

VTDI + se + OI + sujeito paciente

VTDI +

PAp + sujeito paciente

PAp +

OI

+

sujeito paciente

A estrutura-padrão da crase
preposição

verbo
ou
nome

a
a

+

a
substantivo feminino
aquele, aquela, aquilo
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.
3.
5.
7.
9.

Obedeço à lei.
2. Obedeço ao código.
Tenho aversão à atividade manual.
4. Tenho aversão ao trabalho manual.
Refiro-me àquela casa.
6. Refiro-me àquele livro.
Refiro-me àquilo.
8. Esta é a casa à qual me referi.
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.
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.
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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:
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”.

Obedeço
Obedeço
Obedeço
Obedeço
Obedeço
Obedeço

a
a
a
a
a
a

Obedeço a leis.
Obedeço a lei e a regulamento.

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.

uma lei.
qualquer lei.
toda lei.
cada lei.
tal lei.
esta lei.

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 +

Vou vender o carro.

OD

VTD

+

Vou compor uma música.

OD

VTD

+

Vou cantá-la.

Vou vendê-lo.

Vou compô-la.

VTD+ OD

VTD+ OD

VTD + OD

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.
VTD

+

A prefeitura vai construí-la.

OD

VTD + OD

Vamos agora a exemplos com “s” e “z”:
Solicitamos o documento.
Solicitamo-lo.
VTD

+

OD

VTD + OD
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Refiz o documento.
VTD

+

Refi-lo.

OD

VTD + OD

Quando o verbo transitivo direto terminar com “m” ou sinal de nasalização (~),
recebe “n”:
Cantam a música.
VTD +

Cantam-na.

OD

VTD + OD

Põe a música!

Põe-na!

VTD + OD

VTD + OD

Os pronomes “lhe, “lhes” ocupam as funções sintáticas
complemento nominal, além de poder possuir valor de posse.
Objeto indireto:
Paguei ao músico.
VTI

+

Paguei-lhe.

OI

VTI + OI

Valor de posse:
As pernas dela doem.
Sujeito

VL + predicativo+CN

objeto

Sou-lhe

indireto,

fiel.

VL+CN+
predicativo

Roubaram a sua bolsa.

+ VI

VTD

Doem-lhe as pernas.
VI +

Complemento nominal:
Sou fiel
a você.

de

+

OD

Roubaram-lhe a bolsa.

sujeito

VTD +

OD

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
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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
(somente para cargos de nível superior)
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),
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.
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“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; SecretáriosExecutivos 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.
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.
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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
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!!!
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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 nãoescritas (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.
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(*) Em uma Constituição rígida, há normas que são apenas formalmente constitucionais e
outras que são, ao mesmo tempo, material e formalmente constitucionais.
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.
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(*) O regime político adotado pelo Brasil é a democracia semidireta.
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.
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C) TEORIA GERAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
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).

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.
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.
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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.
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
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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.
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
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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 menoraprendiz. 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
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votar, mas não podem se eleger (são inelegíveis). Atenção 02: os estrangeiros e os
conscritos não podem se alistar como eleitores (são inalistáveis).
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).
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8.1) Perda de Direitos Políticos:
- Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
- 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.

H) 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.
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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 (...)
§ 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
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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.
(*) 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).
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(*) 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).
4) Competências comuns (art. 23, CF/88):
competências comuns a todos os entes federativos.

Têm

natureza

administrativa.

São

(*) 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.
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(*) 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”.
(*) 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:
irredutibilidade de subsídios.

São a vitaliciedade, a inamovibilidade e a

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;
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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
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) CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
1) O CNJ é o órgão de controle interno do Poder Judiciário. Suas atribuições têm caráter
exclusivamente administrativo. Apesar de integrar o Poder Judiciário, não exerce jurisdição.
2) O CNJ é responsável por exercer o controle da atuação administrativa e financeira do
Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes.
3) O CNJ foi criada pela EC nº 45/2004 (Reforma do Judiciário). Na ADI 3.367/DF, o STF
entendeu que a criação do CNJ não violou o pacto federativo e a separação de poderes.
(*) Súmula STF nº 649: É inconstitucional a criação, por Constituição Estadual, de
órgão de controle administrativo do Judiciário do qual participem representantes de
outros Poderes ou entidades.
4) O CNJ compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida
uma recondução. O Presidente do STF exerce a presidência do CNJ. Nas suas ausências e
impedimentos, a presidência do CNJ é exercida pelo Vice-Presidente do STF.
(*) Os membros do CNJ são nomeados pelo Presidente da República, após aprovação
do Senado Federal.
(*) O Ministro do STF exercerá a função de Ministro-Corregedor.
(*) O Procurador-Geral da República (PGR) e o Presidente do Conselho Federal da OAB
oficiarão junto ao CNJ.
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(*) Membros do CNJ: a) o Presidente do Supremo Tribunal Federal; b) um Ministro
do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal; c) um Ministro do
Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal; d) um desembargador
de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; e) um juiz estadual,
indicado pelo Supremo Tribunal Federal; f) um juiz de Tribunal Regional Federal,
indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; g) um juiz federal, indicado pelo Superior
Tribunal de Justiça; h) um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal
Superior do Trabalho; i) um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do
Trabalho; j) um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral
da República; l) um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo ProcuradorGeral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada
instituição estadual; m) dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil; n) dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação
ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.
5) Competências do CNJ
Art. 103-B (...)
§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder
Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de
outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:
I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da
Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou
recomendar providências;
II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a
legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder
Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do
Tribunal de Contas da União;
III- receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder
Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de
serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou
oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais,
podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a
disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo
de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;
IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública
ou de abuso de autoridade;
V - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e
membros de tribunais julgados há menos de um ano;
VI - elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças
prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário;
VII - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre
a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar
mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso
Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa.
(*) O CNJ não poderá examinar os atos de conteúdo jurisdicional.
(*) A competência correicional e disciplinar é concorrente entre os Tribunais e o CNJ.
Segundo o STF, “não há necessidade de exaurimento da instância administrativa ordinária
para a atuação do CNJ”.
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(*) O CNJ poderá, ao rever processo disciplinar de juízes e membros e tribunais, agravar ou
abrandar a decisão disciplinar revista.

M) FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA – MINISTÉRIO PÚBLICO
1) São funções essenciais à Justiça: Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública
e Advocacia (privada).
2) “O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis” (art. 127, CF/88).
3) O Ministério Público é instituição autônoma e independente, que não integra a estrutura
de nenhum dos 3 (três) Poderes.
4) O Ministério Público abrange o Ministério Público da União (MPU) e os Ministérios Públicos
dos Estados (MPEs).
5) O MPU abrange: i) Ministério Público Federal (MPF); ii) Ministério Público do Trabalho
(MPT); iii) Ministério Público Militar (MPM) e; iv) Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios (MPDFT).
6) A organização do MPU é objeto de lei complementar, de iniciativa concorrente do
Presidente da República e do Procurador-Geral da República (PGR). Cada Estado deverá
editar lei complementar dispondo sobre a organização do MPE, a qual será de iniciativa
concorrente do Governador e do Procurador-Geral de Justiça.
(*) A CF/88 prevê que lei ordinária federal irá dispor sobre normas gerais de
organização do Ministério Público dos Estados, Distrito Federal e Territórios.
7) Princípios institucionais do Ministério Público: São princípios institucionais do MP a
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
7.1) Unidade: O Ministério Público deve ser considerado um único órgão (uma única
instituição), sob a direção de uma única pessoa (um único Procurador-Geral). Para atender
o princípio federativo, o Ministério Público está organicamente dividido em MPU e MPEs.
(*) O Procurador-Geral da República (PGR) é o representante nacional do Ministério
Público.
7.2) Indivisibilidade: Os membros do Ministério Público podem ser substituídos uns
pelos outros ao longo do processo, desde que sejam da mesma carreira.
7.3) Independência funcional: O Ministério Público não está sujeito a qualquer
interferência de outro órgão ou Poder da República. Os membros do MP estão vinculados
apenas ao ordenamento jurídico e à sua convicção. Os membros do Ministério Público não
estão subordinados a qualquer hierarquia funcional. A hierarquia que existe dentro do
Ministério Público é meramente administrativa.
(*) A independência funcional impõe a necessidade de que existam regras
preestabelecidas para a substituição de membros do Ministério Público no curso de um
processo. Pode-se dizer, assim, que a independência funcional limita a indivisibilidade.
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8) Garantias funcionais dos membros do MP:
Os membros do MP possuem vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios.
A vitaliciedade é adquirida após 2 (dois) anos de efetivo exercício. Uma vez adquirida a
vitaliciedade, o membro do MP somente perderá o cargo por sentença judicial transitada em
julgado.
A inamovibilidade impede que os membros do MP sejam removidos de ofício, salvo por
motivo de interesse público, por decisão da maioria absoluta do órgão colegiado do Ministério
Público.
A irredutibilidade de subsídios protege o valor nominal dos subsídios dos membros do MP.
9) Chefia do Ministério Público:
O Procurador-Geral da República (PGR) é o Chefe do MPU. Ele é nomeado pelo
Presidente da República, dentre integrantes da carreira maiores de 35 (trinta e cinco) anos,
após aprovação de seu nome por maioria absoluta do Senado Federal. O seu mandato é de 2
(dois) anos, sendo admitidas sucessivas reconduções.
(*) O PGR poderá ser destituído por iniciativa do Presidente da República, desde que
haja autorização do Senado Federal, por maioria absoluta.
(*) Não há que se falar em lista tríplice para nomeação do PGR.

N) FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA – DEFENSORIA PÚBLICA
1) A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado. Tem por incumbência a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a
defesa, em todos os graus, judicial ou extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de
forma integral e gratuita, aos necessitados.
2) O ingresso nas carreiras da Defensoria Pública se dará mediante concurso público de
provas e títulos. Os seus integrantes serão remunerados por meio de subsídio e farão jus à
garantia da inamovibilidade.
(*) Os Defensores Públicos não possuem vitaliciedade.
3) Os Defensores Públicos não poderão exercer a advocacia fora das atribuições
institucionais.
4) As Defensorias Públicas possuem autonomia funcional e administrativa e, além disso,
podem apresentar sua proposta orçamentária, obedecidos os limites definidos pela LDO.
(*) Em razão da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, o STF
considera inconstitucional norma estadual que estabeleça a vinculação da Defensoria
Pública Estadual a alguma Secretaria de Estado.
5) São princípios institucionais
independência funcional.

da

Defensoria Pública a
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O) FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA – ADVOCACIA PÚBLICA E ADVOCACIA
1) A Advocacia Pública integra o Poder Executivo, sendo responsável pela defesa jurídica dos
entes federativos. No âmbito federal, essa tarefa cabe à AGU; nos Estados, às Procuradorias
Estaduais. Os Municípios também podem criar órgãos incumbidos dessa atividade: as
Procuradorias Municipais.
2) A Advocacia-Geral da União (AGU) tem competência para: a) representar a União,
judicial e extrajudicialmente e; b) realizar as atividades de consultoria e assessoramento
jurídico do Poder Executivo, nos termos de lei complementar.
(*) Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe
à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
(*) Segundo o STF, é constitucional a manutenção de assessoria jurídica própria por
Poder autônomo.
3) O ingresso na carreira da AGU se dá mediante concurso público de provas e títulos.
4) A organização e funcionamento da AGU é regulada por meio de lei complementar.
5) A AGU tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da
República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e
reputação ilibada (art. 131, § 1º, CF).
(*) A nomeação do Advogado Geral da União independe de qualquer manifestação do
Senado Federal.
6) Os membros da Advocacia Pública não gozam de vitaliciedade, mas apenas de estabilidade
após 3 (três) anos de efetivo exercício. Também não possuem inamovibilidade.
7) Advocacia Privada: O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei (art. 133,
CF/88).

P) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
1) Acesso a cargos, empregos e funções públicas:
Os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros (natos e naturalizados) e aos estrangeiros.
Estrangeiros podem ocupar cargo público, mas não podem exercer mandato político (são
inelegíveis).
Os brasileiros, para que possam ter acesso aos cargos, empregos e funções públicas, devem
cumprir os requisitos definidos em lei. Nesse sentido, o STF tem algumas decisões
importantes:
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a) Súmula Vinculante nº 44 (STF): "Só por lei se pode sujeitar a exame
psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público."
b) “A fixação do limite de idade via edital não tem o condão de suprir a exigência
constitucional de que tal requisito seja estabelecido por lei.”
c) “Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com
tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores
constitucionais” (RE 898450/SP).
2) Concurso Público:
Regra Geral: A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos. Exceção: Os cargos em comissão são
declarados em lei de livre nomeação e exoneração. A investidura em cargo em comissão não
se dá por concurso público.
(*) Súmula Vinculante nº 43: “É inconstitucional toda modalidade de provimento
que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público
destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual
anteriormente investido”.
O prazo de validade do concurso público é de até 2 (dois) anos, prorrogável uma vez por
igual período.
Segundo o STF, a aprovação em concurso dentro do número de vagas previsto no edital
garante direito subjetivo do candidato à nomeação (RE 598.099).
Segundo o STF, a cláusula de barreira em concursos públicos (ou “cláusula de
afunilamento”) é constitucional (RE 635.739).
3) Cargos em comissão:
Os cargos em comissão são declarados em lei de livre nomeação e exoneração. As funções de
confiança destinam-se exclusivamente a servidores ocupantes de cargos efetivos.
É vedada a prática do nepotismo, que fere os princípios da moralidade e da
impessoalidade. Também é vedado o “nepotismo cruzado”.
(*) Súmula Vinculante nº 13: “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade
nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção,
chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou,
ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer
dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido
o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.”
(*) ATENÇÃO! A SV nº 13 não se aplica à nomeação para cargos políticos.
4) Direitos sociais dos servidores públicos:
Os servidores públicos têm direito à livre associação sindical (art. 37, VI) e à greve (art. 37,
VII). O direito de greve dos servidores públicos é, todavia, uma norma de eficácia limitada.
Cabe destacar que aos militares é vedada a sindicalização e a greve (art. 142, IV).
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(*) Segundo o STF, a Administração Pública deve descontar da remuneração dos
servidores públicos grevistas os dias de paralisação (RE nº 693.456).
(*) Os servidores públicos não têm direito, dentre outros, aos seguintes direitos
sociais: i) seguro-desemprego; ii) fundo de garantia do tempo de serviço (FGTS); iii)
piso salarial; e iv) aviso prévio.
(*) Súmula Vinculante nº 55: “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos
servidores inativos”.
5) Remuneração dos servidores públicos:
A remuneração dos servidores públicos é fixada por lei específica, observada a iniciativa
privativa em cada caso e assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem
distinção de índices.
O subsídio, é uma forma de remuneração fixada em parcela única, sem acréscimo de
qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie
remuneratória. Podem ser acrescidas ao subsídio verbas indenizatórias.
(*) O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os
Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio.
(*) Os subsídios do Presidente, Vice-Presidente, Deputados Federais, Senadores e
Ministros de Estado são fixados por decreto legislativo.
A remuneração de todos os servidores está sujeita a um teto remuneratório geral do
funcionalismo público, que é o subsídio dos Ministros do STF.
(*) O teto remuneratório não se aplica a todos os empregados públicos, mas
apenas àqueles de empresas públicas e sociedades de economia mista que receberem
recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para pagamento
de despesas de pessoal ou de custeio em geral (art. 37, §9º).
(*) Excetuam-se dos limites
indenizatórias fixadas em lei.

remuneratórios

constitucionais

as

parcelas

Nos Estados e no Distrito Federal, o subteto é variável por Poder. No Poder Executivo, o
limite é o subsídio do Governador. No Poder Legislativo, o limite é o subsídio dos deputados
estaduais e distritais. No Poder Judiciário, o limite é o subsídio dos desembargadores do
Tribunal de Justiça (esse limite também se aplica aos membros do Ministério Público, aos
Procuradores e aos Defensores Públicos).
(*) Os Estados podem, mediante emenda à Constituição Estadual, fixar um subteto
único, ao invés de termos subtetos específicos por Poder (art. 37, § 12). Quando isso
ocorrer, o subteto único deverá ser o subsídio dos desembargadores do Tribunal de
Justiça.
Nos Municípios, a remuneração de todos os servidores públicos têm como limite o subsídio
do Prefeito. Esse é o subteto remuneratório nos Municípios.
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Segundo o art. 37, XII, CF/88, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder
Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o
efeito de remuneração de pessoal do serviço público (art. 37, XIII).
(*) Súmula Vinculante nº 42: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de
vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção
monetária.”
Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores (art. 37, XIV). Veda-se, desse
modo, o “efeito-repique”, ou seja, ficam proibidos os “adicionais em cascata”.
6) Acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas:
Para a acumulação remunerada de cargos públicos, é necessário que haja compatibilidade de
horários. A CF/88 autoriza a acumulação remunerada nos seguintes casos:
a) 2 cargos públicos de professor;
b) 1 cargo de professor com 1 cargo técnico ou científico;
c) 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas.
A proibição de acumular é ampla, alcançando todas as esferas de governo (União, Estados,
Distrito Federal e Municípios), todos os Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) e toda a
Administração Pública (direta ou indireta).
(*) Segundo o STF, em caso de acumulação de cargos, o teto constitucional deve ser
observado para cada cargo, individualmente considerado (RE 602.043).
7) Servidores Públicos e Mandato Eletivo:
O servidor público que for investido em mandato federal, estadual ou distrital será afastado
do cargo.
O servidor público que for investido no mandato de Prefeito será afastado do cargo, podendo
optar pela remuneração.
Por último, o servidor público que for investido no mandato de Vereador poderá: a) se
houver compatibilidade de horários, acumular o cargo público com o mandato eletivo; b) se
não houver compatibilidade de horários, será afastado do cargo público, podendo optar pela
remuneração.
(*) Nos casos de afastamento do servidor, seu tempo de exercício no mandato
eletivo será contado como tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto para
promoção por merecimento. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de
afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.
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8) Estabilidade dos servidores públicos:
A estabilidade é adquirida após 3 anos de efetivo exercício e avaliação especial de
desempenho. Somente servidores ocupantes de cargos efetivos é que adquirem a
estabilidade.
O servidor estável apenas pode perder o cargo nas seguintes hipóteses:
a) Sentença judicial transitada em julgado.
b) Processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa
c) Procedimento de avaliação periódica
complementar, assegurada ampla defesa

de

desempenho,

na

forma

de

lei

d) Excesso de despesa com pessoal (art. 169, § 3º).
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RACIOCÍNIO LÓGICO – PROF. ARTHUR LIMA
Lógica de proposições
Proposição simples: oração declarativa que admite um valor lógico (V / F).
Não são proposições: exclamações, perguntas, ordens e pedidos (imperativo), frases sem
verbo (nem são orações!), sentenças abertas.
Sentença aberta: oração declarativa que possua uma variável cujo valor precisa ser
conhecido para permitir sua valoração lógica.
Proposição composta: proposições simples unidas por um conectivo que exprima uma
operação lógica (conjunção, disjunção simples ou exclusiva, condicional, bicondicional).
Proposições equivalentes: mesmos valores lógicos sempre (mesma tabela-verdade).
Negações: possuem sempre valores lógicos opostos (tabelas-verdade opostas). Para negar
uma proposição, pergunte-se: “o que é o mínimo que preciso fazer para provar que o autor
desta proposição está mentindo?”. Esta será a negação.
Negações de proposições categóricas: a negação de “todo A é B” é “algum A não é B”, e
a de “nenhum A é B” é “algum A é B”.
Tabela-verdade: o número de linhas será igual a 2n, onde n é o número de proposições
simples (não conte duas vezes uma proposição p e sua negação ~p!!!)
Tautologia: proposição que é sempre V. Para constatar, basta montar sua tabela-verdade.
Se for sempre F  contradição; se variar entre V e F  contingência.
Condições: em uma condicional pq, dizemos que p é condição suficiente para q, e q é
condição necessária para p. Na bicondicional pq, p é condição necessária e suficiente para
q, e vice-versa.
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MAPA MENTAL – PRINCIPAIS CONCEITOS SOBRE PROPOSIÇÕES

CONECTIVOS E VALORES LÓGICOS DAS PROPOSIÇÕES COMPOSTAS
Proposição
composta

Conectivo

Exemplo

Conjunção

... e ...

Estudo e trabalho

Disjunção
simples

... ou ...

Estudo ou trabalho

Condicional

se..., então...

Se estudo, então
trabalho

se p, então q
p-->q

Disjunção
exclusiva

ou... ou ...

Ou estudo ou
trabalho

ou p ou q
pvq

Bicondicional

Representações
peq
p^q
p ou q
pvq

Variações importantes do Valor lógico
conectivo
Falso quando...
... mas ...
alguma é F
... como também ...
-

Equivalências
importantes

Negações
importantes

-

~p ou ~q

todas são F

-

~p e ~q
p e ~q

Quando, Caso, Sempre
que, Desde que, Toda vez
que etc
ou..., ou..., mas não
ambos

V-->F

~q-->~p
~p ou q

valores lógicos
iguais

(p-->~q)^(~p-->q)

... se e
Estudo se e somente p se e somente se q
... assim como ...
somente se ...
se trabalho
p<-->q
... da mesma forma que...

valores lógicos
diferentes

(p-->q)^(q-->p)
(p-->q)^(~p-->~q)

p<-->q
(p e q) ou (~p e ~q)
ou p ou q
(~p<-->q)
(p<-->~q)

Argumento válido: é aquele onde a conclusão é V sempre que todas as premissas forem V.
Se a conclusão puder ser F enquanto as premissas forem todas V, então não se trata de uma
conclusão válida para o argumento. Para testar a validade:
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Operações com conjuntos
Resolução de questões envolvendo 2 conjuntos por diagramas:
1. Identifique os conjuntos que permitem representar todos os elementos;
2. Desenhe os conjuntos entrelaçados;
3. Foi dado o valor da intersecção? Se sim, coloque-a. Se não, coloque um X;
4. Posicione os demais dados fornecidos;
5. Lembre-se que a soma de todas as regiões dos conjuntos deve ser igual ao total de
elementos.
Fórmula para questões com 2 conjuntos:
Total de elementos da união = soma dos conjuntos – intersecção deles

ou seja,
n(A ou B) = n(A) + n(B) – n(A e B)
Resolução de questões envolvendo 3 conjuntos por diagramas:
1. Identifique os conjuntos que permitem representar todos os elementos;
2. Desenhe os conjuntos entrelaçados;
3. Foi dado o valor da intersecção dos TRÊS conjuntos? Se sim, coloque-a. Se não,
coloque um X;
4. Utilize as informações dos números de elementos das interseções dos conjuntos dois a
dois (isto é, interseção de A e B, interseção de B e C etc.);
5. Utilize as informações dos números totais de elementos de cada conjunto;
6. Verifique se não existem elementos que não pertencem a nenhum dos três conjuntos,
se houver os inclua;
7. Lembre-se que a soma de todas as regiões dos conjuntos deve ser igual ao total de
elementos.
Fórmula para questões com 3 conjuntos:
Total de elementos da união = soma dos conjuntos – intersecções dois a dois + intersecção dos três

ou seja,
n(A ou B ou C) = n(A) + n(B) + n(C) – n(A e B) – n(A e C) – n(B e C) + n(A e B e C)
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* em questões com 4 conjuntos, busque informações que já permitam desenhar alguns conjuntos
separados de outros! Não os desenhe totalmente entrelaçados. Resolva utilizando diagramas, e não
fórmulas.

Princípios de contagem
NOME
Princípio
Fundamental da
Contagem

FÓRMULA

QUANDO USAR

Possibilidades 1 x

Em eventos sucessivos e independentes, o total de

Possibilidades 2 x

maneiras deles acontecerem é a multiplicação das

... x Possibilidades
n

Permutação

2 calças e 2 bonés, tenho então 3x2x2 formas de me
vestir.

P(n) = n!

simples

possibilidades de cada evento. Ex.: tenho 3 camisas,

Calcular o no de formas de distribuir “n” elementos
em “n” posições. Ex.: formar uma fila com 5 pessoas
 P(5)

Permutação com
repetição

PR(n ; m e p) 

n!
m ! p !

Permutar “n” elementos em “n” posições, porém
tendo “m” e “p” elementos repetidos. Ex.: calcular
anagramas de ARARA  PR (5; 3 e 2)
Permutar “n” elementos em “n” posições, em um

Permutação

Pc(n) = (n – 1)!

circular

local sem referência espacial. Ex.: dispor 4 pessoas
em uma mesa circular de 4 lugares  Pc(4)

Arranjo simples

n!
A(n, m) 
(n  m)!

Preencher

“m”

disponíveis

(onde

posições
“n”

tendo

é

maior

“n”
que

elementos
“m”).

Ex.:

preencher 3 cadeiras no cinema tendo 5 pessoas
disponíveis  A(5,3)

Arranjo com
repetição

Preencher

AR (n, m) = nm

“m”

posições

tendo

“n”

elementos

disponíveis, porém podendo repetir os elementos.
Ex.: pintar 4 faixas de uma bandeira com 3 cores
disponíveis, podendo repeti-las  AR (3,4)
Formar grupos de “m” elementos a partir de “n”

Combinação

n 
n!
C ( n, m )    
 m  m! n  m !

elementos disponíveis (a ordem de escolha dos
elementos

não

importa).

Ex.:

formar

equipes/comissões/grupos de 3 pessoas a partir de 5
colegas de trabalho  C(5,3)

Probabilidade
Definição:
Probabilidade do Evento=

número de resultados favoráveis
número total de resultados

Eventos independentes:

P(A  B)=P(A)  P(B)

Probabilidade da união de eventos:

Eventos mutuamente excludentes:

P( A  B)  P( A)  P(B)  P( A  B)

P( A  B)  0

Eventos complementares:

Probabilidade condicional:

Probabilidade(E) = 1 - Probabilidade(EC )

P( A / B) 
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Raciocínio

lógico

envolvendo

problemas

aritméticos,

geométricos

e

matriciais
Geometria básica
- ângulo é uma abertura delimitada por duas semi-retas.
- o ângulo de 90o é conhecido como ângulo reto. Além disso:
- ângulos agudos: são aqueles ângulos inferiores à 90o.
- ângulos obtusos: são aqueles ângulos superiores à 90o.
- dois ângulos podem ser:
- ângulos congruentes: se possuem a mesma medida
- ângulos complementares: se a sua soma é 90o
- ângulos suplementares: se a sua soma é 180o
- Ângulos opostos pelo vértice tem o mesmo valor
- 180o correspondem a



(“pi”) radianos

Principais figuras geométricas planas
- Perímetro: soma dos comprimentos dos lados de uma figura plana;
- Áreas das principais figuras planas:
Figura

Área

Figura
Quadrado

Retângulo

A  L2

A=bxh

Área = lado ao

Área = base x altura

Trapézio

b  B  h
A

quadrado

Losango

2

Área = base x altura

Dd
2

menor x diagonal

base maior) x altura / 2

A=bxh

A

Área = (diagonal

Área = (base menor +

Paralelogramo

Área

maior) / 2

Triângulo
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bh
2

Área = (base x altura)

42

/2

Círculo
A   r2
Área = pi x raio ao
quadrado

- a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180o
- tipos de triângulos: eqüilátero ( todos os lados iguais e todos os ângulos internos
iguais a 60º), isósceles (dois lados iguais, e ângulos da base iguais), escaleno (três
lados com medidas diferentes, e ângulos internos diferentes entre si).
- a altura do triângulo eqüilátero de lado “a” é h 

a 3
a2 3
, e sua área é A 
2
4

- dois triângulos são semelhantes se possuem os mesmos ângulos internos.

Neste

caso, os seus lados são proporcionais
- triângulo retângulo possui um ângulo de 90º:

(hipotenusa)2 = (cateto adjacente)2 + (cateto oposto)2
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- Guarde as relações métricas presentes no triângulo retângulo (em A) abaixo:

h2  m  n
b2  m  a
c2  n  a
bc  ah
- Condição de existência de um triângulo: o comprimento do lado maior deve ser
inferior à soma dos lados menores.
Principais figuras geométricas espaciais:
- Relação de Euler: V + F = A + 2
- Volumes das principais figuras espaciais:
Figura
Paralelepípedo

Área

Figura

V = Ab x h

Cubo

Área

Volume = área da
base x altura

V  A3

V=CxLxH

Volume = aresta

Volume =

ao cubo

comprimento x
largura x altura

Cilindro

V = Ab x h

Cone

Volume = área da
base x altura

V   R2  H
Volume = pi x raio

V

Ab  H
3

Volume = área da
base x altura / 3

ao quadrado x
altura
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Prisma

Pirâmide
V

Ab  H
3

V = Ab x h
Volume = área da

Volume = área da

base x altura

base x altura / 3

Esfera
V = 4  R3/3
Volume = 4 x pi x
raio ao cubo / 3

Unidades de medida
Unidades de distância
Milímetro

Centímetro

Decímetro

Metro

Decâmetro

Hectômetro

Quilômetro

(mm)

(cm)

(dm)

(m)

(dam)

(hm)

(km)

1000mm

100cm

10dm

1m

0,1dam

0,01hm

0,001km

Multiplicar por 10 

 Dividir por 10

Unidades de área
Milímetro

Centímetro

Decímetro

Metro

Decâmetro

Hectômetro

Quilômetro

quadrado

quadrado

quadrado

quadrado

quadrado

quadrado

quadrado

(mm2)

(cm2)

(dm2)

(m2)

(dam2)

(hm2)

(km2)

1.000.000mm2

10.000cm2

100dm2

1m2

0,01dam2

0,0001hm2

0,000001km2

Multiplicar por 100 

 Dividir por 100

Unidades de volume
Milímetro
cúbico (mm3)
1000000000mm3

Centímetro

Decímetro

Metro

Decâmetro

Hectômetro

cúbico

cúbico

cúbico

cúbico

cúbico

(cm3)

(dm3)

(m3)

(dam3)

(hm3)

1000000cm3

1000dm3

1m3

0,001dam3

0,000001hm3

Multiplicar por 1000 

Quilômetro
cúbico (km3)
0,000000001km3

 Dividir por 1000

** lembre que 1 litro = 1dm3, e que 1000 litros = 1m3
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Unidades de massa
Miligrama

Centigrama

Decigrama

Grama

Decagrama

Hectograma

Quilograma

(mg)

(cg)

(dg)

(g)

(dag)

(hg)

(kg)

1.000mg

100cg

10dg

1g

0,1dag

0,01hg

0,001kg

Multiplicar por 10 

 Dividir por 10

** lembre que 1 tonelada = 1000kg
Unidades de tempo
Milissegundo

Segundo

Minuto

(ms)

(s)

(min)

1.000ms = 1s

1s

1 min =
60s

Hora (h)

Dia

1 h = 60 min

1 dia = 24 h

Proporcionalidade:
- Proporção é uma igualdade entre duas razões (divisões, frações). Dizemos que duas
grandezas são proporcionais quando é possível criar, entre elas, razões que
permanecem constantes.
- Dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma cresce à
medida que a outra também cresce.
- Podemos usar uma regra de três simples para relacionar grandezas diretamente
proporcionais. Após montar a regra de três, devemos efetuar a multiplicação cruzada
(das diagonais) e igualar os resultados.
- Dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma cresce à
medida que a outra diminui.
- Ao trabalhar com grandezas inversamente proporcionais, devemos inverter a ordem
de uma das grandezas antes de multiplicar as diagonais (multiplicação cruzada).
- No caso de termos 3 ou mais grandezas proporcionais entre si (direta ou
inversamente), temos uma regra de três composta. Neste caso, devemos:
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-

identificar, usando setas, as grandezas que são diretamente proporcionais e
as que são inversamente proporcionais em relação a grandeza que queremos
descobrir (aquela que possui o X).

-

inverter as colunas que forem inversamente proporcionais à grandeza que
queremos.

-

igualar a razão onde está a grandeza X com o produto das outras razões.

Porcentagem:
- A porcentagem é uma divisão onde o denominador é o número 100.
- Para calcular qual a porcentagem que uma certa quantia representa de um todo,
basta efetuar a seguinte divisão:

Porcentagem =

quantia de interesse
 100%
total

- Podemos transformar um número percentual em um número decimal dividindo-o
por 100. Podemos também fazer o caminho inverso, multiplicando um número
decimal por 100 para chegar em um número percentual.
- Podemos dizer que:

quantia de interesse = porcentagem  total
- Em porcentagem, o “de” equivale à multiplicação. Portanto, 20% de 300 é igual a
20% x 300, e assim por diante.

Matrizes:
- Uma matriz Mmxn é uma tabela com m linhas e n colunas. Os elementos desta tabela
são representados na forma aij, onde i representa a linha e j representa a coluna
deste termo.
- A matriz transposta de A, simbolizada por AT, é construída trocando a linha de cada
termo pela sua coluna, e a coluna pela linha.
- Uma matriz é quadrada quando possui o mesmo número de linhas e colunas.
- Para somar ou subtrair duas matrizes, basta somar ou subtrair os termos
correspondentes. As matrizes precisam ser de mesma ordem.
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- Para multiplicar um número por uma matriz, basta multiplicar cada termo da matriz
por aquele número.
- Ao multiplicar 2 matrizes, cada termo da nova matriz é formado pela soma das
multiplicações de cada termo de uma linha da primeira matriz por cada termo de uma
coluna da segunda matriz.
- A multiplicação de matrizes não é comutativa, isto é, AxB não é, necessariamente,
igual a BxA.
- Chamamos de matriz Identidade de ordem “n” a matriz quadrada que possui todos
os termos da diagonal principal iguais a 1, e todos os demais termos iguais a zero.
- Dada uma matriz A, chamamos de inversa de A, ou A-1, a matriz tal que:
A x A-1 = I (matriz identidade)
- Nem toda matriz quadrada é inversível.
- O determinante de uma matriz é um número a ela associado. Aqui estamos tratando
apenas de matrizes quadradas.
- Em uma matriz quadrada de ordem 1, o determinante é o próprio termo que forma
a matriz.
- Em uma matriz quadrada de ordem 2, o determinante é dado pela subtração entre o
produto da diagonal principal e o produto da diagonal secundária.
- Em uma matriz quadrada de ordem 3, o determinante é calculado da seguinte
forma:

a b

det  d e
g h


c

f   aei  bfg  cdh  ceg  bdi  afh
i 

- As principais propriedades do determinante são:
- o determinante de A é igual ao de sua transposta AT
- se uma fila (linha ou coluna) de A for toda igual a zero, det(A) = 0
- se multiplicarmos todos os termos de uma linha ou coluna de A por um valor
“k”, o determinante da matriz será também multiplicado por k;
- se multiplicarmos todos os termos de uma matriz por um valor “k”, o
determinante será multiplicado por kn, onde n é a ordem da matriz;
- se trocarmos de posição duas linhas ou colunas de A, o determinante da nova
matriz será igual a –det(A);
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- se A tem duas linhas ou colunas iguais, então det(A) = 0
- sendo A e B matrizes quadradas de mesma ordem, det (AxB) = det(A) x
det(B)
- uma matriz quadrada A é inversível se, e somente se, det( A)  0
- se A é uma matriz inversível, det(A-1) = 1/det(A)
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ÉTICA – PROF. PAULO GUIMARÃES

ÉTICA

MORAL

É a reflexão filosófica sobre a Tem caráter prático (com força
moral (caráter teórico);
normativa);
É permanente, pois é universal;

É temporária, pois é cultural;

É princípio;

São
aspectos
específicas;

de

condutas

É a “ciência” que estuda a moral Está relacionada com os hábitos e
(diretamente relacionada à política e costumes de determinados grupos
à filosofia).
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.

Regras

Prescrições de conduta
claras e objetivas.

Princípios

Juízos abstratos de valor,
que orientam a
interpretação e a
aplicação das regras.

Normas

A consciência ética do servidor público, nesse particular, além de restaurar a cidadania
corrige a disfunção pública no Brasil, que decorre não só da falta de recursos materiais,
mas, principalmente, da conduta muitas vezes perversa no atendimento aos usuários
dos serviços públicos, atentatória aos direitos humanos universalmente declarados.
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As Comissões de Ética pretendem ser um elo de ligação entre o usuário e o serviço
público, encarregadas de orientar e aconselhar sobre a ética na Administração Pública,
sobretudo no tratamento das pessoas e na proteção do patrimônio moral e material do
serviço público.

O agente administrativo, como ser humano dotado da capacidade de atuar, deve,
necessariamente, distinguir o Bem do Mal, o honesto do desonesto, não podendo
desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre
o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o
inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto.
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REGIMENTO INTERNO DO STJ – PROF. PAULO GUIMARÃES E FABRÍCIO RÊGO

Aula 00
INFORMAÇÕES BÁSICAS DO STJ
SEDE

Capital Federal

JURISDIÇÃO

Todo o território nacional

COMPOSIÇÃO

33 Ministros

ORGANIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DO STJ
QUANTIDADE DE
MEMBROS

TURMAS

5 Ministros

1a Turma

5 Ministros

2a

5 Ministros

3a Turma

5 Ministros

4a

5 Ministros

5a Turma

5 Ministros

6a

Turma

Turma

Turma

SEÇÕES

1a Seção

2a Seção

3a Seção

A Corte Especial será integrada pelos quinze Ministros mais antigos e presidida
pelo Presidente do Tribunal.

O Conselho da Justiça Federal é integrado pelo Presidente, Vice-Presidente, e três
Ministros do Tribunal, eleitos por dois anos, e pelos Presidentes dos cinco Tribunais
Regionais Federais.
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Aula 01
A competência da Corte Especial não está sujeita à especialização.

COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS
MATÉRIA

FEITOS

SEÇÃO

TURMAS

Primeira

Primeira e
Segunda

Segunda

Terceira e
Quarta

I - licitações e contratos administrativos
II - nulidade ou anulabilidade de atos administrativos;
III - ensino superior;
IV - inscrição e exercício profissionais;
V - direito sindical;
VI - nacionalidade;
VII - desapropriação, inclusive a indireta;

DIREITO
PÚBLICO

VIII - responsabilidade civil do Estado;
IX - tributos de modo geral, impostos, taxas,
contribuições e empréstimos compulsórios;
X - preços públicos e multas de qualquer natureza;
XI - servidores públicos civis e militares;
XII - habeas corpus referentes às matérias de sua
competência;
XIII - benefícios previdenciários,
decorrentes de acidentes do trabalho;

inclusive

os

XIV - direito público em geral.

DIREITO
PRIVADO

I - domínio, posse e direitos reais sobre coisa alheia,
salvo quando se tratar de desapropriação;
II - obrigações em geral de direito privado, mesmo
quando o Estado participar do contrato;
III - responsabilidade civil, salvo quando se tratar de
responsabilidade civil do Estado;
IV - direito de família e sucessões;
V - direito do trabalho;
VI - propriedade industrial, mesmo quando
envolverem arguição de nulidade do registro;
VII - constituição,
sociedade;

dissolução

e

liquidação

de

VIII - comércio em geral, inclusive o marítimo e o
aéreo, bolsas de valores, instituições financeiras e
mercado de capitais;
IX - falências e concordatas;
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X - títulos de crédito;
XI - registros públicos, mesmo quando o Estado
participar da demanda;
XII – locação predial urbana;
XIII- habeas corpus referentes às matérias de sua
competência;
XIV- direito privado em geral.

DIREITO
PENAL

Feitos relativos à matéria penal em geral, salvo os
casos de competência originária da Corte Especial e os
habeas corpus de competência das Turmas que
compõem a Primeira e a Segunda Seção.

Terceira

Quinta e
Sexta

COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO
I - dar posse aos membros do Tribunal;

II - eleger o Presidente e o VicePresidente do Tribunal, os Ministros
membros do Conselho da Justiça
Federal, titulares e suplentes, e o Diretor
da Revista do Tribunal, dando-lhes posse;

III - eleger, dentre os Ministros do
Tribunal, os que devam compor o Tribunal
Superior Eleitoral, na condição de
membros efetivos e substitutos;

O Plenário é o órgão máximo do STJ, e por
isso é o responsável por dar posse aos
novos Ministros.
Lembre-se de que na composição do CJF
temos o Presidente do STJ (que também
preside o Conselho), o Vice-Presidente e
outros 3 Ministros eleitos para ocupar os
assentos por 2 anos, além dos Presidentes
dos cinco Tribunais Regionais Federais.
Entre os Juízes que compõem o TSE há 2
Ministros do STJ, que devem ser eleitos
pelo Plenário.

IV - decidir sobre a disponibilidade e
aposentadoria de membro do Tribunal,
por interesse público;
V - votar o Regimento Interno e as suas
emendas;

VI - elaborar as listas tríplices dos Juízes,
Desembargadores, Advogados e membros
do Ministério Público que devam compor o
Tribunal (Constituição, art. 104 e seu
parágrafo único);

O Regimento Interno é uma norma que
precisa ser aprovada pelo Plenário.
A Constituição determina que um terço dos
Ministros do STJ não será composto por
Magistrados de carreira, mas sim por
advogados e membros do Ministério Público
Federal, Estadual, do Distrito Federal e
Territórios. Quando uma dessas vagas for
aberta, caberá à respectiva instituição (OAB
ou ramo especializado do MP) indicar um
lista com seis candidatos. Essa lista será
reduzida pela metade pelo Plenário do STJ.
A escolha dos demais membros do STJ se
dá de maneira semelhante, com o STJ
elaborando uma lista tríplice com nomes de
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membros dos Tribunais Regionais Federais
ou dos Tribunais de Justiça.
VII - propor ao Poder Legislativo a
alteração do número de membros do
Tribunal e dos Tribunais Regionais Federais,
a criação e a extinção de cargos, e a fixação
de vencimentos de seus membros, dos
Juízes dos Tribunais Regionais e dos Juízes
Federais, bem assim a criação ou extinção
de Tribunal Regional Federal e a alteração
da organização e divisão judiciárias;

A Constituição determina que o STJ deve ter
pelo menos 33 Ministros. Esse número,
portanto, pode ser ampliado por meio de
lei, que deve ser proposta pelo Plenário.
Além disso, cabe ao Plenário propor leis que
tratem de outros temas relevantes ao Poder
Judiciário.

VIII - aprovar o Regimento Interno do
Conselho da Justiça Federal.
IX – eleger, dentre os Ministros do Tribunal,
o que deve compor o Conselho Nacional
de Justiça, observada a ordem de
antiguidade;

Na composição do CNJ há um membro que
é um Ministro do STJ, eleito pelo Plenário.

X – indicar, na forma do inciso XXXII e do
parágrafo único do art. 21, um juiz federal
e um juiz de Tribunal Regional Federal para
as vagas do Conselho Nacional de Justiça e
um juiz para a vaga do Conselho Nacional
do Ministério Público.

Além do Ministro do STJ que faz parte do
CNJ, também cabe ao STJ indicar outros
componentes. A mesma lógica se aplica à
composição do CNMP.

COMPETÊNCIA DA CORTE ESPECIAL
PROCESSAR E JULGAR...
I – nos crimes comuns, os Governadores
dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes
e
nos
de
responsabilidade,
os
Desembargadores dos Tribunais de Justiça
dos Estados e do Distrito Federal, os
membros dos Tribunais de Contas dos
Estados e do Distrito Federal, os dos
Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais
Regionais Eleitorais e do Trabalho, os
membros dos Conselhos ou Tribunais de
Contas dos Municípios e os do Ministério
Público da União que oficiem perante
Tribunais;

Essas pessoas contam com o chamado “foro
privilegiado”. Na realidade o mais correto
dizer foto por prerrogativa de função. Isso
significa basicamente que, quando essas
pessoas são acusadas de crimes, elas são
julgadas diretamente pelo STJ, e não por
Juízes ordinários.
Para fins de prova, o importante aqui é
diferenciar as pessoas que são julgadas
pelo STJ nos crimes comuns daquelas que
são julgadas por crimes comuns e também
por crimes de responsabilidade.
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II – os habeas corpus, quando for
paciente
qualquer
das
pessoas
mencionadas no inciso anterior;

III - os mandados de injunção, quando
a elaboração da norma regulamentadora for
atribuição de órgão, entidade ou autoridade
federal, da administração direta ou indireta,
excetuados os casos de competência do
Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da
Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da
Justiça do Trabalho e da Justiça Federal;

O habeas corpus é uma ação constitucional
que tem por finalidade garantir o direito à
liberdade de locomoção. Paciente é o nome
dado à pessoa cuja liberdade está sendo
restringida.

O mandado de injunção tem por finalidade
garantir o exercício de um direito quando a
Constituição prevê a necessidade de uma
norma regulamentadora, e o órgão
responsável por editar essa norma não o
faz. Quando o órgão fizer parte da
administração pública direta ou indireta, a
competência para julgar o mandado de
injunção será, em regra, do STJ.

IV - os mandados de segurança e os
habeas data contra ato do próprio Tribunal
ou de qualquer de seus órgãos;

O mandado de segurança é uma ação que
tem por finalidade assegurar um direito
líquido e certo, ou seja, cuja prova já se
encontra constituída. O habeas data, por
sua vez, serve para garantir o acesso do
cidadão a informações sobre a sua pessoa
que constem em bancos de dados de
caráter público, ou a retificação desses
dados.

V - as revisões criminais e as ações
rescisórias de seus próprios julgados;

As revisões criminais e as ações rescisórias
têm por finalidade rever decisões que já
foram proferidas pelo Tribunal. A diferença
é que a primeira trata de uma condenação
criminal, enquanto a outra trata de uma
decisão de natureza cível. Quando a decisão
que se deseja rever tiver sido proferida pela
própria Corte Especial, ela julgará a ação.

VI - o incidente de assunção de
competência quando a matéria for comum
a mais de uma seção;

Trata-se de incidente com o objetivo de
unificar as decisões do Tribunal, levando o
julgamento do processo para a Corte
Especial.

VII - a exceção da verdade, quando o
querelante, em virtude de prerrogativa de
função, deva ser julgado originariamente
pelo Tribunal;

A exceção da verdade é um tipo de defesa
admissível quando alguém está sendo
acusado de ter cometido crime contra a
honra. O réu então tem a oportunidade de
provar que o fato imputado é verdadeiro.

VIII - a requisição de intervenção
federal nos Estados e no Distrito Federal,
ressalvada a competência do Supremo
Tribunal Federal e do Tribunal Superior
Eleitoral (Constituição, art. 36, II e IV);

A requisição para intervenção federal nos
Estados e no Distrito Federal por parte do
STJ
pode
ocorrer
quando
houver
desobediência a ordem ou decisão do
Tribunal.

IX
as
arguições
inconstitucionalidade de lei ou

Não estamos aqui falando de ações de
inconstitucionalidade,
que
são
de
competência do STF, mas sim da arguição

de
ato
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normativo
suscitadas
nos
processos
submetidos ao julgamento do Tribunal;

de inconstitucionalidade surgida num
processo de competência do STJ. Nesses
casos a inconstitucionalidade da norma não
é o objeto principal do processo, mas sim
uma espécie de argumento.

X - as reclamações para a preservação de
sua competência e garantia de suas
decisões;

A reclamação cabe quando uma decisão do
STJ não estiver sendo cumprida.

XI - as questões incidentes, em
processos da competência das Seções ou
Turmas, as quais lhe tenham sido
submetidas (art. 16);

Em alguns casos é possível que questões
que não são as principais do processo
sejam decididas nos órgãos fracionários e,
por força de recurso, venham a ser
apreciadas pela Corte Especial.

XII - os conflitos de competência entre
relatores ou Turmas integrantes de Seções
diversas, ou entre estas;
XIII - os embargos de divergência, se a
divergência for entre Turmas de Seções
diversas, entre Seções, entre Turma e
Seção que não integre ou entre Turma e
Seção com a própria Corte Especial;

Esse é uma espécie de recurso que cabe
quando há divergência entre Turmas,
Seções e até mesmo entre Turma e Seção
com a Corte Especial..

XIV - revogado
XV - as suspeições e impedimentos
levantados contra Ministro em processo de
sua competência.

Suspeições
e
impedimentos
são
circunstâncias
que
comprometem
a
imparcialidade do Ministro.

XVI – o recurso especial repetitivo

O recurso
repetitivo é
um dispositivo
jurídico que representa um grupo de
recursos que possuem teses idênticas, ou
seja, têm fundamento em idêntica questão
de direito.
O processo fica suspenso no tribunal de
origem até o pronunciamento definitivo do
STJ sobre a matéria.

OUTRAS ATRIBUIÇÕES...
I - prorrogar o prazo para a posse e o início
do exercício dos Ministros, na forma da lei;
II - dirimir as dúvidas que lhe forem
submetidas pelo Presidente ou pelos
Ministros, sobre a interpretação e execução
de norma regimental ou a ordem dos
processos de sua competência;
III - conceder licença ao Presidente e aos
Ministros, bem assim julgar os processos de
verificação de invalidez de seus
membros;
IV - constituir comissões, bem como
aprovar
a
designação
do
Ministro

As comissões são grupos que se ocupam de
temas específicos dentro do Tribunal.
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Coordenador do Centro de Soluções
Consensuais de Conflitos do Superior
Tribunal de Justiça;
V - elaborar e encaminhar a proposta
orçamentária do Superior Tribunal de
Justiça, bem como aprovar e encaminhar as
propostas orçamentárias dos Tribunais
Regionais Federais, da Justiça Federal de
primeiro grau e do Conselho da Justiça
Federal;

A proposta orçamentária do Tribunal é
enviada todos os anos ao Poder Executivo
para compor o orçamento anual, que deve
ser aprovado pelo Poder Legislativo. O STJ
também aprova e encaminha as propostas
dos outros Tribunais da Justiça Federal e do
CJF.

VI - deliberar sobre a substituição de
Ministro, nos termos do art. 56;
VII
sumular
a
jurisprudência
uniforme comum às Seções e deliberar
sobre a alteração e o cancelamento de suas
súmulas;

Sumular
significa
inscrever
certos
posicionamentos na súmula do Tribunal.

VIII - apreciar e encaminhar ao Poder
Legislativo propostas de criação ou
extinção de cargos do quadro de
servidores do Tribunal e a fixação dos
respectivos vencimentos, bem como do
Conselho da Justiça Federal e da Justiça
Federal de primeiro e segundo graus;
IX - apreciar e encaminhar ao Poder
Legislativo projeto de lei sobre o regimento
de custas da Justiça Federal e do Superior
Tribunal de Justiça.

O Regimento de Custas é a norma que trata
das custas

COMPETÊNCIA DAS SEÇÕES
PROCESSAR E JULGAR...
I - os mandados de segurança, os
habeas corpus e os habeas data contra
ato de Ministro de Estado;

Você já sabe o que são essas ações, mas
lembre-se de que elas são julgadas pelas
seções somente quando seu objeto for ato
de Ministro de Estado.

II - as revisões criminais e as ações
rescisórias de seus julgados e das Turmas
que compõem a respectiva área de
especialização;

Cada órgão julga as revisões criminais e
ações rescisórias contra seus próprios
julgados. Essa regra se aplica à Corte
Especial e às Seções, mas quando as ações
impugnarem os julgados das Turmas, a
competência para julgamento será das
Seções.

III - as reclamações para a preservação
de suas competências e garantia da
autoridade de suas decisões e das Turmas;
IV - os conflitos de competência entre
quaisquer
tribunais,
ressalvada
a
competência do Supremo Tribunal Federal
(Constituição, artigo 102, I, o), bem assim

O STF é competente para julgar os conflitos
de competência entre o STJ e quaisquer
tribunais, entre Tribunais Superiores, ou
entre estes e qualquer outro tribunal. O STJ
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entre Tribunal e Juízes a ele não vinculados
e Juízes vinculados a Tribunais diversos;

(por meio das seções), por sua vez, é
competente para julgar os conflitos entre
quaisquer outros Tribunais, ou entre um
Tribunal e Juiz vinculado a outro Tribunal,
ou ainda entre Juízes vinculados a
diferentes Tribunais.

V - os conflitos de competência entre
relatores e Turmas integrantes da Seção;

Esses são conflitos que ocorrem “dentro” da
seção, ou seja, entre as turmas que a
compõem.

VI - os conflitos de atribuições entre
autoridades administrativas e judiciárias da
União, ou entre autoridades judiciárias de
um Estado e administrativas de outro, ou
do Distrito Federal, ou entre as deste e da
União;

A principal diferença entre os conflitos de
competência e os conflitos de atribuições é
que
estes
envolvem
autoridades
administrativas,
enquanto
aqueles
envolvem apenas autoridades judiciárias.

VII - as questões incidentes em
processos da competência das Turmas da
respectiva área de especialização, as quais
lhes tenham sido submetidas por essas;

Este é o caso de haver necessidade de
decidir questão incidente em processo que
está sendo analisado pela turma, e esta
submeter a questão à decisão da Seção.

VIII - as suspeições e os impedimentos
levantados contra os Ministros, salvo em se
tratando de processo da competência da
Corte Especial;

Se os processos forem de competência da
Corte Especial, ela decidirá a respeito de
impedimento e suspeição de Ministros.

IX - o incidente de assunção de
competência quando a matéria for restrita
a uma Seção

Se a matéria for de competência comum
das Seções, a competência é da Corte
Especial.

X - o recurso especial repetitivo.
OUTRAS ATRIBUIÇÕES...
I - julgar embargos de divergência,
quando as Turmas divergirem entre si ou de
decisão da Seção que integram;
II - julgar feitos de competência de
Turma, e por esta remetidos (art. 14);
III
sumular
a
jurisprudência
uniforme das Turmas da respectiva
área de especialização e deliberar
sobre a alteração e o cancelamento de
súmulas.
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COMPETÊNCIA DAS TURMAS
I - processar e julgar, originariamente:
a) os habeas corpus, quando for coator
Governador de Estado e do Distrito Federal,
Desembargador dos Tribunais de Justiça
dos Estados e do Distrito Federal, membro
dos Tribunais de Contas dos Estados e do
Distrito Federal, dos Tribunais Regionais
Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais
e do Trabalho, dos Conselhos ou Tribunais
de Contas dos Municípios e do Ministério
Público da União que oficie perante
Tribunais;

No processamento do habeas corpus,
chamamos de coator a pessoa a quem é
atribuída a restrição da liberdade do
paciente. A depender de quem é o coator
ou de quem é o paciente, o Regimento
designa órgãos diferentes do STJ para
julgar.

b) os habeas corpus, quando o coator for
Tribunal cujos atos estejam diretamente
subordinados à jurisdição do Superior
Tribunal de Justiça.
II - julgar em recurso ordinário:
a) os habeas corpus decididos em única
ou última instância pelos Tribunais
Regionais Federais ou pelos Tribunais dos
Estados, do Distrito Federal e Territórios,
quando denegatória a decisão;
b) os mandados de segurança decididos
em única instância pelos Tribunais
Regionais Federais ou pelos Tribunais dos
Estados, do Distrito Federal e Territórios,
quando denegatória a decisão.
III - julgar os recursos ordinários e os
agravos nas causas em que forem partes
Estado
estrangeiro
ou
organismo
internacional de um lado e, do outro,
Município
ou
pessoa
residente
ou
domiciliada no país;
IV - julgar, em recurso especial, as
causas decididas em única ou última
instância pelos Tribunais Regionais Federais
ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito
Federal e Territórios, quando a decisão
recorrida:

Nesses casos a competência do STJ se
resume ao julgamento de recursos de
decisões proferidas por outras instâncias
em habeas corpus e em mandado de
segurança.

Recursos Ordinários
espécies de recursos.

e

agravos

são

Esta é a definição legal de recurso especial,
que é o recurso “clássico” de competência
do STJ.

a) contrariar tratado ou lei federal, ou
negar-lhes vigência;
b) julgar válida lei ou ato de governo local
contestado em face de lei federal;
c) der à lei federal interpretação divergente
da que lhe haja atribuído outro
Tribunal.
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NÃO SE CONFUNDA!
CORTE ESPECIAL

SEÇÕES

TURMAS
Quando for coator:
- Governador de Estado e do Distrito
Federal;
- Desembargador dos TJ;

Quando o paciente for uma das
seguintes pessoas:

- Membro dos Tribunais de Contas
dos Estados e do Distrito Federal;

- Governadores dos Estados e do
DF;

- Membro dos TRF, TRE, e TRT;
- Membro, dos Conselhos ou
Tribunais de Contas dos Municípios;

- Desembargadores dos TJ;

habeas corpus

- Membros dos Tribunais de
Contas dos Estados e do Distrito
Federal;

Contra ato de Ministro de
Estado.

- Membros dos TRF, dos TRE e
dos TST;

Quando o coator for Tribunal cujos
atos
estejam
diretamente
subordinados
à
jurisdição
do
Superior Tribunal de Justiça.

- Membros dos Conselhos ou
Tribunais
de
Contas
dos
Municípios;
- Membros do MPU que oficiem
perante Tribunais.

Apenas em recurso ordinário: os
habeas corpus decididos em única
ou última instância pelos Tribunais
Regionais
Federais
ou
pelos
Tribunais dos Estados, do Distrito
Federal
e
Territórios,
quando
denegatória a decisão.

Mandado de
Segurança

Contra ato do próprio Tribunal ou
de qualquer de seus órgãos.

Contra ato de Ministro de
Estado.

habeas data

Contra ato do próprio Tribunal ou
de qualquer de seus órgãos.

Contra ato de Ministro de
Estado.

De seus próprios julgados.

De seus julgados e das
Turmas que compõem a
respectiva
área
de
especialização.

Reclamações

Para a preservação de sua
competência e garantia de suas
decisões.

Para a preservação de suas
competências e garantia da
autoridade de suas decisões e
das Turmas.

Questões
incidentes

Em processos da competência
das Seções ou Turmas, as quais
lhe tenham sido submetidas.

Revisões
Criminais e
Ações
Rescisórias

- Membros do MPU que oficiem
perante Tribunais.

www.estrategiaconcursos.com.br

Apenas em recurso ordinário: os
mandados de segurança decididos
em única instância pelos Tribunais
Regionais
Federais
ou
pelos
Tribunais dos Estados, do Distrito
Federal
e
Territórios,
quando
denegatória a decisão.

61

Conflitos de
Competência

Entre
relatores
ou
Turmas
integrantes de Seções diversas,
ou entre estas.

- Entre quaisquer tribunais,
ressalvada a competência do
STF (CF, art. 102, I, o), bem
assim entre Tribunal e Juízes
a ele não vinculados e Juízes
vinculados
a
Tribunais
diversos;
- Entre relatores e Turmas
integrantes da Seção

Conflitos de
Atribuições

Entre
autoridades
administrativas e judiciárias
da
União,
ou
entre
autoridades judiciárias de um
Estado e administrativas de
outro, ou do Distrito Federal,
ou entre as deste e da União.

Suspeições e
Impedimentos

Levantados
contra
os
Ministros,
salvo
em
se
tratando de processo da
competência
da
Corte
Especial.

Levantados contra Ministro em
processo de sua competência.

Aula 02

ELEIÇÃO PARA OS CARGOS DE PRESIENTE E VICE-PRESIDENTE
MANDATO

2 anos a contar da posse, sendo vedada a reeleição.
30 dias antes do fim do biênio. Se a data não

DATA DA ELEIÇÃO

recair em dia útil, a eleição será transferida para o primeiro dia útil
seguinte.

QUÓRUM PARA
VOTAÇÃO

Necessária a presença de dois terços dos Ministros, inclusive o
Presidente. Ministros que estejam licenciados não podem votar.
Voto secreto.
Maioria absoluta. Se nenhum candidato atingir a maioria, será

REGRA DE
ELEIÇÃO

feita nova votação entre os dois mais votados. Se houver empate
na segunda colocação, concorrerão todos os empatados para o
segundo escrutínio. Se ainda assim não houver maioria absoluta,
será considerado eleito o mais votado. Se houver empate, será
considerado eleito o Ministro mais antigo.
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POSSE DOS
ELEITOS

Último dia do biênio. Se a data não recair em dia útil, a posse
será transferida para o primeiro dia útil seguinte.

ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
I - representar o Tribunal perante os
Poderes da República, dos Estados e dos
Municípios, e demais autoridades;

O
Presidente
é
responsável
por
representar o Tribunal, ou seja, quando o
Tribunal precisar fazer-se presente em
eventos, solenidades ou outas ocasiões,
essa atribuição caberá ao Presidente.

II - velar pelas prerrogativas do Tribunal,
cumprindo e fazendo cumprir o seu
Regimento Interno;
III - dirigir os trabalhos do Tribunal,
presidindo as sessões plenárias e da Corte
Especial;

Lembre-se de que o Presidente do Tribunal
também preside a Corte Especial, e por isso
deve estar presente nas sessões.

IV - convocar as sessões extraordinárias
do Plenário e da Corte Especial;

Sessões ordinárias são as normais,
regulares, enquanto as extraordinárias
são aquelas convocadas para apreciar
questões
urgentes.
Perceba
que
o
Presidente apenas exerce essas atribuições
em relação ao Plenário e à Corte
Especial.

V - designar dia para julgamento dos
processos da competência do Plenário e da
Corte Especial;
VI - proferir, no Plenário e na Corte
Especial, o voto de desempate;

Quando a votação nesses órgãos estiver
empatada, caberá ao Presidente definir.

VII - relatar o agravo interposto de seu
despacho;

O papel de relator envolve a apresentação
de um relatório ao órgão responsável pela
decisão, de forma a subsidiar os votos dos
demais Ministros.

VIII - manter a ordem nas sessões,
adotando, para isso, as providências
necessárias;

IX - submeter questões de ordem ao
Tribunal;

Questões de ordem são aquelas que
precisam ser decididas antes de o Tribunal
conhecer a questão principal.
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X - determinar as providências necessárias
ao cumprimento das ordens e das decisões
do Tribunal, ressalvadas as atribuições
dos Presidentes das Seções, das
Turmas e dos relatores;
XI - assinar, com o relator, os acórdãos da
Corte Especial, bem assim as cartas de
sentença e as rogatórias;

Acórdão é o nome que se dá à decisão de
um órgão judicial colegiado.

XIII - decidir:

Essas são decisões proferidas apenas pelo
Presidente, e não por órgão colegiado. Se
você não tem muito contato com as regras
processuais pode estar achando estranho
que haja decisões tomadas por apenas um
Ministro, mas isso é bastante comum, e na
grande maioria das vezes há recursos
disponíveis, que então serão julgados pelos
órgãos colegiados correspondentes.

a) as petições de recursos para o
Supremo Tribunal Federal, resolvendo os
incidentes que se suscitarem;
b) os pedidos de suspensão
execução de medida liminar ou
sentença, sendo ele o relator
reclamações
para
preservar
a
competência ou garantir a autoridade
suas decisões nesses feitos;

da
de
das
sua
das

c) durante o recesso do Tribunal ou nas
férias coletivas dos seus membros, os
pedidos de liminar em mandado de
segurança, podendo, ainda, determinar
liberdade provisória ou sustação de ordem
de prisão, e demais medidas que reclamem
urgência;
d)
sobre
pedidos
de
livramento
condicional,
bem
assim
sobre
os
incidentes em processos de indulto,
anistia e graça;

Não vale a pena entrar em detalhes sobre
todas as figuras processuais mencionadas,
mas chamo sua atenção para a prerrogativa
de proferir decisões durante o recesso do
Tribunal. Nesse período o Presidente fica
responsável
por
resolver
questões
urgentes, que não poderiam aguardar o
retorno das atividades do Tribunal. O
mesmo ocorre com a posse de novos
Ministros e a transferência entre órgãos
fracionários.

e) sobre deserção de recursos não
preparados no Tribunal;
f) sobre a expedição de ordens de
pagamento devido pela Fazenda Pública,
despachando os precatórios;
g) sobre o sequestro, no caso do art. 731
do CPC;
h) os pedidos de extração de carta de
sentença;
i) revogado;
j) as reclamações, por erro da ata do
Plenário e da Corte Especial, e na
publicação de acórdãos.
k) revogado;

l) sobre dúvidas suscitadas pela Secretaria
do Tribunal relacionadas a distribuição de
feitos e a incidentes referentes à
redistribuição disciplinada no art. 72;
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m) sobre os pedidos de suspensão de
processos em incidente de resolução de
demandas repetitivas;
n) sobre a necessidade de determinar, na
autuação do feito, a identificação do nome
da parte apenas por suas iniciais, nas
hipóteses em que, expressamente, a lei
indicar ser indispensável a restrição à
publicidade de seu nome como meio para a
proteção de bem objeto de sigilo no
processo.

XIV - proferir
expediente;

os

despachos

do

Esses despachos são atos sem conteúdo
decisório, que servem para impulsionar o
processo. É o que ocorre, por exemplo,
quando o Presidente determina que um
processo seja tramitado de uma área para
outra.

XV - dar posse aos Ministros durante o
recesso do Tribunal ou nas férias, e
conceder-lhes transferências de Seção ou
Turma;
XVI - conceder licença aos Ministros ad
referendum da Corte Especial;

Ad referendum significa que a Corte
Especial posteriormente terá que ratificar
essa decisão.

XVII - criar comissões temporárias e
designar os seus membros e ainda os
das comissões permanentes, bem
como designar o Ministro Coordenador
do Centro de Soluções Consensuais de
Conflitos do Superior Tribunal de Justiça,
com aprovação da Corte Especial;
XVIII - determinar, em cumprimento de
deliberação do Tribunal, o início do
processo de verificação da invalidez de
Ministro;

O processo de verificação de invalidez serve
para as situações em que um Ministro não
tem mais condições de exercer o cargo.
Uma vez considerado inválido ele será
aposentado.

XIX - nomear curador ao paciente, na
hipótese do item anterior, se se tratar de
incapacidade mental, bem assim praticar os
demais
atos
preparatórios
do
procedimento;

Caso o Ministro esteja acometido de
incapacidade mental, deverá ser nomeado
um curador para representa-lo.
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XX - baixar as resoluções e instruções
normativas referentes à deliberação do
Plenário, da Corte Especial ou do Conselho
de Administração, bem como as que digam
respeito à rotina dos trabalhos de
distribuição;

Estas são normas inferiores, que detalham
os procedimentos seguidos pelos diversos
órgãos nas suas decisões.

XXI - baixar os atos indispensáveis à
disciplina dos serviços e à polícia do
Tribunal;
XXII - adotar as providências necessárias
à elaboração da proposta orçamentária
do Tribunal e encaminhar pedidos de
abertura de créditos adicionais e especiais;

Cada
Tribunal
elabora
sua
própria
proposta orçamentária a cada ano. Essa
proposta será posteriormente encaminhada
ao Poder Executivo, responsável por
apresenta-la ao Congresso Nacional.

XXIII - resolver as dúvidas suscitadas na
classificação dos feitos e papéis
registrados na Secretaria do Tribunal,
baixando as instruções necessárias;

A classificação dos feitos (ações, recursos,
incidentes) e documentos que chegam ao
Tribunal é muito importante, pois permite
que sejam seguidas as normas adequadas,
e que as informações não se percam.

XXIV - rubricar os livros necessários ao
expediente ou designar funcionário para
fazê-lo;
XXV - assinar os atos de provimento e
vacância dos cargos e empregos da
Secretaria do Tribunal, dando posse aos
servidores;

Quando você for aprovado no concurso do
STJ, o Presidente será responsável por
assinar o ato da sua nomeação, e também
por dar posse a você...! ☺

XXVI - assinar os atos relativos à vida
funcional dos servidores;

XXVII - impor penas disciplinares aos
servidores da Secretaria;

Atenção! O Presidente é competente para
aplicar sanções disciplinares aos servidores
do Tribunal, mas não aos Ministros, ok!? ☺

XXVIII - delegar, nos termos da lei,
competência ao Diretor-Geral da Secretaria
do Tribunal, para a prática de atos
administrativos;
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XXIX - velar pela regularidade e exatidão
das publicações dos dados estatísticos
sobre os trabalhos do Tribunal a cada mês;

XXX - apresentar ao Tribunal, no mês de
fevereiro, relatório circunstanciado dos
trabalhos efetuados no ano decorrido, bem
como mapas dos julgados;
XXXI - praticar todos os demais atos de
gestão necessários ao funcionamento dos
serviços administrativos.
XXXII – fixar a data de início do
procedimento de escolha e indicação de
um juiz federal e de um juiz do Tribunal
Regional Federal para as vagas do Conselho
Nacional de Justiça e de um juiz para a vaga
do Conselho Nacional do Ministério Público.

O provimento dessas vagas dos respectivos
conselhos é de responsabilidade do STJ,
mas a escolha deve recair sobre classes
específicas, e não sobre seus próprios
Ministros.
A respeito desse procedimento o Regimento
traz mais detalhes no parágrafo único do
art. 21.
Parágrafo único. O procedimento previsto
neste inciso terá início até sessenta dias do
término do mandato do conselheiro, ou,
caso não cumprido integralmente, logo
após a vacância do cargo, observadas as
seguintes disposições:
I – os magistrados de primeiro e segundo
graus interessados em ocupar uma das
vagas disponíveis deverão apresentar seus
currículos ao Superior Tribunal de Justiça e
serão convocados mediante:
a) publicação
eletrônico;

no

Diário

da

Justiça

b) divulgação na página eletrônica do
Superior Tribunal de Justiça na rede
mundial de computadores (internet);
c) comunicação aos respectivos Tribunais,
para que divulguem, por todos os meios
disponíveis, o prazo e a forma de inscrição
aos juízes de primeiro e segundo graus a
eles vinculados, informando à Presidência
do Superior Tribunal de Justiça as medidas
efetivamente tomadas para a divulgação da
convocação;
II – o prazo para encaminhamento dos
currículos será de dez dias, se outro não
fixar a Presidência, contados da data da
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publicação da convocação no Diário da
Justiça eletrônico;
III – o currículo deverá ser encaminhado
ao Superior Tribunal de Justiça por via
eletrônica, e seu conteúdo deverá ser
preenchido em formulário padronizado
posto à disposição na página eletrônica;
IV – encerrado o prazo, a Presidência
colocará os currículos à disposição dos
Ministros e convocará sessão do Plenário
para a escolha do nome;
V – a lista de magistrados inscritos, com
links para os respectivos currículos, será
colocada à disposição do público, inclusive
na página eletrônica;
VI – a indicação será definida em sessão do
Plenário, por votação secreta, cabendo a
cada Ministro votar em um juiz ou em um
desembargador por vaga;
VII – será indicado o juiz ou o
desembargador que obtiver a maioria
absoluta dos votos;
VIII – não sendo alcançada a maioria
absoluta de votos por nenhum juiz ou
desembargador, seguir-se-á um segundo
sufrágio, em que concorrerão os candidatos
que tiverem obtido as duas maiores
votações na etapa anterior, sendo indicado
o que obtiver a maioria simples dos votos;
IX – em caso de empate no segundo
sufrágio, será indicado o juiz ou o
desembargador mais antigo na carreira e,
persistindo o empate, o mais idoso;
X – o nome do juiz ou do desembargador
escolhido será publicado no Diário da
Justiça eletrônico e divulgado na página
eletrônica do Superior Tribunal de Justiça.

ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE ANTES DA DISTRIBUIÇÃO (21-E)
I - apreciar e homologar pedidos de
desistência, de autocomposição das partes
e de habilitação em razão de falecimento
de qualquer das partes;
II - apreciar os pedidos de gratuidade da
justiça
nos
feitos
de
competência
originária;

A gratuitade da justiça é deferido àqueles
que não podem manter seu sustento e
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pagar
as
custas
simultaneamente.

processuais

III - determinar o cancelamento do
registro do feito se a parte, intimada na
pessoa de seu advogado, não realizar o
pagamento, em quinze dias, das custas e
despesas de ingresso;
IV - apreciar os habeas corpus e as
revisões
criminais inadmissíveis por
incompetência manifesta, encaminhando
os autos ao órgão que repute competente;
V - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tiver impugnado
especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida;
VI - negar provimento a recurso que for
contrário a súmula do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
a acórdão proferido em julgamento de
recursos repetitivos ou a entendimento
firmado em incidente de assunção de
competência;
VII - dar provimento a recurso se a
decisão recorrida for contrária a súmula do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, a acórdão proferido em
julgamento de recursos repetitivos ou a
entendimento firmado em incidente de
assunção de competência;
VIII - determinar a devolução ao Tribunal
de origem dos recursos fundados em
controvérsia idêntica àquela já submetida
ao rito de julgamento de casos repetitivos
para adoção das medidas cabíveis;

Quando chega um recurso sobre um
assunto já tratado no regime de
julgamento de casos repetitivos, esse
processo é devolvido ao Tribunal de
Origem, uma vez que o assunto já foi
tratado.

IX - remeter o processo ao Supremo
Tribunal Federal após juízo positivo de
admissibilidade quando entender versar o
recurso
especial
sobre
matéria
constitucional, dando vista ao recorrente
pelo prazo de quinze dias para que
demonstre a existência de repercussão
geral e manifeste-se sobre a questão
constitucional, bem como vista à parte
adversa para, por igual prazo, apresentar
contrarrazões.

Aqui se trata do envio do processo após
julgamento de admissibilidade, ou seja, se
o processo possui os requisitos necessários
para ser enviado ao STF.
É dado ainda prazo para a parte recorrente
demonstrar a repercussão geral.
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O Corregedor-Geral da Justiça Federal integra o Plenário e a Corte Especial
também nas funções de relator e revisor.

Aula 03
A indicação, pelo Superior Tribunal de Justiça, de Juízes, Desembargadores, Advogados
e membros do Ministério Público, a serem nomeados pelo Presidente da República,
para comporem o Tribunal, far-se-á em lista tríplice. No caso de indicação de advogados
e membros do Ministério Público, a lista tríplice será elaborada tomando por base a lista
sêxtupla enviada pelo respectivo órgão de representação de classe.

Os Ministros receberão o tratamento de Excelência e usarão vestes talares nas sessões
solenes, e capas, nas sessões ordinárias ou extraordinárias. Além disso, eles
conservarão o título e as honras correspondentes, mesmo depois da aposentadoria.

CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO DA ANTIGUIDADE DOS MINISTROS
Data da
posse

Data da
nomeração

Idade

Não podem atuar na mesma Seção Ministros que sejam cônjuges ou parentes até
terceiro grau. Nos julgamentos da Corte Especial, sempre que um deles proferir
voto, o outro estará impedido de participar do julgamento.

ATRIBUIÇÕES DO RELATOR

I - ordenar e dirigir o processo;

Essa atribuição inclui o contato com as
partes e seus advogados, a condução de
audiências, a determinação da realização
de diligências, etc.

II - determinar às autoridades judiciárias e
administrativas, sujeitas à sua jurisdição,
providências relativas ao andamento e
à instrução do processo, exceto se forem
da competência da Corte Especial, da
Seção, da Turma ou de seus Presidentes;
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III - delegar atribuições a autoridades
judiciárias de instância inferior, nos
casos previstos em lei ou neste Regimento;

Geralmente essa delegação ocorre quando
é necessária a realização de diligências ou
a produção e provas. Dependendo do caso,
é mais fácil que o juiz do local faça isso do
que o Ministro do STJ, não é mesmo?

IV - submeter à Corte Especial, à Seção,
à Turma, ou aos Presidentes, conforme a
competência, questões de ordem para o
bom andamento dos processos;

Explicando de forma superficial, questões
de ordem são aquelas que devem ser
resolvidas antes da decisão principal do
processo.

V - submeter à Corte Especial, à Seção ou
à Turma, nos processos da competência
respectiva,
medidas
cautelares
necessárias à proteção de direito suscetível
de grave dano de incerta reparação, ou
ainda destinadas a garantir a eficácia da
ulterior decisão da causa;
VI - determinar, em caso de urgência, as
medidas do inciso anterior, ad referendum
da Corte Especial, da Seção ou da Turma;

VII - decidir agravo interposto de decisão
que inadmitir recurso especial;

As medidas cautelares são justamente
decisões urgentes que precisam ser
tomadas para evitar um dano irreparável
ocasionado pela demora na decisão
principal. Em regra o relator não pode
deferir essas medidas sozinho, devendo
submeter a decisão ao respectivo órgão
colegiado, mas em casos de urgência ele
pode deferi-las, submetendo sua decisão à
ratificação do colegiado.
O agravo é um tipo de recurso que, no caso
aqui mencionado, serve para “forçar” o
recebimento de um recurso especial pelo
STJ. Em regra os pressupostos do recurso
especial são analisados pelo Tribunal de
origem, e, se a decisão for no sentido de
não remetê-lo ao STJ, o interessado pode
impetrar agravo contra essa decisão.

VIII - requisitar os autos originais,
quando necessário;
IX - apreciar e homologar pedidos de
desistência, de autocomposição das
partes e de habilitação em razão de
falecimento de qualquer das partes, ainda
que o feito se ache em pauta ou em mesa
para julgamento
X - pedir dia para julgamento dos feitos
que lhe couberem por distribuição, ou
passá-los ao revisor, com o relatório, se for
o caso;

Se o feito tem apenas relator, ao concluir
seu trabalho ele deve pedir dia para
julgamento. Se também houver revisor,
caberá ao relator repassar os autos a ele.

XI - julgar prejudicado pedido
recurso que haja perdido objeto;

A perda de objeto ocorre, por exemplo,
quando a decisão contra a qual houve
recurso foi espontaneamente cumprida.

ou

XII - propor à Seção ou à Turma seja o
processo submetido à Corte Especial ou à
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Seção, conforme o caso;
XIII - decidir o pedido de carta de
sentença e assiná-la;

XIV - apresentar em mesa para julgamento
os feitos que independem de pauta;

Em geral esses são feitos urgentes, como
o habeas corpus, cujo julgamento não
deve ficar aguardando inclusão na pauta
do colegiado.

XV - redigir o acórdão, quando o seu voto
for o vencedor no julgamento

Quando o posicionamento defendido pelo
relator for o vencedor no julgamento, a ele
caberá redigir a decisão do colegiado, que
é chamada de acórdão. Quando ele for
derrotado, a redação caberá ao primeiro
Ministro que expôs a tese vencedora, que
pode ser o revisor (quando houver) ou
outro membro do órgão julgador.

XVI - determinar a autuação do agravo
como recurso especial;

Este é o caso de uma pessoa impetrar um
agravo, quando na realidade seria o caso
de recurso especial.

XVII - determinar o arquivamento de
inquérito,
ou
peças
informativas,
quando o requerer o Ministério Público, ou
submeter o requerimento à decisão do órgão
competente do Tribunal;

Quando há um procedimento investigativo
e o MP considera que não há elementos
suficientes para, a partir dele, dar início a
um processo judicial, o pedido de
arquivamento deve ser apreciado pelo
Tribunal.

XVIII - distribuídos os autos:
a) não conhecer do recurso ou pedido
inadmissível, prejudicado ou daquele que
não tiver impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida;
b) negar provimento ao recurso ou pedido
que for contrário a tese fixada em
julgamento de recurso repetitivo ou de
repercussão geral, a entendimento firmado
em incidente de assunção de competência,
a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a
jurisprudência dominante acerca do tema;
c) dar provimento ao recurso se o acórdão
recorrido for contrário a tese fixada em
julgamento de recurso repetitivo ou de
repercussão geral, a entendimento firmado
em incidente de assunção de competência,
a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a
jurisprudência dominante acerca do tema;

Esses são casos em que o relator pode
decidir sozinho, uma vez que já existem
teses fixadas em julgamento de recurso
repetitivo ou mesmo repercussão geral,
além de súmulas e jurisprudência
dominante.

XIX - decidir o mandado de segurança
quando for inadmissível, prejudicado ou
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quando se conformar com tese fixada em
julgamento de recurso repetitivo ou de
repercussão geral, a entendimento firmado
em incidente de assunção de competência,
a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou
do
Supremo
Tribunal
Federal,
a
jurisprudência dominante acerca do tema ou
as confrontar;
XX - decidir o habeas corpus quando for
inadmissível, prejudicado ou quando a
decisão impugnada se conformar com tese
fixada em julgamento de recurso repetitivo
ou de repercussão geral, a entendimento
firmado em incidente de assunção de
competência, a súmula do Superior Tribunal
de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal,
a jurisprudência dominante acerca do tema
ou as confrontar;
XXI – decidir o agravo de instrumento
interposto com base no art. 1.027, §1º, do
CPC;

São os processos em que são partes, de
um lado, Estado estrangeiro ou organismo
internacional e, de outro, Município ou
pessoa residente ou domiciliada no país.
Nesses processos, cabe agravo de
instrumento
contra
as
decisões
interlocutórias.

XXII - decidir o conflito de competência
quando for inadmissível, prejudicado ou
quando se conformar com tese fixada em
julgamento de recurso repetitivo ou de
repercussão geral, a entendimento firmado
em incidente de assunção de competência,
a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou
do
Supremo
Tribunal
Federal,
a
jurisprudência dominante acerca do tema ou
as confrontar;

Da mesma forma que vimos, são situações
em que já há entendimento firmado sobre
o assunto.

XXIII - remeter o processo ao Supremo
Tribunal Federal após juízo positivo de
admissibilidade quando entender versar o
recurso
especial
sobre
matéria
constitucional, dando vista ao recorrente
pelo prazo de quinze dias para que
demonstre a existência de repercussão geral
e
manifeste-se
sobre
a
questão
constitucional, bem como vista à parte
adversa para, por igual prazo, apresentar
contrarrazões;
XXIV - determinar a devolução ao Tribunal
de origem dos recursos especiais fundados
em
controvérsia
idêntica
àquela
já
submetida ao rito de julgamento de casos

São
processos
que
já
tiveram
controvérsias idênticas julgadas no rito de
julgamento de casos repetitivos.
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repetitivos
cabíveis;

para

adoção

das

medidas

XXV - julgar recurso fundado em nulidade
da
decisão
recorrida
por
vício
de
procedimento
XXVI - executar e fazer cumprir os
despachos, as decisões monocráticas, as
ordens e os acórdãos transitados em julgado
nas ações penais, inquéritos e demais
procedimentos penais originários de sua
relatoria,
bem
como
determinar
às
autoridades judiciárias e administrativas
providências relativas ao andamento e à
instrução de processos, facultada a
delegação de atribuições para a prática de
atos processuais previstos no art. 21-A
deste Regimento a outros Tribunais e a
juízos de primeiro grau de jurisdição,
ficando as decisões proferidas sujeitas a
posterior controle do relator, de ofício ou
mediante provocação do interessado, no
prazo de cinco dias da ciência do ato.

Aqui temos uma série de competências
bem
genéricas
(executar
e
fazer
cumprir...)

REVISOR
O Ministro que se seguir ao relator na ordem de
antiguidade. Em caso de substituição do relator, o
revisor também será substituído.

QUEM SERÁ?

QUAIS FEITOS TÊM
REVISOR?

I - ação rescisória;
II - ação penal originária;
III - revisão criminal.

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

ATRIBUIÇÕES DAS COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE
REGIMENTO INTERNO

I - velar pela atualização do Regimento, propondo emendas
ao texto em vigor e emitindo parecer sobre as emendas de
iniciativa de outra comissão ou de Ministro;
II - opinar em processo administrativo, quando consultada
pelo Presidente.
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I - velar pela expansão, atualização e publicação da súmula
da jurisprudência predominante do Tribunal;
II - supervisionar os serviços de sistematização da
jurisprudência do Tribunal, sugerindo medidas que facilitem a
pesquisa de julgados ou processos;
COMISSÃO DE
JURISPRUDÊNCIA

III - orientar iniciativas de coleta e divulgação dos trabalhos
dos Ministros que já se afastaram definitivamente do Tribunal;
IV - propor à Corte Especial ou à Seção que seja compendiada
em súmula a jurisprudência do Tribunal, quando verificar que
as Turmas não divergem na interpretação do direito;
V - sugerir medidas destinadas a abreviar a publicação dos
acórdãos.
I - supervisionar a administração dos serviços da biblioteca,
do arquivo e do museu do Tribunal, sugerindo ao Presidente
medidas tendentes ao seu aperfeiçoamento;

COMISSÃO DE
DOCUMENTAÇÃO

II - acompanhar a política de guarda e conservação de
processos, livros, periódicos e documentos históricos do
Tribunal;
III - manter, na Secretaria de Documentação, serviço de
documentação para recolher elementos que sirvam de
subsídio à história do Tribunal, com pastas individuais
contendo dados biográficos e bibliográficos dos Ministros;
IV - deliberar sobre questões que excedam a esfera de
competência administrativa da Secretaria de Documentação.
I - sugerir ao Presidente medidas tendentes à modernização
administrativa do Tribunal;

COMISSÃO DE
COORDENAÇÃO

II - sugerir aos Presidentes do Tribunal, das Seções e das
Turmas, medidas destinadas a aumentar o rendimento das
sessões, abreviar a publicação dos acórdãos e facilitar a tarefa
dos advogados;
III - supervisionar os serviços de informática, fiscalizando a
sua execução e propondo as providências para a sua
atualização e aperfeiçoamento.
I - supervisionar os trabalhos do Núcleo de Gerenciamento de
Precedentes – Nugep, em especial os relacionados à gestão
dos casos repetitivos e dos incidentes de assunção de
competência, bem como ao controle e ao acompanhamento de
processos sobrestados na Corte em razão da aplicação da
sistemática dos recursos repetitivos e da repercussão geral;

COMISSÃO GESTORA
DE PRECEDENTES

II - sugerir ao Presidente do Tribunal medidas para o
aperfeiçoamento da formação e da divulgação dos
precedentes qualificados, conforme disposto no Código de
Processo Civil;
III - sugerir aos Presidentes do Tribunal e das Seções
medidas destinadas a ampliar a afetação de processos aos
ritos dos recursos repetitivos e da assunção de competência;
IV - desenvolver trabalho de inteligência, em conjunto com o
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Conselho Nacional de Justiça, com os Tribunais Regionais
Federais e com os Tribunais de Justiça, a fim de identificar
matérias com potencial de repetitividade ou com relevante
questão de direito, de grande repercussão social, aptas a
serem submetidas ao Superior Tribunal de Justiça sob a
sistemática dos recursos repetitivos e da assunção de
competência;
V - acompanhar, inclusive antes da distribuição, os processos
que possuam matéria com potencial de repetitividade ou com
relevante questão de direito, de grande repercussão social, a
fim de propor ao Presidente do Tribunal medidas para a
racionalização dos julgamentos desta Corte por meio de
definições de teses jurídicas em recursos repetitivos ou em
assunção de competência;
VI - deliberar sobre questões que excedam a esfera de
competência administrativa do Núcleo de Gerenciamento de
Precedentes – Nugep, além de outras atribuições referentes a
casos repetitivos e a incidentes de assunção de competência.

COMISSÕES DO TRIBUNAL – QUADRO-RESUMO
As permanentes são:
a) Comissão de Regimento Interno;
b) Comissão de Jurisprudência;
Quais são?

c) Comissão de Documentação;
d) Comissão de Coordenação; e
e) Comissão Gestora de Precedentes.
As temporárias podem ser criadas por ato da Corte
Especial ou do Presidente do Tribunal.

Quantos membros?

As permanentes são formadas por 3 Ministros titulares e
1 suplente, salvo a de Jurisprudência, que será composta
de seis Ministros efetivos, respeitada, em todos os casos, a
paridade de representação de cada uma das Seções do
Tribunal.
As temporárias podem ter qualquer número de membros.

Quanto tempo
duram?

Como os membros
são escolhidos?

As permanentes não tem data prevista para sua de
extinção.
As temporárias extinguem-se quando for alcançado o fim
ao qual se destinam.
O Presidente designará os membros das comissões,
submetendo-os à aprovação da Corte Especial.
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TABELA DE SUBSTITUIÇÕES TEMPORÁRIAS E EVENTUAIS
SUBSTITUÍDO

SUBSTITUTO

Presidente do Tribunal

Vice-Presidente

Vice-Presidente do Tribunal

Demais Ministros, em ordem
decrescente de antiguidade

Presidente da Seção

Ministro que o seguir na
antiguidade dentre os seus
membros

Presidente da Turma

Ministro que o seguir na
antiguidade dentre os seus
membros

Presidente da Comissão

Ministro mais antigo entre seus
membros

Membro da Comissão

Suplente

Corregedor-Geral da Justiça Federal

Ministro mais antigo integrante do
Conselho da Justiça Federal

Em caso de vaga ou afastamento de Ministro, por prazo superior a trinta dias,
poderá fazer-se a substituição pelo Corregedor-Geral ou ser convocado Juiz de
Tribunal Regional Federal ou Desembargador, sempre pelo voto da maioria absoluta
dos membros da Corte Especial.
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SUSTENTABILIDADE – PROF. ROSENVAL JÚNIOR
➢ Conceito de Desenvolvimento Sustentável
No Relatório "Brundtland" ou “Nosso Futuro Comum”, de 1987,
apresentou o conceito de “DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL” como sendo o
desenvolvimento que atende às necessidades das gerações atuais sem
comprometer a capacidade das futuras gerações de terem suas próprias
necessidades atendidas.

Conservação
AMBIENTAL

•

Justiça

Crescimento

SOCIAL

ECONÔMICO

A CF/88 tem um artigo específico sobre a proteção ambiental (art. 225),
embora trate de meio ambiente em diversos outros artigos. De acordo com
o art. 225, caput, da CF/88, 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 de preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.

•

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é difuso, bem de uso
comum do povo, que não pertence a indivíduos isolados, mas a toda a
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coletividade, e é direito de terceira dimensão ou geração, que está
relacionado à fraternidade/solidariedade.
•

Proteger o Meio Ambiente, Combater a Poluição, Preservar as Florestas, a
Fauna e a Flora é competência COMUM da União, dos Estados, do DF e dos
Municípios.

➢ A3P
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➢ Resolução nº 201/2015
A Resolução nº 201/2015 dispõe sobre a criação e competências das
unidades ou núcleos socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder
Judiciário e implantação do respectivo Plano de Logística Sustentável (PLSPJ).
➢ Logística sustentável: processo de coordenação do fluxo de materiais, de
serviços e de informações, do fornecimento ao desfazimento, considerando o
ambientalmente correto, o socialmente justo e o desenvolvimento econômico
equilibrado;
➢ Critérios de sustentabilidade: métodos utilizados

para

avaliação e

comparação de bens, materiais ou serviços em função do seu impacto
ambiental, social e econômico;
➢ Práticas de sustentabilidade: ações que tenham como objetivo a construção
de um novo modelo de cultura institucional visando à inserção de critérios de
sustentabilidade nas atividades do Poder Judiciário;
➢ Práticas de racionalização: ações que tenham como objetivo a melhoria da
qualidade do gasto público e o aperfeiçoamento contínuo na gestão dos
processos de trabalho;
➢ Coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente separados
conforme sua constituição ou composição com destinação ambientalmente
adequada;
➢ Coleta seletiva solidária: coleta dos resíduos recicláveis descartados,
separados na fonte geradora, para destinação às associações e cooperativas
de catadores de materiais recicláveis;
➢ Material de consumo: todo material que, em razão de sua utilização, perde
normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois
anos.
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As unidades ou núcleos socioambientais deverão ter caráter PERMANENTE para
o planejamento, implementação, monitoramento de metas anuais e avaliação de
indicadores de desempenho.
As

unidades

ou

núcleos

socioambientais

deverão

fomentar

ações

que

estimulem:
I – o aperfeiçoamento contínuo da qualidade do gasto público;
II – o uso sustentável de recursos naturais e bens públicos;
III – a redução do impacto NEGATIVO das atividades do órgão no meio ambiente
com a adequada gestão dos resíduos gerados;
IV – a promoção das contratações sustentáveis;
V – a gestão sustentável de documentos, em conjunto com a unidade responsável;
VI – a sensibilização e capacitação do corpo funcional, força de trabalho
auxiliar e de outras partes interessadas; e
VII – a qualidade de vida no ambiente de trabalho, em conjunto com a unidade
responsável.

As unidades ou os núcleos socioambientais deverão, PREFERENCIALMENTE,
ser SUBORDINADOS à alta administração dos órgãos tendo em vista as suas
atribuições estratégicas e as mudanças de paradigma que suas ações compreendem.
O CNJ deverá publicar ANUALMENTE, por intermédio do Departamento de
Pesquisas Judiciárias (DPJ), o Balanço Socioambiental do Poder Judiciário,
fomentado por informações consolidadas nos relatórios de acompanhamento do PLSPJ de todos os órgãos e conselhos do Poder Judiciário.
Bizu do Prof. Rosenval: BalANço é ANual!!!
Bizu do ABCD:
Anual
Balanço
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CNJ
DPJ
PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO (PLS-PJ)
O PLS-PJ é instrumento VINCULADO ao planejamento estratégico do Poder
Judiciário, com objetivos e responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de
execução, mecanismos de monitoramento e avaliação de resultados, que permite
estabelecer e acompanhar práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade que
objetivem uma melhor eficiência do gasto público e da gestão dos processos de
trabalho, considerando a visão sistêmica do órgão.
Os órgãos e conselhos do Poder Judiciário deverão constituir comissão gestora
do PLS-PJ composta por no mínimo cinco servidores, que serão designados pela
alta administração no prazo de 30 dias a partir da constituição das unidades
ou núcleos socioambientais.
A comissão gestora do PLS-PJ será composta, OBRIGATORIAMENTE, por um
servidor da unidade ou núcleo socioambiental, da unidade de planejamento
estratégico e da área de compras ou aquisições do órgão ou conselho do Poder
Judiciário.
O PLS-PJ será aprovado pela alta administração do órgão.
O PLS-PJ poderá ser SUBDIVIDIDO, a critério de cada órgão, em razão da
complexidade de sua estrutura.
O PLS-PJ irá subsidiar, ANUALMENTE, o Balanço Socioambiental do Poder
Judiciário, a ser publicado pelo CNJ por intermédio do DPJ, no prazo de 180
dias a contar do recebimento do relatório de desempenho dos órgãos.
Bizu do Prof. Rosenval: BalANço é ANual!!!
➢ Decreto nº 7.746/2012.
De acordo com o art. 3o, da Lei nº 8.666/93, a LICITAÇÃO destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta
mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
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sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e dos que lhes são correlatos.
O Decreto nº 7.746/12 regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666/93, para
estabelecer critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável por meio das contratações realizadas pela administração pública federal
direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a
Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública CISAP.

Regulamenta o art. 3º da Lei nº
8.666/93

Decreto nº 7.746/12

Estabelece critérios e práticas para a
promoção do desenvolvimento nacional
sustentável nas contratações realizadas
pela administração pública federal
direta, autárquica e fundacional e pelas
empresas estatais dependentes.

Institui a Comissão Interministerial de
Sustentabilidade na Administração
Pública
(CISAP)

A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas
estatais dependentes poderão adquirir bens e contratar serviços e obras considerando

www.estrategiaconcursos.com.br

83

critérios e práticas de sustentabilidade objetivamente definidos no instrumento
convocatório.
ATENÇÃO!!!
A adoção de critérios e práticas de sustentabilidade DEVERÁ ser
JUSTIFICADA nos autos e PRESERVAR o CARÁTER COMPETITIVO do certame.
São considerados CRITÉRIOS E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS, entre outras:
I - BAIXO impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;
II – PREFERÊNCIA para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem
LOCAL;
III – MAIOR eficiência na utilização de recursos naturais como água e
energia;
IV – MAIOR geração de empregos, PREFERENCIALMENTE com mão de obra
LOCAL;
V – MAIOR vida útil e MENOR custo de manutenção do bem e da obra;
VI – uso de inovações que REDUZAM a pressão sobre recursos naturais;
VII - origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos
serviços e nas obras; e
VIII - utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros
originários

de

MANEJO

FLORESTAL

SUSTENTÁVEL

OU

DE

REFLORESTAMENTO.

A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas
estatais dependentes poderão exigir no instrumento convocatório para a aquisição de
bens que estes sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou
biodegradável, entre outros critérios de sustentabilidade. Novamente aqui a lista não
é exaustiva! Outros critérios de sustentabilidade também podem ser utilizados!
O artigo 9º, do Decreto nº 7.746/12, instituiu a Comissão Interministerial
de

Sustentabilidade

na

Administração

Pública

-

CISAP,

de

natureza

CONSULTIVA e caráter PERMANENTE, VINCULADA à Secretaria de Gestão do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com a finalidade de
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propor a implementação de critérios, práticas e ações de logística sustentável no âmbito
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas
estatais dependentes.

Bizu do Prof. Rosenval:

CiSaP
C de Consultiva
S de Sem remuneração
P de Permanente!

Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública

CISAP

natureza CONSULTIVA

caráter PERMANENTE

VINCULADA à Secretaria de Gestão do
Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão

finalidade de propor a implementação de critérios, práticas e ações de logística sustentável no
âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais
dependentes.
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ATENÇÃO! De acordo com o novo texto do Dec. 9.178/17, a CISAP está vinculada à Secretaria de
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

O

artigo

10

traz

a

composição

da

Comissão

Interministerial

de

Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP.
A CISAP será composta pelos seguintes membros, titulares e suplentes:
I

-

um

representante

da

SECRETARIA

de

Gestão

do

Ministério

do

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que a presidirá;
II – um representante do Ministério do Meio Ambiente, que exercerá a vicepresidência;
III – um representante da Casa Civil da Presidência da República;
IV – um representante do Ministério de Minas e Energia;
V - um representante do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços;
VI - um representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações;
VII – um representante do Ministério da Fazenda; e
VIII - um representante do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral
da União.

Observem que após alterações promovidas pelo Decreto 9.178/17, todos contam
com apenas 1 REPRESENTANTE!
também foi bastante alterado pelo Decreto 9.178/17.
Compete à CISAP:
I - PROPOR à Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão:
a) normas para elaboração de ações de logística sustentável;
b) regras para a elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável;
c) planos de incentivos para órgãos e entidades que se destacarem na execução
de seus Planos de Gestão de Logística Sustentável;

-> Vou deixar aqui apenas

para que vocês saibam que esta competência foi revogada pelo Decreto
9.178/17.
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d) critérios e práticas de sustentabilidade nas aquisições, contratações, utilização
dos recursos públicos, desfazimento e descarte;
e) estratégias de sensibilização e capacitação de servidores para a correta
utilização dos recursos públicos e para a execução da gestão logística de forma
sustentável;
f) cronograma para a implantação de sistema integrado de informações para
acompanhar a execução das ações de sustentabilidade; e
g) ações para a divulgação das práticas de sustentabilidade; e
II - elaborar seu regimento interno; e
III - coordenar a implementação de ações de logística sustentável. -> Esta
competência foi inserida pelo Decreto 9.178/17.
Poderão ser convidados a participar das reuniões da CISAP especialistas,
pesquisadores e representantes de órgãos e entidades PÚBLICAS OU PRIVADAS.

A participação na CISAP é considerada prestaçÃO de serviço público
relevante, NÃO remunerada.
➢ Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC
A Lei nº 12.187/2009 (PNMC) estabelece os princípios, objetivos,
diretrizes e instrumentos que nortearão as políticas climáticas a serem adotadas no
país.
Conceitos:
I - adaptação: iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas
naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima;
II - efeitos adversos da mudança do clima: mudanças no meio físico ou biota
resultantes da mudança do clima que tenham efeitos deletérios significativos
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sobre a composição, resiliência ou produtividade de ecossistemas naturais e
manejados, sobre o funcionamento de sistemas socioeconômicos ou sobre a saúde
e o bem-estar humanos;
III - emissões: liberação de gases de efeito estufa ou seus precursores na
atmosfera numa área específica e num período determinado;
Bizu do Prof. Rosenval: emissÃO= liberaçÃO
IV - fonte: processo ou atividade que libere na atmosfera gás de efeito estufa,
aerossol ou precursor de gás de efeito estufa;
DICA: Lembrem-se de uma indústria.
V - gases de efeito estufa (GEE): constituintes gasosos, naturais ou
antrópicos que, na atmosfera, absorvem e reemitem radiação infravermelha;
VI - impacto: os efeitos da mudança do clima nos sistemas humanos e naturais;
VII - mitigação: mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de
recursos e as emissões por unidade de produção, bem como a implementação
de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e aumentem
os sumidouros;
VIII - mudança do clima: mudança de clima que possa ser direta ou
indiretamente atribuída à ATIVIDADE HUMANA que altere a composição da
atmosfera mundial e que se some àquela provocada pela variabilidade
climática natural observada ao longo de períodos comparáveis;
IX - sumidouro: processo, atividade ou mecanismo que remova da atmosfera
gás de efeito estufa, aerossol ou precursor de gás de efeito estufa; e
Bizu do Prof. Rosenval: SUMIdouro = SUMIr com o gás! ;-)
Uma floresta é um sumidouro!
X - vulnerabilidade: grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema,
em função de sua sensibilidade, capacidade de adaptação e do caráter, magnitude
e taxa de mudança e variação do clima a que está exposto, de lidar com os efeitos
adversos da mudança do clima, entre os quais a variabilidade climática e os eventos
extremos.
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A lei traz alguns PRINCÍPIOS que devem ser observados:
✓

PREcaução;

✓

PREvenção;

✓

PArticipação cidadã;

✓

REsponsabilidades comuns, porém diferenciadas. (este no

âmbito internacional). e
✓

Desenvolvimento Sustentável;

BIZU do Prof. Rosenval: PRE PRE PA RE DS
Os instrumentos INSTITUCIONAIS para a atuação da Política Nacional de Mudança
do Clima incluem:
(Bizu do Prof. Rosenval: F Red COMI COMI COMI)
Fórum Brasileiro de Mudança do Clima;
Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais - Rede Clima;
Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima;
Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima;
Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia.
Bizu: F Red COMI COMI COMI. É só lembrar do jogador Fred. O cara é fominha
e come muita bola! F Red COMI COMI COMI. ;-)
ATENÇÃO! É comum as Bancas misturarem os artigos 3º (princípios), 4º
(objetivos),

5º

(diretrizes),

6º

(instrumentos)

e

7º

(instrumentos

institucionais). Leiam com atenção esses artigos!
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Compromisso Nacional Voluntário
Para alcançar os objetivos da PNMC, o País adotará, como COMPROMISSO
NACIONAL VOLUNTÁRIO, ações de mitigação das emissões de gases de efeito
estufa, com vistas a reduzir, entre 36,1% e 38,9%, suas emissões projetadas
até 2020.
➢ Lei nº 12.305/10: Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)
Devem observar o disposto nesta lei as pessoas FÍSICAS OU JURÍDICAS, de
direito PÚBLICO OU PRIVADO, responsáveis, DIRETA OU INDIRETAMENTE,
pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão
integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos.
ATENÇÃO!!! A lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos NÃO se aplica aos
rejeitos radioativos.
Definições
Acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e
fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a
implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto;
Área contaminada: local onde há contaminação causada pela disposição,
regular ou irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos;
Área

órfã

contaminada:

área

contaminada

cujos

responsáveis

pela

disposição NÃO sejam identificáveis ou individualizáveis;
Bizu do Rosenval: Filho feio NÃO tem pai! A área órfã contaminada é uma
área “feia” cujo o responsável “o pai” não é identificável!
Ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do
produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo
e a disposição final;
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Coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme
sua constituição ou composição;
Bizu: A coleta é SELETIVA!!! Ela separa antes (previamente)
Controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à
sociedade informações e participação nos processos de formulação, implementação
e avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos;
Destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui
a

reutilização,

a

reciclagem,

a

compostagem,

a

recuperação

e

o

aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos
competentes do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, entre elas a disposição final,
observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à
saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;
Disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos
em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos
ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais
adversos;
Bizu do Rosenval: ReJEITO NÃO tem JEITO vai para o ATERRO!!!
Geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito
público ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas
incluído o consumo;
Gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou
indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e
destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos,
exigidos na forma desta Lei;
Gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca
de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política,
econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do
desenvolvimento sustentável;
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Logística

reversa:

instrumento

de

desenvolvimento

econômico

e

social

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial,
para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra
destinação final ambientalmente adequada;
Bizu: É o contrário da Logística Direta, por isso chama-se REVERSA. Os
resíduos sólidos voltam para o setor empresarial.
Padrões sustentáveis de produção e consumo: produção e consumo de bens e
serviços de forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores
condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das
necessidades das gerações futuras;
Reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a
alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à
transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os
padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do SISNAMA e, se couber, do SNVS
e do SUASA;
Bizu: Reciclar é voltar para o ciclo. Tem transformação, alteração!
Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de
tratamento

e

recuperação

por

processos

tecnológicos

disponíveis

e

economicamente viáveis, NÃO apresentem outra possibilidade que não a
disposição final ambientalmente adequada;
Bizu do Prof. Rosenval: ReJEITO NÃO tem JEITO vai para o ATERRO!!!
Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante
de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se
propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou
semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de
esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;
Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de
atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores,
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distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para
minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir
os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo
de vida dos produtos, nos termos desta Lei;
Reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos SEM sua
transformação biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os
padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do SISNAMA e, se couber, do SNVS
e do SUASA;
Bizu do Rosenval: ReutilizaçÃO NÃO tem transformaÇÃO!!!
Serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: conjunto
de atividades previstas no art. 7º, da Lei nº 11.445, de 2007. De acordo com a Lei
nº 11.445, de 2007, o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos
sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades: I - de coleta, transbordo e
transporte dos resíduos; II - de triagem para fins de reúso ou reciclagem, de
tratamento, inclusive por compostagem, e de disposição final dos resíduos; III - de
varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais
serviços pertinentes à limpeza pública urbana.
São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
I - a prevenção e a precaução;
II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;
III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis
ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública;
IV - o desenvolvimento sustentável;
V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços
competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas
e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos
naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do
planeta;
VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor
empresarial e demais segmentos da sociedade;
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VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como
um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor
de cidadania;
IX - o respeito às diversidades locais e regionais;
X - o direito da sociedade à informação e ao controle social;
XI - a razoabilidade e a proporcionalidade.
ATENÇÃO!!! Ler os Art. 7o (objetivos) e 8o (instrumentos). As Bancas misturam objetivos,
instrumentos na prova!
Também vale a pena dar uma lida na classificação de Resíduos Sólidos que está no artigo
13.
Diretrizes aplicáveis aos Resíduos Sólidos
Na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte
ORDEM DE PRIORIDADE: não geração, redução, reutilização, reciclagem,
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos.
Planos de Resíduos Sólidos
São planos de resíduos sólidos:
✓ o Plano Nacional de Resíduos Sólidos;
✓ os planos estaduais de resíduos sólidos;
✓ os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de
resíduos sólidos

de regiões metropolitanas ou aglomerações

urbanas;
✓ os planos intermunicipais de resíduos sólidos;
✓ os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos;
✓ os planos de gerenciamento de resíduos sólidos.
É assegurada ampla publicidade ao conteúdo dos planos de resíduos sólidos, bem
como controle social em sua formulação, implementação e operacionalização.
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Plano Nacional de Resíduos Sólidos
A União elaborará, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o
Plano Nacional de Resíduos Sólidos, mediante processo de mobilização e participação
social, incluindo a realização de audiências e consultas públicas. Terá vigência por
prazo indeterminado e horizonte de 20 anos, e será atualizado a cada 4 anos.
✓ UNIÃO
✓ MMA
✓ VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO
✓ HORIZONTE DE 20 ANOS
✓ ATUALIZAÇÃO A CADA 4 ANOS
Logística Reversa
Logística reversa é o instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial,
para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra
destinação final ambientalmente adequada.
São OBRIGADOS a estruturar e a implementar sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do
serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes de:
➢ Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros
produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso,
observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em
lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do
SNVS e do SUASA, ou em normas técnicas;
➢ Pilhas e baterias;
➢ Pneus;
➢ Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
➢ Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz
mista;
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➢ Produtos eletroeletrônicos e seus componentes.
PROIBIÇÕES
São PROIBIDAS as seguintes formas de destinação ou disposição final de
resíduos sólidos ou rejeitos:
➢ Lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;
➢ Lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de
mineração;
➢ Queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos
não licenciados para essa finalidade;
➢ Outras formas vedadas pelo poder público.
ATENÇÃO! Quando decretada emergência sanitária, a queima de resíduos
a céu aberto pode ser realizada, desde que autorizada e acompanhada pelos
órgãos competentes do SISNAMA, do SNVS e, quando couber, do SUASA.
São PROIBIDAS, nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos, as
seguintes atividades:
➢ Utilização dos rejeitos dispostos como alimentação;
➢ Catação (observadas as metas para a eliminação e recuperação de lixões,
associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis);
➢ Criação de animais domésticos;
➢ Fixação de habitações temporárias ou permanentes;
➢ Outras atividades vedadas pelo poder público.
É PROIBIDA a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem
como de resíduos sólidos cujas características causem dano ao meio
ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda que para
tratamento, reforma, reúso, reutilização ou recuperação.
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Política de Sustentabilidade no Superior Tribunal de Justiça (Portaria STJ nº
293/2012).
A política de sustentabilidade do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
estabelece como diretriz a harmonização dos objetivos sociais, ambientais e
econômicos com vistas à
➢ preservação potencial da natureza para a produção de recursos
renováveis,
➢ limitação do uso dos recursos não renováveis, e
➢ respeito à capacidade de renovação dos sistemas naturais.
Observem que a diretriz é a harmonização dos objetivos sociais, ambientais e
econômicos, ou seja, o desenvolvimento sustentável.
A política de sustentabilidade do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
observará os seguintes PRINCÍPIOS:
I – atender os requisitos legais, acordos internacionais, normativos e outros definidos
como aplicáveis;
II – prevenir e minimizar os impactos ambientais advindos da prestação jurisdicional;
III – conservar o meio ambiente, buscando a utilização das melhores práticas;
IV – buscar o aperfeiçoamento contínuo de processos, serviços e entregas pelos
fundamentos da sustentabilidade;
V – promover a educação, capacitação, conscientização e sensibilização dos servidores
e jurisdicionados sobre a necessidade de efetiva proteção ao meio ambiente.
Como objetivos desta política temos:
I – implementação de ações que promovam o exercício dos direitos sociais;
II – gestão adequada dos resíduos gerados pelo Tribunal;
III – incentivo ao combate de todas as formas de desperdício dos recursos
naturais;
IV – inclusão dos conceitos e princípios de sustentabilidade nos projetos,
processos de trabalho, investimentos, compras e contratações de obras e serviços
realizados pelo Tribunal;
V – implementação de ações com vistas à eficiência energética.
A política de sustentabilidade no Superior Tribunal de Justiça também trata do
consumo consciente dispondo que compete ao STJ acompanhar o impacto de suas
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atividades na sociedade e no meio ambiente. Para isso, deverá ser implementado
consumo sustentável a partir de uma gestão ambientalmente saudável das atividades
administrativas e operacionais, respaldada pelos seguintes princípios:
I – REPENSAR a necessidade de consumo e os padrões de produção e consumo;
II – RECUSAR possibilidades de consumo desnecessário;
III – REDUZIR, consumir menos, optar por produtos que ofereçam menor potencial de
geração de resíduos e tenham maior durabilidade;
IV – REUTILIZAR, evitar que vá para o lixo aquilo que possa ser reaproveitado;
V – RECICLAR, transformar materiais usados em matérias-primas para outros
produtos por meio de processos industriais ou artesanais.
No que diz respeito à coleta de resíduos sólidos, a gestão dos resíduos no STJ
tem os seguintes objetivos:
I – não geração de resíduos sólidos, redução, reutilização, reciclagem e
tratamento dos resíduos sólidos gerados; (É a mesma ordem de prioridade da
Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS)
II – adequada gestão dos resíduos gerados mediante implementação de coleta
seletiva e outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
III – estímulo à adoção de práticas sustentáveis de produção e consumo de bens e
serviços de forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores
condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das
necessidades das gerações futuras;
IV – priorização, nas aquisições e contratações, para:
a) produtos reciclados e recicláveis;
b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de
consumo social e ambientalmente sustentáveis;
V – integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que
envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.
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DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PROF. RICARDO TORQUES
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
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 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.
 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.
 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
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•

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 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
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 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 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.
 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.
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;
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 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 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.
 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.
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.
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 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).
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.
 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:
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•

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.
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 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.
 DETENÇÃO de 6 meses a 2 anos e multa.
 CAUSA DE AUMENTO DE PENA (1/3): cometido por tutor ou curador.

Resolução CNJ nº 230
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 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:
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•
•
•
•

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:
tratamento a imposição de custos
diferenciados dos usuários com deficiência
VEDA-SE
criação de óbices, condições ou custos
diferenciados de serviços das pessoas com
deficiência
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
POSTULADOS DA
PROTEÇÃO ÀS
PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

não discriminação

igualdade em
sentido material

CARACTERIZAÇÃO DA DEFICIÊNCIA:
AVALIAÇÃO DA DEFICIÊNCIA – CONSIDERA:
•impedimentos nas funções e estruturas do corpo
•fatores socioambientais, psicológicos e pessoais
•limitações para o desempenho de certas atividades
•restrições de participação.
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.
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 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.
 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.
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DIREITO ADMINISTRATIVO – PROF. ERICK ALVES
➢ Sistemas administrativos: forma adotada pelo Estado para solucionar os litígios decorrentes da sua atuação.
▪ Sistema francês ou do contencioso administrativo: dualidade de jurisdição; o Poder Judiciário não pode intervir nas
funções administrativas; a própria Administração resolve as lides administrativas.
▪ Sistema inglês ou de jurisdição única: todos os litígios podem ser levados ao Judiciário, que é o único competente para
proferir decisões com autoridade final e conclusiva, com força de coisa julgada.
➢ Sistema administrativo brasileiro: sistema inglês ou de jurisdição única. As decisões dos órgãos administrativos, em regra,
não têm caráter conclusivo perante o Poder Judiciário, podendo ser revistas na via judicial.
▪ Necessidade de esgotar a via administrativa: justiça desportiva; reclamação contra descumprimento de súmula
vinculante; habeas data; mandado de segurança, caso seja possível interpor recurso administrativo com efeito
suspensivo.
▪ O Judiciário não pode interferir: atos políticos, competências de natureza tipicamente administrativa.
▪ Coisa julgada administrativa: ocorre quando determinada decisão da Administração não pode mais ser modificada na via
administrativa (ex: não há mais recursos administrativos; atos administrativos vinculados).
➢ Regime jurídico-administrativo: sistema que dá identidade ao Direito Administrativo, caracterizado por dois princípios
básicos:
▪ Supremacia do interesse público: prerrogativas e privilégios da Administração Pública (ex: poder de polícia; poder de
modificar unilateralmente contratos etc.).
▪ Indisponibilidade do interesse público: restrições impostas pela lei à Administração (ex: necessidade de realizar
concurso público e licitação; restrições à alienação de bens públicos).
PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
➢ Princípios EXPRESSOS (CF, art. 37, caput):

L I M P E  Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência.
Aplicáveis a toda Administração Pública, direta e indireta, de qualquer dos Poderes, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e aos particulares no exercício de função pública.
▪ A Administração só pode agir segundo a lei (em sentido amplo).
Legalidade

▪ Para a Administração: restrição de vontade; para os particulares: autonomia de vontade.
▪ Legalidade (agir conforme a lei) X Legitimidade (observar também os demais princípios).
▪ Restrições à legalidade: estado de defesa, estado de sítio e medidas provisórias.
▪ Atos devem ser praticados tendo em vista o interesse público, e não os interesses pessoais
do agente ou de terceiros.
▪ Três aspectos: isonomia, finalidade pública e não promoção pessoal.

Impessoalidade

▪ Ex: concurso público e licitação.
▪ Proíbe nome, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal, inclusive do partido.
▪ Permite que se reconheça a validade de atos praticados por agente de fato.
▪ Ato pode ser anulado, por desvio de finalidade.
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▪ Necessidade de atuação ética dos agentes públicos (moral administrativa).
Moralidade

▪ Conceito indeterminado, mas passível de ser extraído do ordenamento jurídico.
▪ Aspecto vinculado; permite a anulação dos atos administrativos.
▪ Nepotismo: não necessita de lei formal; não se aplica a agentes políticos.
▪ A Administração deve dar transparência a seus atos.
▪ Permite o controle da legalidade e da moralidade dos atos administrativos.
▪ Restrições à publicidade: segurança da sociedade e do Estado; proteção à intimidade ou
ao interesse social.

Publicidade

▪ Publicidade (diversos meios) ≠ Publicação (divulgação em órgãos oficiais).
▪ Publicidade não é considerada elemento de formação do ato administrativo, e sim requisito
de eficácia.
▪ O ato não publicado permanece válido, mas sem produzir efeitos perante terceiros.
▪ STF permite a divulgação do nome, do cargo e da remuneração dos servidores públicos,
mas não do CPF, da identidade e do endereço, como medida de segurança.
▪ Atividade administrativa deve ser exercida com presteza, perfeição e rendimento
funcional, buscando-se maior produtividade e redução dos desperdícios de recursos.
▪ Princípio ligado à Reforma do Estado (administração gerencial).

Eficiência

▪ Possui dois focos: conduta do agente público e organização interna da Administração.
▪ Ex: avaliação de desempenho; contratos de gestão com fixação de metas; celeridade na
tramitação dos processos administrativos e judiciais.
▪ Não pode se sobrepor ao princípio da legalidade (deve ser buscada com observância aos
parâmetros e procedimentos previstos na lei).

➢ Princípios IMPLÍCITOS ou RECONHECIDOS: possuem a mesma relevância que os princípios explícitos.
Razoabilidade: compatibilidade entre meios e fins (aferida pelos padrões do homem médio)
Razoabilidade e
proporcionalidade

Proporcionalidade: conter o abuso de poder (ex: sanções proporcionais às faltas).
Doutrina: proporcionalidade constitui um dos aspectos da razoabilidade.
Três fundamentos: adequação, exigibilidade e proporcionalidade.

Contraditório e
ampla defesa

Deve haver em todos os processos administrativos, punitivos (acusados) e não punitivos
(litigantes).

Autotutela

Anular atos ilegais e revogar atos inoportunos e inconvenientes. Pode ser mediante
provocação ou de ofício. Não afasta a apreciação do Judiciário (atos ilegais). Os atos não
podem ser revistos após o prazo decadencial, salvo comprovada má-fé.

Segurança jurídica

Segurança jurídica (aspecto objetivo, estabilidade das relações) X Proteção à confiança
(aspecto subjetivo, crença de que os atos da Administração são legais). Veda a aplicação
retroativa de nova interpretação. Limita a autotutela e a legalidade. Ex: decadência e
prescrição.
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ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Entidade: possui personalidade jurídica,
▪ Entidade política: possui autonomia política (capacidade de legislar). Somente U, E, DF e M.
▪ Entidade administrativa: não pode legislar; possui apenas autonomia administrativa.
Órgão: não possui personalidade jurídica. Centro de competência instituído na estrutura interna da entidade.

➢ Centralização: o Estado executa as tarefas diretamente, por intermédio da Administração Direta.
➢ Descentralização: distribui funções para outra pessoa, física ou jurídica. Não há hierarquia.
▪ Por serviços, funcional, técnica ou por outorga: transfere a titularidade e a execução. Depende de lei. Prazo
indeterminado. Controle finalístico (ex: criação de entidades da Adm. Indireta).
▪ Por colaboração ou delegação: transfere apenas a execução. Pode ser por contrato ou ato unilateral. Prazo: determ.
(contrato); indeterm. (ato). Controle amplo e rígido (ex: concessão ou autorização).
▪ Territorial ou geográfica: transfere competências administrativas genéricas para entidade geograficamente delimitada (ex:
Territórios Federais).
➢ Desconcentração: a entidade se desmembra em órgãos, organizados em hierarquia. É técnica administrativa para melhorar
o desempenho. Só uma pessoa jurídica. Ocorre na Adm. Direta e na Indireta.
ADMINISTRAÇÃO DIRETA: conjunto de órgãos que integram as pessoas políticas do Estado (U, E, DF, M), aos quais foi atribuída
a competência para o exercício de atividades administrativas, de forma centralizada.
Órgãos Públicos: não possuem capacidade processual, exceto órgãos autônomos e independentes para mandado de segurança
na defesa de suas prerrogativas e competências.

Quanto à estrutura

Quanto à atuação
funcional

▪ Órgãos simples ou unitários: não possuem subdivisões
▪ Órgãos compostos: possuem subdivisões.
▪ Órgãos singulares ou unipessoais: decisões tomadas por uma só pessoa.
▪ Órgãos colegiados ou pluripessoais: decisões conjuntas.
▪ Órgãos independentes: previstos na CF, sem subordinação a outro órgão.

Quanto à posição
estatal

▪ Órgãos autônomos: subordinados apenas aos independentes.
▪ Órgãos superiores: possuem atribuições de direção, mas sem autonomia.
▪ Órgãos subalternos: apenas execução e reduzido poder decisório.

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: entidades administrativas vinculadas à Adm. Direta para o exercício de atividades de forma
descentralizada.
Supervisão Ministerial ou Tutela: verifica os resultados das entidades descentralizadas, a harmonização de suas atividades com
a política do Governo, a eficiência de sua gestão e a manutenção de sua autonomia. Depende de previsão em lei (tutela
ordinária), podendo extrapolar a lei em caso de problemas graves.
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AUTARQUIAS:
▪ Criação e extinção: diretamente por lei.
▪ Objeto: atividades típicas de Estado, sem fins lucrativos. “Serviços públicos personalizados.”
▪ Regime jurídico: direito público.
▪ Prerrogativas: prazos processuais especiais; prescrição quinquenal; precatórios; inscrição de seus créditos em
dívida ativa; imunidade tributária; não sujeição à falência.
▪ Classificação: geográfica ou territorial; de serviço ou institucional; fundacionais; corporativas ou associativas
e outras.
▪ Autarquias de regime especial: maior autonomia que as demais. Estabilidade dos dirigentes (ex: agências
reguladoras)
▪ Patrimônio: bens públicos (impenhorabilidade, imprescritibilidade e restrições à alienação).
▪ Pessoal: regime jurídico único (igual ao da Adm. Direta).
▪ Foro judicial: Justiça Federal (federais) e Justiça Estadual (estaduais e municipais)
FUNDAÇÕES:
▪ Criação e extinção: diretamente por lei (se de dir. público); autorizada por lei, mais registro (se de dir. privado)
▪ Objeto: atividades que beneficiam a coletividade, sem fins lucrativos. “Patrimônio personalizado”.
▪ Regime jurídico: direito público ou privado.
▪ Prerrogativas: mesmas que as autarquias (se de dir. público); imunidade tributária (dir. público ou privado).
▪ Patrimônio: bens públicos (se de dir. público); bens privados, sendo que os bens empregados na prestação de serviços públicos
possuem prerrogativas de bens públicos (se de dir. privado).
▪ Pessoal: regime jurídico único (se de dir. público); regime jurídico único ou celetista – divergência doutrinária (se de dir. privado).
▪ Controle do Ministério Público: MP Federal, independentemente de sede (fundações públicas federais); MP dos Estados ou
MPDFT, de acordo com a sede (fundações públicas e privadas).
▪ Foro judicial: igual às autarquias (se de dir. público); p/ doutrina, Justiça Estadual (se de dir. privado); p/ jurisprudência, Justiça
Federal (se de dir. privado federal).
▪ Outras: contratos das fundações de dir. privado são regidos pela Lei de Licitações.
EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA:
▪ Criação e extinção: autorizada por lei, mais registro.
▪ Subsidiárias: depende de autorização legislativa; pode ser genérica, na lei que autorizou a criação da matriz.
▪ Objeto: atividades econômicas, com intuito de lucro. Pode ser: (i) intervenção direta no domínio econômico (só nos casos de
segurança nacional ou relevante interesse coletivo; ou monopólio) ou (ii) prestação de serviços públicos.
▪ Personalidade jurídica: direito privado
▪ Regime jurídico: + direito privado (exploradores de atividade empresarial); + direito público (prestadoras de serviço público).
▪ Sujeições ao direito público: controle pelo Tribunal de Contas; concurso público; licitação na atividade-meio.
▪ Estatuto: Prevê sujeição ao regime próprio das empresas privadas e estatuto próprio de licitações e contratos (editado: Lei
13.303/2016).
▪ Patrimônio: bens privados. Nas prestadoras de serviço público, os bens empregados na prestação dos serviços possuem
prerrogativas de bens públicos.
▪ Pessoal: celetista. Sem estabilidade. Demissão exige motivação. Não cabe ao Legislativo aprovar o nome de dirigentes. É possível
mandado de segurança contra atos dos dirigentes em licitações.
▪ Falência e execução: não se sujeitam
▪ Forma jurídica: SEM = sociedades anônimas; EP = qualquer forma admitida em direito.
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▪ Composição do capital: SEM = público (majoritário) e privado; EP = exclusivo público, podendo participar mais de uma entidade
pública.
▪ Foro judicial: SEM federal = Justiça Estadual, regra; ou, se a União atuar como assistente ou oponente = Justiça Federal. EP
federal = Justiça Federal, sempre. EP ou SEM estadual ou municipal = Justiça Estadual. Ações trabalhistas = Justiça do Trabalho.
ENTIDADES PARAESTATAIS E TERCEIRO SETOR
➢ Terceiro Setor: entidades privadas, sem fins lucrativos.
- Primeiro setor: Estado
- Segundo setor: mercado, ou seja, setor privado empresarial, com fins lucrativos.

Entidades
paraestatais

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Entidades privadas, ou seja, são instituídas por particulares;
Desempenham serviços não exclusivos do Estado, porém em colaboração com ele;
Recebem algum tipo de incentivo do Poder Público (fomento);
Sujeitam-se ao controle da Administração Pública e do Tribunal de Contas.
Regime jurídico de direito privado, parcialmente derrogado pelo direito público;
Não fazem parte da Administração Indireta;
Integram do terceiro setor.
Ex: serviços sociais autônomos, OS e OSCIP

SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS:
▪ Criação autorizada por lei, efetuada por entidades representativas de categorias econômicas.
▪ Objeto: aprendizado profissionalizante e prestação de serviços assistenciais, que beneficiam determinados
grupamentos sociais ou profissionais.
▪ Arrecadam contribuições parafiscais (consideradas recursos públicos), que independem de contraprestação
direta em favor do contribuinte.
▪ Sujeitam-se à supervisão Ministerial e ao controle do Tribunal de Contas.
▪ Licitações: não se submetem à Lei de Licitações, mas apenas aos princípios da Administração Pública; podem
editar regulamentos próprios (para procedimentos), desde que não inovem na ordem jurídica (ex: prevendo
novas hipóteses de dispensa e inexigibilidade).
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS:
▪ Pessoa privada, não integrante da Administração Pública, que recebe uma qualificação do Poder Público.
▪ Atua nas áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do
meio ambiente, cultura e saúde.
▪ Foram idealizadas para substituir órgãos e entidades da Administração Pública, que seriam extintos e teriam
suas atividades “absorvidas” pela OS (publicização).
▪ Formalizam parceria com o Poder Público mediante CONTRATO DE GESTÃO (≠ do art. 37, §8º da CF).
▪ Qualificação é ato discricionário, dependendo de aprovação do Ministério supervisor.
▪ A lei exige que a OS possua um Conselho de Administração, do qual participem representantes do Poder
Público; não exige que a OS tenha Conselho Fiscal.
▪ Podem receber do Estado (fomento): recursos orçamentários; bens públicos; cessão de servidor.
▪

É hipótese de licitação dispensável a contratação de OS pelo Poder Público, para o desempenho de
atividades contempladas no contrato de gestão.

▪ A desqualificação como OS pode ser feita pelo Poder Executivo, em processo administrativo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
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ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO:
▪ Pessoa privada, não integrante da Administração Pública, que recebe uma qualificação do Poder Público.
▪ Algumas entidades não podem ser qualificadas como OSCIP, dentre elas: sociedades comerciais, organizações
sociais, cooperativas, fundações públicas, hospitais e escolas privadas não gratuitos etc.
▪ Não foram idealizadas para substituir órgãos e entidades da Administração Pública.
▪ Formalizam parceria com o Poder Público mediante TERMO DE PARCERIA.
▪ É possível a vigência simultânea de dois ou mais termos de parceria, ainda que com o mesmo órgão estatal,
desde que a Oscip tenha capacidade operacional para executar seus objetos.
▪ Qualificação é ato vinculado, concedida pelo Ministério da Justiça.
▪ A lei exige que a Oscip tenha um Conselho Fiscal; não exige que a Oscip tenha um Conselho de Administração.
Não há exigência de que existam representantes do Poder Público em algum órgão da entidade.
▪ Não existe hipótese de licitação dispensável para a contratação de Oscip pelo Poder Público.
▪ A desqualificação como Oscip pode ser feita a pedido da própria entidade, por iniciativa de qualquer
cidadão ou do Ministério Público, em processo administrativo ou judicial, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
PODERES ADMINISTRATIVOS: Poderes instrumentais

≠ Poderes estruturais (legislativo, executivo e judiciário)

Poder vinculado: prática de atos vinculados. É mais um dever que uma prerrogativa.
▪ Prerrogativa para praticar atos discricionários.
▪ Admite juízo de conveniência e oportunidade (mérito administrativo).
Poder
discricionário

▪ A margem de escolha é restrita aos limites da lei.
▪ Deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
▪ Controle judicial incide apenas sobre os aspectos vinculados do ato (competência,
finalidade e forma).
▪ Abrange também a revogação de atos inoportunos e inconvenientes.
▪ Relação de coordenação e subordinação que se estabelece nas organizações
administrativas.
▪ O poder hierárquico não depende de lei.
▪ Permite ao superior hierárquico dar ordens, fiscalizar, controlar, aplicar sanções, delegar e
avocar competências.

Poder
hierárquico

▪ Só abrange sanções disciplinares a servidores, e não sanções a particulares.
▪ Delegação e avocação são atos discricionários.
▪ Delegação pode ocorrer fora da estrutura hierárquica; já a avocação, não pode.
▪ Não podem ser delegados: atos políticos e funções típicas de cada Poder.
▪ Não há hierarquia: entre diferentes pessoas jurídicas; entre Adm. direta e indireta; no
exercício de funções típicas (ex: tribunais do Judiciário); entre os Poderes da República;
entre Administração e administrados.
▪ Prerrogativa para aplicar sanções àqueles que, submetidos à disciplina interna da Adm.,
cometem infrações (servidores e particulares com vínculo contratual com a Adm.).

Poder
disciplinar

▪ Não se confunde com o poder punitivo do Estado (exercido pelo Poder Judiciário para punir
infrações de natureza civil e penal – ex: atos de improbidade).
▪ Admite discricionariedade (gradação e escolha da penalidade).

www.estrategiaconcursos.com.br

114

▪ Poder inerente ao Chefe do Executivo para editar decretos.
▪ Atos normativos são editados por outras autoridades e órgãos com base no poder
normativo.
▪ Decreto de execução: dar fiel execução às leis administrativas; não pode ser delegado; atos
de caráter geral e abstrato.
Poder
regulamentar

▪ Atos normativos secundários: não podem inovar o ordenamento jurídico.
▪ Decreto autônomo: não precisa de lei prévia; apenas para (i) organizar a Adm. Pública, sem
aumento de despesa ou criação/extinção de órgãos ou (ii) extinção de cargos públicos vagos.
Pode ser delegado.
▪ O Congresso Nacional pode sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder
regulamentar.
▪ Controle judicial: em caso de conflito com a lei que regulamenta, não cabe ADI (esta, apenas
para atos normativos autônomos que ofendem diretamente a Constituição).
▪ Prerrogativa de condicionar e restringir o exercício de atividades privadas.
▪ Em sentido amplo: atividade legislativa e atividades administrativas de restrição e
condicionamento.
▪ Em sentido estrito: apenas atividades administrativas.
▪ Qualquer medida restritiva deve observar o devido processo legal (ampla defesa).
▪ A competência é da pessoa federativa à qual a CF conferiu o poder de regular a matéria.
Todavia, pode haver sistema de cooperação entre as esferas (ex: fiscalização do trânsito).
▪ Poder de polícia preventivo: anuência prévia para a prática de atividades privadas (licença e
autorização). Formalizada por alvarás, carteiras, declarações, certificados etc.
✓ Licença: anuência para usufruir um direito; ato administrativo vinculado e definitivo.
✓ Autorização: anuência para exercer atividade de interesse do particular; ato
administrativo discricionário e precário.
▪ Poder de polícia repressivo: aplicação de sanções administrativas a particulares.

Poder de
polícia

▪ Podem ser cobradas taxas (espécie de tributo, e não preços públicos ou tarifas) em razão do
exercício (efetivo) do poder de polícia. Dispensa a fiscalização “porta a porta”, desde que
haja competência e estrutura.
▪ Ciclo de polícia: legislação (ordem), consentimento, fiscalização e sanção.
▪ Legislação e fiscalização são as únicas fases que sempre existirão num ciclo de polícia. O
consentimento depende de lei; já a sanção depende de haver infração no caso concreto.
▪ Poder de polícia originário -> adm. direta.
▪ Poder de polícia delegado -> adm. indireta (entidades de direito público).
▪ Delegação a entidades da adm. indireta de direito privado: STF não admite; STJ admite
apenas consentimento e fiscalização.
▪ Não pode ser delegado a entidades privadas não integrantes da Adm. Pública formal.
▪ Atributos: discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Entretanto, alguns atos
de polícia podem ser vinculados (ex: licenças) ou não autoexecutórios e coercitivos (ex: atos
preventivos, cobrança de multa não paga).
▪ Prescrição: 5 anos, exceto quando o objeto da sanção também constituir crime; no caso,
aplica-se o prazo da lei penal. Também incide nos processos paralisados por mais de 3 anos.
▪ Polícia administrativa: caráter preventivo; exercida por diversos órgãos administrativos;
incide sobre atividades, bens e direitos.
▪ Polícia judiciária: caráter repressivo; exercida por corporações especializadas (polícias civil,
federal e militar); prepara a função jurisdicional; incide sobre pessoas.
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ABUSO DE PODER:
✓ Excesso de poder: vício de competência ou de proporcionalidade.
✓ Desvio de poder: vício de finalidade (desvio de finalidade)

AGENTES PÚBLICOS
▪ Agentes políticos: elaboram políticas públicas e dirigem a Adm; atuam com liberdade funcional (ex: chefes do Executivo,
ministros e secretários, membros do Legislativo, juízes, membros do MP e do TCU).
▪ Agentes administrativos: exercem atividades administrativas (ex: servidores públicos, empregados públicos e agentes
temporários).
▪ Agentes honoríficos: prestam serviços relevantes ao Estado; em regra, não recebem remuneração (ex: mesários e júri).
▪ Agentes delegados: particulares que atuam em colaboração com o Poder Público; podem ser pessoas jurídicas (ex:
concessionárias de serviços públicos, tabeliães, leiloeiros).
▪ Agentes credenciados: representam a Administração em atividade específica (ex: pessoas de renome).
▪ Agentes de fato: pessoas investidas na função pública de forma emergencial (necessários) ou irregular (putativos). Seus atos
devem ser convalidados (teoria da aparência).
NORMAS CONSTITUCIONAIS:
CARGOS PÚBLICOS

EMPREGOS PÚBLICOS

▪ Provimento efetivo (concurso público) ou em
comissão (livre nomeação e exoneração).

▪ Provimento mediante concurso público.

▪ Ocupados por servidores públicos.

▪ Regime jurídico celetista.

▪ Regime jurídico estatuário.

▪ Órgãos e entidades de direito privado (EP, SEM e
fundações de direito privado).

▪ Órgãos e entidades de direito público (adm.
direta, autarquias e fundações públicas) -> RJU

▪ Ocupados por empregados públicos.

➢ Cargos em comissão: qualquer pessoa; % mínima de concursados prevista em lei.
➢ Funções de confiança: somente servidores efetivos.

Direção, chefia e
assessoramento

▪ Podem participar brasileiros e estrangeiros (estes, na forma da lei);
▪ Obrigatório para cargos e empregos efetivos.
▪ Pode ser de provas ou de provas e títulos.
▪ Exceções: cargos em comissão; contratações temporárias, agentes comunitários de saúde.
▪ Prazo de validade: até dois anos, prorrogável uma vez por igual período.

Concurso
público

▪ Restrições só por lei (idade, altura, sexo), desde que observe proporcionalidade com as
atribuições do cargo.
▪ Verificação, em regra, no ato da posse, exceto: (i) 3 anos de atividade jurídica p/ juiz e MP; e (ii)
limite máximo de idade nas polícias -> a verificação ocorre na inscrição do concurso;
▪ Até 20% das vagas para portadores de deficiência (mínimo de 5%); e 20% para negros (caso
haja 3 ou mais vagas).
▪ Candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital têm direito à nomeação.
▪ A cláusula de barreira é permitida.
▪ Não pode haver remarcação de provas de aptidão física, exceto para gestantes.
▪ O Judiciário não aprecia o mérito das questões, mas apenas sua compatibilidade com o edital.

➢ Direito à associação sindical -> norma autoaplicável.
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➢ Direto de greve -> norma de eficácia limitada -> aplica-se aos servidores públicos a lei de greve dos trabalhadores privados.

Contratações
temporárias

▪ Os casos excepcionais devem estar previstos em lei; o prazo de contratação deve ser
predeterminado; a necessidade deve ser temporária; e o interesse público deve ser
excepcional.
▪ Pode ser feita sem concurso público, mediante processo seletivo simplificado.
▪ Os agentes temporários exercem função pública, mas não ocupam cargo, nem emprego
público -> firmam contrato de direito público com a Administração.

SISTEMA REMUNERATÓRIO DOS AGENTES PÚBLICOS:
▪ Vencimentos (vencimento básico + vantagens) -> servidores públicos (empregados é salário).
▪ Subsídios (parcela única) -> agentes políticos, AGU, PGFN, defensores públicos, polícias e bombeiros; facultativo para
servidores organizados em carreira.
▪ Assegurada revisão geral anual (aumento impróprio).
➢ Teto remuneratório:
▪ Inclui todas as vantagens, exceto de natureza indenizatória.
▪ EP e SEM apenas se receberem recursos da fazenda pública para custeio ou pagamento de pessoal.
Esfera
Federal

Estadual

Municipal

PODER

TETO

Executivo, Legislativo e Judiciário

Subsídio dos Ministros do STF (teto único)

Poder Executivo

Subsídio do Governador

Poder Legislativo

Subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais

Membros do Judiciário (Juízes)

Subsídio dos Ministros do STF

Servidores do Judiciário, Defensores,
Procuradores e membros do MP.

Subsídio do Desembargador do TJ, limitado, no
entanto, a 90,25% do subsídio do STF.

Executivo, Legislativo e Judiciário

Subsídio do Prefeito (teto único)

Acumulação de cargos remunerados na ativa: VEDADA, exceto:
Dois cargos de professor;

Deve haver:

Um cargo de professor com outro técnico ou científico; ou

▪

Compatibilidade de horários.

Dois cargos ou empregos na área de saúde.

▪

Respeito ao teto remuneratório
em cada cargo

Acumulação de cargos remunerados na aposentadoria (regime próprio): VEDADA, exceto:
Cargos acumuláveis;
Cargos eletivos; ou
Cargos em comissão.
➢ Mandatos eletivos:
▪ Federal, estadual ou distrital: afastado do cargo e recebe remuneração do cargo eletivo;
▪ Prefeito: afastado do cargo e pode optar pela remuneração;
▪ Vereador: pode acumular e receber ambas as remunerações, desde que haja compatibilidade de horários.
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➢ Requisitos para estabilidade (servidores estatutários efetivos; não se aplica aos empregados públicos):
▪ Investidura em cargo efetivo, mediante prévia aprovação em concurso público;
▪ Três anos de efetivo exercício no cargo;
▪ Aprovação em avaliação especial de desempenho.
O servidor estável só perderá o cargo se for condenado em processo judicial ou administrativo ou, ainda, como última
solução para adequar os gastos de pessoal aos limites da LRF.
REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS:
▪ Aplica-se apenas os servidores públicos ocupantes de cargos efetivos;
▪ Cargos em comissão (não concursado), cargo temporário e emprego público se sujeitam ao RGPS;
▪ Caráter contributivo e solidário;
▪ Aposentados também contribuem, mas apenas sobre o que exceder o teto do RGPS;
▪ É vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio de previdência, ressalvadas as
aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis;
▪ Valor da pensão = teto do RGPS + 70% da diferença com a remuneração do servidor falecido.
▪ Os proventos de aposentadoria e as pensões não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor.
▪ Não há mais direito à paridade, exceto para os servidores que ingressaram antes da EC 41/2003.
▪ Abono de permanência: servidor que cumpriu os requisitos mas decide permanecer na ativa.
➢ Modalidades de aposentadoria:
▪ Por invalidez permanente: proventos proporcionais, exceto doença grave, contagiosa ou incurável;
▪ Compulsória aos 75 (na forma de LC) anos de idade: proventos proporcionais;
▪ Voluntária, desde que cumpridos 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo:
➢ Por tempo de contribuição, com proventos calculados a partir da média das maiores remunerações
utilizadas como base para as contribuições aos regimes próprio e geral:
▪ Homem: aos 60 anos de idade e 35 anos de contribuição.
▪ Mulher: aos 55 anos de idade e 30 anos de contribuição.
➢ Por idade, com proventos proporcionais:
▪ Homem: aos 65 anos de idade.
▪ Mulher: aos 60 anos de idade.
▪ Aposentadorias especiais:
✓

Professor(a) da educação infantil e do ensino fundamental e médio: o tempo de contribuição e o limite de idade são
reduzidos em 5 anos.

✓

Portadores de deficiência; atividades de risco ou em condições especiais: na forma de leis complementares ->
enquanto não forem editadas, aplica-se as normas do RGPS.

✓

Militares: regime de aposentadoria disciplinado em lei própria.
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➢ Regime de previdência complementar dos servidores públicos:
▪ Servidores aposentados recebem apenas o teto do RGPS; se quiserem receber mais devem contribuir para o regime
complementar;
▪ Será gerido por entidades fechadas de previdência complementar, de natureza pública (mas pode ter personalidade
jurídica de direito privado).
▪ Os planos de benefícios serão oferecidos apenas na modalidade de contribuição definida.
▪ O servidor que ingressar no sv público até a instituição do regime precisa registrar prévia e expressa opção.
▪ Na esfera federal foram criadas: Funpresp-Exe, a Funpresp-Leg e a Funpresp-Jud, fundações públicas com personalidade
jurídica de direito privado.
Lei 8.112/1990: regime jurídico único dos servidores públicos federais (adm. direta, autarquias e fundações)
PROVIMENTO: ato administrativo pelo qual o cargo público é preenchido, com a designação de seu titular.
➢ Provimento originário: ocupação inicial do cargo, não decorrente de vínculo anterior com a Administração.
Nomeação

▪ Caráter efetivo: prévia aprovação em concurso público.
▪ Em comissão: livre nomeação e exoneração (vínculo precário).

➢ Provimento derivado: ocupação de cargo em razão de vínculo anterior com a Administração.
• Promoção: provimento de cargo superior na carreira (provimento vertical)
• Readaptação: troca de cargo em razão de limitação da capacidade física e mental do servidor. Apenas servidor efetivo.
• Reintegração: volta ao cargo por invalidação da demissão, por decisão administrativa ou judicial. Apenas servidor
estável.
• Reversão: volta do servidor aposentado. Compulsória: qdo ausentes os motivos da aposentadoria por invalidez, a
qualquer tempo. Voluntária: apenas se fosse servidor estável, aposentado voluntariamente, se houver cargo vago, no
prazo de 5 anos desde a aposentadoria.
• Recondução: volta ao cargo por não aprovação no estágio probatório de outro cargo (o servidor também pode pedir
para voltar) ou reintegração do anterior ocupante. Apenas servidor estável.
• Aproveitamento: retorno do servidor em disponibilidade. Apenas servidor estável.
▪ A investidura em cargo público ocorre com a posse.
POSSE

▪ Só há posse no provimento originário, ou seja, na nomeação.
▪ Prazo de 30 dias, improrrogáveis, contados da nomeação.
▪ Efetivo desempenho das atribuições do cargo público.

EXERCÍCIO

▪ Prazo de 15 dias, improrrogáveis, contados da posse.
▪ Caso o servidor não entre em exercício no prazo, ele será exonerado do cargo.

Nomeação

30 dias

Posse

15 dias

Exercício
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▪ Deve ocorrer a cada novo cargo que o servidor assume.
▪ Prazo de 3 anos.
▪ Serão examinadas: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e a
responsabilidade do servidor.

Estágio
probatório

▪ O servidor em estágio poderá exercer funções de confiança no órgão de lotação. Em outro
órgão, somente se for cargo de natureza especial ou DAS 4, 5 ou 6.
▪ O servidor em estágio não poderá tirar licença: capacitação, para assuntos particulares e
para mandato classista, nem afastamento para pós-graduação.
▪ O estágio ficará suspenso nas licenças: por doença em pessoa da família; pelo afastamento
do cônjuge; para atividade política; para participar de curso de formação; para servir em
organismo internacional.
▪ Em caso de reprovação, o servidor: não estável, será exonerado; estável, será reconduzido
ao cargo anterior.

VACÂNCIA: exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento.
▪ Deslocamento do servidor para outra unidade, com ou sem mudança de sede.
▪ Não é forma de provimento.
Remoção

Redistribuição

▪ De ofício, no interesse da Administração (dá direito a ajuda de custo, se for para outra sede)
▪ A pedido, a critério da Administração;
▪ A pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração:
• para acompanhar cônjuge ou companheiro, deslocado no interesse da Administração;
• por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente;
• em virtude de processo seletivo (concurso de remoção)
▪ Deslocamento do cargo.
▪ Sempre de ofício.

Vencimentos e remuneração:
•

A remuneração é irredutível e não pode ser inferior ao salário mínimo;

•

Em regra, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração, salvo:

•

o

Por imposição legal ou mandado judicial;

o

Empréstimo consignado, quando autorizado pelo servidor;

o

Reposição de pagamentos a maior efetuados pela Administração;

o

Indenização de danos ao erário causados pelo servidor, desde que haja o consentimento deste.

Pagamentos recebidos de boa-fé não precisam ser devolvidos.
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Ajuda de custo
Indenizações

Diárias
Indenização de transporte
Auxílio-moradia

Vantagens

Gratificações e
adicionais

Função de confiança
Gratificação natalina
Adicional de insalubridade
Adicional de serviço extraordinário
Adicional noturno
Adicional de férias
Gratificação por encargo de curso ou concurso

Férias:
•

30 dias anuais, podendo ser parceladas em até três etapas;

•

Primeiro período aquisitivo: 12 meses de exercício; demais períodos: a partir de 1º janeiro;

•

É vedado ao servidor descontar nas férias qualquer falta injustificada;

•

As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para
júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço.

Licenças computadas como
tempo de efetivo exercício

Para o serviço militar
Para capacitação
Para o desempenho de mandato classista, exceto para promoção
Para tratamento de saúde, até o limite de 24 meses
À gestante, à adotante e licença paternidade
Por acidente em serviço

Licenças computadas
apenas para aposentadoria
e disponibilidade

Por motivo de doença em pessoa da família (remunerada)
Para atividade política (período remunerado – 3 meses)
Para tratamento de saúde que exceder 24 meses

Licenças não computadas
para nenhum efeito

Por motivo de doença em pessoa da família (não remunerada)
Por motivo de afastamento do cônjuge
Para atividade política (período não remunerado)
Para tratar de interesses particulares

Afastamentos: para servir a outro órgão ou entidade; para exercício de mandato eletivo; para estudo ou missão no exterior;
para participação em programa de pós-graduação stricto sensu no país.
Concessões: para se ausentar do serviço para doação de sangue, alistamento eleitoral, casamento; direito a horário especial
para estudante, portador de deficiência; e direito para matricular-se em universidade congênere, quando deslocado de sede no
interesse da Administração.
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▪ Civil, penal e administrativa.
Responsabilidades

▪ A regra é a independência entre as instâncias
▪ Exceções: condenação na esfera penal; ou absolvição na esfera penal por negativa de fato
ou de autoria.

Penalidades:
✓ Advertência --> prescreve em 180 dias
✓ Suspensão por até 90 dias --> prescreve em 2 anos
✓ Demissão
✓ Cassação de aposentadoria ou disponibilidade
✓ Destituição de cargo em comissão ou função comissionada

prescrevem em 5 anos

▪ Apura infrações leves – advertência e suspensão até 30 dias.
Sindicância

▪ Prazo de 30 dias, prorrogável uma vez por igual período.
▪ Pode ser inquisitorial (não requer ampla defesa) ou punitiva (requer ampla defesa).
▪ Pode resultar na instauração de PAD (em caso de infrações graves), mas não é uma etapa deste.

▪ Comissão de 3 servidores estáveis, presidida por um deles.
▪ Prazo: 60 dias, prorrogável uma vez + 20 dias para julgamento = 140 dias.
▪ Pode decretar o afastamento preventivo do servidor, pelo prazo de 60 dias.
▪ Servidor pode acompanhar, pessoalmente ou por procurador (não precisa ser advogado).
PAD

▪ Confirmada a infração, o servidor é indiciado e citado para apresentar defesa escrita, no
prazo de 10 dias. Em caso de revelia, é nomeado um defensor dativo (servidor efetivo).
▪ Julgamento segue a conclusão do relatório, salvo se contrária às provas dos autos.
▪ Em caso de vício insanável: anula o processo e constitui outra comissão para um novo PAD.
▪ Revisão em caso de elementos novos: não pode agravar a penalidade aplicada.
▪ Rito sumário: posse em cargo inacumulável; abandono de cargo, inassiduidade habitual.

ATOS ADMINISTRATIVOS: praticados por todos os Poderes, quando exercem função administrativa.
➢ Principais aspectos do conceito de ato administrativo:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Produzido no exercício da função administrativa;
Declaração de vontade unilateral;
Realizado por agente público, inclusive particulares em colaboração;
Regido pelo Direito Público;
Produz efeitos jurídicos imediatos;
Sujeito ao controle judicial.
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO ≠ ATOS ADMINISTRATIVOS

➢

Atos da Administração são todos aqueles praticados pela Administração Pública.

➢

Exemplos de atos da administração: atos de direito privado (ex: locação e abertura de conta corrente); atos materiais da
Administração (ex: demolição de prédio; limpeza de ruas); contratos administrativos e convênios.
FATOS ADMINISTRATIVOS ≠ ATOS ADMINISTRATIVOS
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➢
➢
➢
➢

Fatos administrativos são produzidos independentemente de manifestação de vontade.
Inclui o silêncio administrativo e os atos materiais da Administração.
Fatos administrativos produzem efeitos jurídicos para a Administração (ex: morte de servidor)
Fatos da Administração não produzem efeitos jurídicos (ex: servidor que se machuca sem gravidade)

ELEMENTOS (Com Fi For M Ob) e ATRIBUTOS (PATI) do ato administrativo
ELEMENTOS: partes do ato

ATRIBUTOS: características do ato

▪ COMpetência: poder atribuído
▪ FInalidade: interesse público (resultado
mediato)
▪ FORma: como o ato vem ao mundo
▪ Motivo: pressupostos de fato e de direito
▪ OBjeto: conteúdo (resultado imediato)

▪ Presunção de legitimidade: conformidade do ato com a
ordem jurídica e veracidade dos fatos (sempre existe).
▪ Autoexecutoriedade: permite que a Administração atue
independente de autorização judicial
▪ Tipicidade: vem sempre definido em lei.
▪ Imperatividade: faz com que o destinatário deva
obediência ao ato, independente de concordância.

➢ ATRIBUTOS:
▪ Presunção de legitimidade: presume-se que o ato foi praticado conforme a lei.
▪ Presunção de veracidade: presume-se que os fatos alegados pela Adm são verdadeiros.
Presunção
de
legitimidade

▪ Permite que os atos produzam efeitos de imediato, ainda que apresentem vícios aparentes.
▪ O administrado terá que se submeter ao ato, até que ele seja invalidado.
▪ Presunção relativa (admite prova em contrário).
▪ Inverte o ônus da prova (o administrado é que deve provar o erro da Administração)
▪ Presente em todos os atos administrativos.
▪ Imposição de restrições e obrigações ao administrado sem necessidade de sua
concordância.

Imperatividade

▪ Decorre do poder extroverso (poder de impor obrigações a terceiros, de modo unilateral)
▪ Está presente apenas nos atos que impõem obrigações ou restrições.
▪ Não está presente nos atos enunciativos (ex: certidão, parecer) e nos atos que conferem
direitos (ex: licença ou autorização de bem público).
▪ Certos atos administrativos podem ser executados pela própria Administração, sem
necessidade de intervenção judicial.
▪ Desdobra-se em:

Autoexecutoriedade

✓

Exigibilidade: coerção indireta (ex: aplicação de multas);

✓

Executoriedade: coerção direta (ex: demolição de obra irregular)

▪ Está presente apenas quando:
✓

expressamente prevista em lei (ex: poder de polícia; penalidades disciplinares).

✓

tratar-se de medida urgente.

▪ Não está presente quando envolve o patrimônio do particular (ex: cobrança de multa
não paga; desconto de indenização ao erário nos vencimentos do servidor).

Tipicidade

▪ Cada espécie de ato administrativo requer a devida previsão legal.
▪ Impede a prática de atos inominados (atos sem previsão legal).

www.estrategiaconcursos.com.br

123

➢ ELEMENTOS:
▪ Conjunto de atribuições de um agente órgão ou entidade pública.
▪ Decorre sempre de norma expressa (CF e lei = fontes primárias; infralegais = secundárias)
▪ Critérios de distribuição: matéria, hierarquia, lugar, tempo e fracionamento.
▪ É irrenunciável, imodificável, improrrogável e intransferível.
▪ Delegação: transfere o exercício da competência a agente subordinado ou não.

Competência

✓

Delegar é regra, somente obstada se houver impedimento legal.

✓

Não é possível: atos normativos, recursos administrativos e competência exclusiva.

▪ Avocação: atrai o exercício de competência pertencente a agente subordinado (apenas).
✓

Medida excepcional.

✓

Não é possível: atos de competência exclusiva

▪ Vícios de competência:
✓

Incompetência: excesso de poder (em regra, pode ser convalidado, exceto
competência em razão da matéria e competência exclusiva); usurpação de função
(ato inexistente); função de fato (ato é considerado válido e eficaz)

✓

Incapacidade: impedimento (situações objetivas) e suspeição (situações subjetivas)

▪ Resultado pretendido pela Administração com a prática do ato administrativo.
Finalidade

▪ Finalidade genérica (satisfação do interesse público) e específica (própria de cada ato =
objeto)
▪ Decorre do princípio da impessoalidade.
▪ Vício de finalidade: desvio de finalidade (insanável, ato deve ser anulado).

▪ Modo de exteriorização do ato e procedimentos para sua formação e validade.
▪ A regra é a forma escrita, mas atos podem ser produzidos na forma de ordens verbais, gestos,
apitos, sinais sonoros e luminosos (semáforos de trânsito), placas.
Forma

▪ Os atos não dependem de forma determinada exceto quando a lei expressamente a exigir
(formalismo moderado)
▪ Vício de forma: não observância de formalidades essenciais à existência do ato (insanável, ato
deve ser anulado); quando a forma não é essencial, o vício pode ser convalidado.
▪ A falta de motivação, quando obrigatória, é vício de forma, acarretando a nulidade do ato.
▪ Fundamentos de fato e de direito que justificam a prática do ato.
▪ Motivo ≠ motivação.
▪ Motivação é a exposição dos motivos. Deve ser prévia ou concomitante.
▪ Em rega, a Administração tem o dever motivar seus atos, discricionários ou vinculados.

Motivo

▪ A motivação é obrigatória se houver normal legal expressa nesse sentido (ex: atos que
neguem, limitem ou afetem direitos, que imponham deveres, que decidam recursos etc.)
▪ Ex. de ato que não precisa de motivação: nomeação e exoneração para cargo em comissão.
▪ Motivo (realidade objetiva, o que aconteceu) ≠ Móvel (realidade subjetiva, intenção do agente)
▪ Teoria dos motivos determinantes: o ato administrativo somente é válido se sua motivação for
verdadeira, ainda que feita sem ser obrigatória.
▪ Vícios de motivo: quando o motivo for falso, inexistente, ilegítimo ou juridicamente falho
(insanável, ato deve ser anulado).
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▪ Efeitos jurídicos imediatos do ato administrativo.
▪ Identifica-se com o conteúdo do ato (demissão, autorização para edificar, desapropriação etc).
▪ Deve ser lícito, possível, certo e moral.
Objeto

▪ Objeto acidental: encargo/modo (ônus imposto ao destinatário do ato), termo (início e fim da
eficácia do ato) e condição (suspensiva e resolutiva).
▪ Vícios de objeto: quando é proibido, impossível, imoral e incerto (insanável, ato deve ser
anulado).

VINCULAÇÃO e DISCRICIONARIEDADE:
✓ Ato vinculado: todos os elementos são vinculados.
✓ Ato discricionário:
▪ Motivo e objeto: discricionários (mérito administrativo)
▪ Competência, finalidade e forma: vinculados.
▪ Não existe ato totalmente discricionário!
➢

Poder Judiciário não aprecia o mérito administrativo: caso a Administração ultrapasse os limites da discricionariedade, o
Judiciário poderá anular o ato (jamais convalidar), sem que isso caracterize controle de mérito; uma vez rompidos os
limites da lei, o controle passa a ser de legalidade.

CLASSIFICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
Quanto ao
grau de
liberdade

▪ Atos vinculados: a lei fixa os requisitos e condições de sua realização, não deixando
liberdade de ação para a Administração.
▪ Atos discricionários: a Administração tem liberdade de ação dentro de determinados
parâmetros previamente definidos em lei.

Quanto aos
destinatários

▪ Atos gerais: possuem destinatários indeterminados; são dotados de generalidade e
abstração; prevalecem sobre os atos individuais. Ex: atos normativos.
▪ Atos individuais: possuem destinatários certos e determinados; pode ser um destinatário
(ato singular) ou vários (ato plúrimo). Ex: nomeação, exoneração, autorização, licença.

Quanto à
situação de
terceiros

▪ Atos internos: atingem apenas o órgão que os editou. Ex: portaria de remoção de servidor.
▪ Atos externos: também atingem terceiros. Ex: multas a empresas contratadas, editais de
licitação, atos normativos etc.

Quanto à
formação de
vontade

▪ Atos simples: decorrem da manifestação de um único órgão, unipessoal ou colegiado. Ex:
despacho de um chefe de seção, decisões de conselhos administrativos.
▪ Atos complexos: decorrem de duas ou mais manifestações de vontade autônomas,
provenientes de órgãos diversos (há um ato único). Ex: aposentadoria de servidor
estatutário, portarias conjuntas.
▪ Atos compostos: resulta da manifestação de dois ou mais órgãos, em que a vontade de um
é instrumental em relação à do outro (existem dois atos). Ex: autorização que depende de
visto.

www.estrategiaconcursos.com.br

125

Quanto às
prerrogativas
da
Administração

Quanto aos
efeitos

Quanto aos
requisitos de
validade

▪ Atos de império: praticados com supremacia sobre os administrados. Ex: desapropriação.
▪ Atos de gestão: praticados sem supremacia sobre os administrados; são atos próprios da
gestão de bens e serviços. Ex: alienação de bens, aluguéis de imóveis.
▪ Atos de expediente: se destinam a dar andamento aos processos e papeis administrativos,
sem qualquer conteúdo decisório. Ex: protocolo de documentos.
▪ Ato constitutivo, extintivo ou modificativo: respectivamente criam, extinguem ou
modificam direitos e obrigações para seus destinatários. Ex: licenças, nomeações, aplicação
de sanções (constitutivos); cassação de autorização, demissão de servidor (extintivos);
alteração de horário de funcionamento do órgão (modificativo).
▪ Ato declaratório: atesta um fato ou reconhece um direito ou uma obrigação que já existia
antes do ato. Ex: expedição de certidões e atestados.

▪ Ato válido: é aquele praticado em conformidade com a lei, sem nenhum vício.
▪ Ato nulo: é aquele que nasce com vício insanável. Ex: ato com motivo inexistente, ato com
objeto não previsto em lei e ato praticado com desvio de finalidade.
▪ Ato anulável: é o que apresenta vício sanável. Ex: vícios de competência e de forma (regra).
▪ Ato inexistente: apenas tem aparência de ato administrativo, mas, em verdade, não chega a
entrar no mundo jurídico, por falta de um elemento essencial. Ex: usurpador de função.

Quanto à
exequibilidade

▪ Ato perfeito: aquele que já concluiu todas as etapas da sua formação.
▪ Ato eficaz: é o ato perfeito que já está apto a produzir efeitos, não dependendo de nenhum
evento posterior, como termo, condição, aprovação, autorização etc.
▪ Ato pendente: é o ato perfeito que ainda depende de algum evento posterior para produzir
efeitos.
▪ Ato consumado: é o que já produziu todos os efeitos que estava apto a produzir.

ESPÉCIES DE ATOS ADMINISTRATIVOS
➢ Atos normativos
▪ Possuem efeitos gerais e abstratos, atingindo todos aqueles que se situam em idêntica situação jurídica (não têm
destinatários determinados). Correspondem aos “atos gerais”.
▪ Não podem inovar o ordenamento jurídico (ao contrário das leis).
▪ São atos administrativos apenas em sentido formal (e não em sentido material).
▪ Não podem ser objeto de impugnação direta por meio de recursos administrativos ou ação judicial ordinária; devem ser
impugnados por ação direta de inconstitucionalidade.
▪ Exemplos: regulamentos, portarias, circulares, instruções normativas.
➢ Atos ordinatórios
▪ São os atos com efeitos internos, endereçados aos servidores públicos, que visam a disciplinar o funcionamento da
Administração e a conduta funcional de seus agentes.
▪ Possuem fundamento no poder hierárquico; de regra, não atingem os particulares em geral.
▪ São inferiores em hierarquia aos atos normativos.
▪ Exemplos: portarias de delegação de competência, circulares internas, ordens de serviço, avisos.

www.estrategiaconcursos.com.br

126

➢ Atos negociais
▪ São aqueles em que a vontade da Administração coincide com o interesse do administrado.
▪ Representam a anuência prévia da Administração para o particular realizar determinada atividade de interesse dele, ou
exercer determinado direito (“atos de consentimento”).
▪ Não cabe falar em imperatividade, coercitividade ou autoexecutoriedade nos atos negociais.
▪ Licença:
o Ato administrativo vinculado e definitivo. Permite ao particular exercer direitos subjetivos.
o Não pode, em regra, ser revogada (exceto licença para construir). Admite apenas cassação (vício na execução) ou
anulação (vício na origem). Pode gerar direito a indenização ao particular, caso ele não tenha dado causa à invalidação
da licença.
▪ Autorização:
o Ato administrativo discricionário e precário. Permite ao particular exercer atividades materiais, prestar serviços públicos
ou utilizar bem público.
o Pode ser revogada a qualquer tempo pela Administração, em regra, sem a necessidade de pagar indenização ao
interessado.
▪ Permissão: ato administrativo discricionário e precário. Enquanto ato administrativo, refere-se apenas ao uso de bem
público; em caso de delegação de serviços públicos, a permissão deve ser formalizada mediante um “contrato de adesão”,
precedido de licitação (ou seja, não constitui um ato administrativo).
▪ Outros exemplos: admissão, aprovação e homologação.

➢ Atos enunciativos
▪ São aqueles que atestam ou certificam uma situação preexistente (ex: certidões e atestados) ou que emitem uma opinião
para preparar outro ato de caráter decisório (pareceres).
▪ A rigor, não constituírem uma manifestação de vontade da Administração; por isso, são considerados meros atos da
Administração (são atos administrativos apenas em sentido formal, mas não material).
▪ Exemplos: certidão (cópia fiel de informações registradas em livros ou banco de dados); atestado (declaração sobre fato que
não consta em livro ou arquivo), parecer (pode ser obrigatório ou facultativo e, em alguns casos, pode ter efeito vinculante);
apostila (averbação para corrigir ou atualizar dados).
➢ Atos punitivos
▪ Os atos punitivos são aqueles que impõem sanções administrativas.
▪ Podem ser de ordem interna (ex: penalidades disciplinares a servidores públicos) ou externa (sanções aplicadas a
particulares).
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EXTINÇÃO E CONVALIDAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS

Natureza do
controle
Eficácia
Competência
Incidência

Natureza do
desfazimento

➢

REVOGAÇÃO

ANULAÇÃO

CONVALIDAÇÃO

De mérito
(sem vício)

Legalidade e legitimidade
(vícios insanáveis)

Legalidade e legitimidade
(vícios sanáveis)

Ex nunc (não retroage)

Ex tunc (retroage)

Ex tunc (retroage)

Administração

Administração e Judiciário

Administração

Atos discricionários (não
existe revogação de ato
vinculado)

Atos vinculados e discricionários

Atos vinculados e
discricionários

A anulação de ato com vício
insanável é um ato vinculado. A
anulação de ato com vício
sanável passível de convalidação
é um ato discricionário.

A convalidação é um ato
discricionário
(pode-se
optar pela anulação do
ato).

A revogação é
ato discricionário.

um

Outras formas de extinção do ato administrativo:

▪ Extinção natural: cumprimento dos efeitos do ato;
▪ Extinção subjetiva: desaparecimento do sujeito (ex: falecimento do servidor que estava em licença);
▪ Extinção objetiva: desaparecimento do objeto (ex: destruição do bem objeto de autorização de uso);
▪ Cassação: descumprimento de condição fundamental para que o ato pudesse ser mantido (ex: excesso de multas de
trânsito);
▪ Caducidade: norma jurídica posterior tornou inviável a permanência da situação antes permitida pelo ato;
▪ Contraposição: edição posterior de ato cujos efeitos se contrapõem ao anteriormente emitido (ex: exoneração versus
nomeação);
▪ Renúncia: o próprio beneficiário abre mão de uma vantagem de que desfrutava.
▪ Conversão: atinge ato inválido, mudando-o para outra categoria, para que se aproveitem os efeitos já produzidos.
LICITAÇÕES – Lei 8.666/93
▪ Objetivo: selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração.
▪ É um procedimento administrativo: sequência de atos interligados.
▪ Dever de licitar: administração direta e indireta (U, E, DF e M), inclusive EP e SEM (só atividade meio). Todos os Poderes
(função administrativa).
 Princípios:
▪ Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade; probidade administrativa.
▪ Vinculação ao instrumento convocatório: edital é a lei da licitação, obrigando os licitantes e a própria Adm.
▪ Julgamento objetivo: não pode haver avaliação subjetiva de propostas.
▪ Procedimento formal: seguir todo o formalismo descrito.
▪ Sigilo das propostas: não do procedimento licitatório, que é público.
▪ Adjudicação compulsória: não poderá desrespeitar a classificação na licitação.
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▪ Igualdade de condições entre todos os licitantes.
Igualdade
(competitividade)

Desenvolvimento
nacional
sustentável

▪ Veda imposição de marcas, exceto para padronização (tecnicamente justificável).
▪ Exceções: empate em igualdade de condições; licitações sustentáveis, medidas de
compensação, ME e EPP.
▪ Margem de preferência: pode adquirir produtos nacionais até 25% mais caros; pode
ser estendida para países do Mercosul; revisão periódica a cada 5 anos; capacidade de
produção não pode ser inferior à demandada.
▪ Bens e serviços de informática e automação.
▪ Sistemas de TI e de comunicação estratégicos

 Modalidades:
Modalidade

CONCORRÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS

CONVITE

Aberto a qualquer licitante.

▪ Licitante cadastrado;
▪ Licitante que atender as
condições para cadastro até 3
dias antes.

▪ Licitantes convidados (cadastrados
ou não), no mínimo 3.
▪ Licitantes
cadastrados
que
manifestarem interesse até 24
horas antes.

Fase de habilitação

Prévia (registros cadastrais)

Prévia (registros cadastrais)

▪

Obras, serviços e compras
de qualquer valor.
Compra e alienação de
imóveis.
Concessão de direito real
de uso.
Concessão de serviços.
Registro de preços.

Obras e serviços de engenharia
até R$ 1,5 milhão.
Compras
e
serviços
até
R$ 650 mil.

Obras e serviços de engenharia até
R$ 150 mil.
Compras e serviços até R$ 80 mil.

Mínimo de 3 membros, pelo
menos 2 servidores efetivos

Mínimo de 3 membros, pelo
menos 2 servidores efetivos

Pode ser um único servidor
(pequenas unidades, pessoal exíguo)

Participantes

Habilitação

▪

Objeto

▪
▪
▪

Comissão

➢ Concurso: escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante instituição de remuneração ou prêmios.
➢ Leilão: alienação de bens pelo tipo maior lance ou oferta.
➢ Consulta: utilizada por agências reguladoras
▪ Aquisição de bens e serviços comuns, independentemente de valor.
▪ Para a União é obrigatório, sendo preferencial o pregão eletrônico.
▪ Propostas e lances em sessão pública. Lances apresentados pela licitante de menor preço e
pelas que estiverem com preço até 10% acima (no mínimo três licitantes).
Pregão

▪ Habilitação posterior ao julgamento.
▪ Intenção de recorrer deve ser manifestada imediatamente: 3 dias úteis para a Adm. decidir.
▪ Vedado: exigência de garantia de proposta, de aquisição de edital e pagamento de taxas.
▪ Pregão eletrônico: conduzido pela internet.
▪ Conduzido por um pregoeiro e equipe de apoio.

 Tipos de licitação: menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta.
 Fases da licitação: abertura do processo administrativo -> elaboração do instrumento convocatório -> publicidade ->
recebimento e julgamento das propostas -> homologação -> adjudicação.
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▪ Julgamento das propostas: abertura dos envelopes de habilitação (envelope “A”) -> concessão de prazo para recurso aos
inabilitados -> devolução dos envelopes de propostas de preço (envelope “B”) fechados aos inabilitados, após o prazo de
recurso ou sua decisão -> abertura dos envelopes de proposta de preços dos habilitados -> julgamento e classificação.
 Publicidade do instrumento convocatório:
Modalidade

Concorrência

Antecedência mínima

45 dias

Quando o contrato a ser celebrado for no
regime de empreitada integral.
Quando a licitação for do tipo “melhor
técnica” ou “técnica e preço”.

30 dias

Demais casos

30 dias

Quando a licitação for do tipo “melhor
técnica” ou “técnica e preço”.

15 dias

Demais casos

Tomada de preços
Convite

5 dias úteis

Concurso

45 dias

Leilão

15 dias

Pregão

8 dias úteis

 Exceções ao dever de licitar:
▪

Inexigibilidade: inviabilidade de competição:
✓ Fornecedor exclusivo;
✓ Serviço técnico exclusivo, de natureza singular, por empresa de notória especialização, não sendo publicidade e
propaganda;
✓ Contratação de artista consagrado pela crítica ou pelo público.

▪

Dispensa de licitação: a competição é viável. Hipóteses taxativas previstas na lei.
✓ Licitação dispensada: a lei determina que não haverá licitação, todos para alienação de bens da própria
Administração.
✓ Licitação dispensável: a lei permite a dispensa de licitação (pode ou não licitar).

 Impugnação de edital:
▪ Cidadão: até 5 dias úteis antes da licitação.
▪ Licitante: até 2 dias úteis antes da licitação
 Alienação de bens:
▪ Interesse público.
▪ Avaliação prévia.
▪ Licitação pública (dispensada nas hipóteses do art. 17):
✓ Imóveis: em regra por concorrência (salvo se o imóvel é derivado de procedimentos judiciais ou de dação em
pagamento, quando poderá ser por leilão ou concorrência).
✓ Móveis: em regra por leilão (> R$ 650 mil haverá concorrência).
▪ Autorização legislativa: apenas se o imóvel por da administração direta, autárquica ou fundacional (não para EP e SEM).
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 Recursos administrativos:

Recurso sentido estrito
(5 dias úteis ou 2 nos convites)

Representação

Efeito suspensivo sempre:
▪ habilitação ou inabilitação do licitante;
▪ julgamento das propostas;
Efeito suspensivo facultativo:
▪ anulação ou revogação da licitação;
▪ registro cadastral;
▪ rescisão unilateral do contrato pela Administração;
▪ advertência, suspensão temporária ou multa
Quando não couber recurso hierárquico.

Pedido de reconsideração
(10 dias úteis)

Declaração de inidoneidade
Dirigido ao Ministro de Estado, Secretário Estadual ou Municipal.

CLÁUSULAS EXORBITANTES
▪ Por modificação do projeto ou das especificações;
Alteração
unilateral

▪ Por acréscimo ou diminuição de seu objeto, em até 25% (ou até 50% de acréscimo em caso
de reforma de edifícios ou equipamentos).
▪ Somente cláusulas de execução -> não pode alterar o equilíbrio econômico-financeiro.

Rescisão
unilateral

▪ Rescisão unilateral pela Administração:
✓ Inadimplência do contratado, com ou sem culpa
✓ Interesse público
✓ Caso fortuito e força maior
▪ Quando a “culpa” é da Administração (não é cláusula exorbitante):

O contratado tem
direito à indenização

✓ Amigável
✓ Judicial

Aplicação de
sanções

Exigência de
garantia

▪ Advertência
▪ Multa
▪ Suspensão temporária de participação em licitação e de contratar, por até dois anos.
▪ Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até a reabilitação, no mínimo após dois anos.

▪ Poderá ser exigida garantia do contratado, até 5% do valor do contrato (até 10% em
contrato de grande vulto com alta complexidade).
▪ Deve haver previsão expressa no instrumento convocatório.
▪ Modalidades de garantia (opção do contratado): caução em dinheiro ou títulos da dívida
pública; seguro garantia; fiança bancária.
▪ Não se confunde com garantia da proposta (até 1% do valor estimado do objeto).

Fiscalização
pela
Administração

Ocupação
temporária

▪ Realizada por representante designado, permitida a contratação de terceiros para auxílio.
▪ Poderá determinar o que for necessário à regularização dos problemas observados ou, se
as decisões ultrapassarem sua competência, solicitá-las a seus superiores.
▪ Garante a continuidade dos serviços essenciais.
▪ Hipóteses: (i) como medida cautelar; e (ii) após a rescisão do contrato.
▪ Incide sobre bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao contrato.
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Restrições à
oposição da
exceção do
contrato não
cumprido

▪ Somente após 90 dias de atraso é que o contratado pode demandar a rescisão do contrato
administrativo ou, ainda, paralisar a execução dos serviços, após notificação prévia.
▪ Em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, o
particular não poderá opor a exceção do contrato não cumprido mesmo diante de atraso de
pagamento superior a 90 dias.

DURAÇÃO DOS CONTRATOS
▪ O prazo dos contratos não pode ser indeterminado.
▪ Regra: prazo restrito aos créditos orçamentários (no mesmo exercício).
▪ Exceções:
o Projetos incluídos no PPA -> máximo de 4 anos
o Serviços de execução continuada -> Até 60 meses e excepcionalmente por mais 12 meses
o Aluguel equipamentos e programas informática -> até 48 meses
o Segurança nacional e inovação tecnológica (licitação dispensável) -> até 120 meses
EXTINÇÃO DO CONTRATO
▪
▪
▪
▪

Naturalmente, por cumprimento do objeto ou término do prazo.
Impossibilidade material ou jurídica.
Anulação (ex tunc): dever de indenizar o contratado, exceto de este tiver contribuído para a ilegalidade.
Rescisão (ex nunc): unilateral, amigável ou judicial

SERVIÇOS PÚBLICOS
 Elementos da definição:
▪ Subjetivo: o sujeito é o Estado (Poder Público), que presta direta ou indiretamente.
▪ Objetivo: atividades de interesse coletivo (nem sempre, ex: loterias).
▪ Formal: o regime jurídico é de direito público (mas quando prestado por concessionárias ou permissionárias o regime
predominante é de direito privado – regime híbrido).
 Não são serviços públicos: atividades judiciais, legislativas e de governo (políticas); fomento; poder de polícia; intervenção
na propriedade privada; obras públicas.
 Ordem social (saúde e educação): podem ser prestados pelos particulares independentemente de delegação. São
atividades privadas, sujeitas ao poder de polícia do Estado. Apenas quando desempenhadas pelo Estado é que se sujeitam
ao regime de direito público.
 Formas de prestação:
▪ Prestação direta: o serviço é prestado pela Administração Pública, direta ou indireta.
▪ Prestação indireta: o serviço é prestado por particulares, aos quais, mediante delegação do Poder Público, é atribuída a
sua mera execução.
 Regulamentação e controle: atividade típica do Poder Público, indelegável a particulares.
REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS
Princípio da predominância do interesse.
▪ União: interesse nacional. Rol taxativo. Ex: defesa nacional, serviço postal, energia, transporte ferroviária, e rodoviário
interestadual e internacional.
▪ Municípios: interesse local. Rol exemplificativo. Ex: transporte coletivo, serviço funerário.
▪ Estados: interesse regional. Serviços residuais. Ex: transporte intermunicipal; gás canalizado.
▪ Distrito Federal: serviços estaduais e municipais.
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▪ Comum: rol taxativo. Serviços prestados de forma paralela, sem subordinação.
CLASSIFICAÇÕES
Originário: só pode ser prestado pelo Estado; poder de império; indelegável. Ex: segurança nacional.
Derivado: pode ser prestado por particulares; delegável. Ex: energia, telefonia.
Exclusivo: titularidade do Estado, prestados direta ou indiretamente. Ex: energia.
Não exclusivo: Estado não é titular; podem ser prestados por particulares sem delegação. Ex: saúde, educação.
Próprio: prestado pelo Estado, direta ou indiretamente. Ex: energia, escola pública.
Impróprio: prestado por particular, sem delegação. Ex: saúde, educação.
Geral, uti universi: Usuários indeterminados. Ex: iluminação pública, saneamento.
Individual, uti singuli: Usuários determinados, mensuráveis. Ex: água, energia.
Administrativo: atende necessidades internas da Administração. Ex: imprensa oficial.
Comercial: atende necessidades econômicas da população; gera lucro. Ex: transporte
Social: atende necessidades de ordem social; não gera lucro. Ex: cultura, assistência social.
Obrigatório: colocado à disposição dos cidadãos, obrigatoriamente; remunerado por tributos.
Facultativo: usuário pode optar por recebê-lo ou não; remunerado por tarifas.

DELEGAÇÃO
Concessão

Permissão

Sempre precedida de licitação, na
modalidade concorrência.

Sempre precedida de licitação, mas
não há modalidade específica.

Não há licitação.

Celebração com pessoa jurídica ou
consórcio de empresas.

Celebração com pessoa física ou
jurídica.

Celebração com pessoa física ou
jurídica.

Não há precariedade.

Delegação a título precário.

Delegação a título precário.

Natureza contratual.

Natureza contratual; a lei explicita
tratar-se de contrato de adesão.

Ato administrativo, discricionário.

A lei prevê a revogabilidade
unilateral do contrato pelo poder
concedente.

Pode
ser
revogado,
indenização ao particular.

Não é cabível
contrato.

revogação

do

Autorização

sem

 Permissão de serviço público = contrato administrativo
 Permissão de uso de bem público = ato administrativo
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CONCESSÃO E PERMISSÃO
Serviço público adequado: regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua
prestação e modicidade das tarifas.

Serviço pode
ser paralisado

✓ Em situação de emergência (ex: queda de raio na central elétrica); ou
✓ Após prévio aviso, quando:
▪ motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações (ex:
manutenção periódica e reparos preventivos); e
▪ por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade;

Licitação

✓ Concessão = concorrência; permissão = qualquer modalidade.
✓ Não pode ser dispensada (a doutrina admite a inexigibilidade, por inviabilidade de
competição).
✓ Inversão de fases (julgamento antes da habilitação)
✓ É possível a participação de empresa estatal (pode contratar por dispensa para formular
proposta).
✓ Autores dos projetos básicos ou executivo podem participar.

Prazo: deve ser determinado (a lei não prevê prazos mínimos e máximos).
Transferência de encargos:
▪
▪
▪
▪
▪

Contratação com terceiros (não depende de autorização)
Subconcessão (parcial; licitação na modalidade concorrência; sub-rogação)
Transferência de concessão (total; anuência prévia do poder concedente, sob pena de caducidade)
Transferência de controle societário (anuência prévia do poder concedente, sob pena de caducidade)
Assunção do controle ou da administração temporária pelos financiadores

Política tarifária: poder concedente homologa reajustes e promove a revisão.
INTERVENÇÃO:
➢

Provisória, por decreto, para assegurar serviço público adequado. Prazo: 30 dias para instaurar processo administrativo e
mais 180 dias para conclusão do procedimento (máximo 210 dias).

➢

Após a intervenção a concessão será extinta; ou a administração será devolvida à concessionária.

EXTINÇÃO:
➢

Termo contratual: término do prazo do contrato.

➢

Encampação: por interesse público, com indenização prévia e autorização legislativa.

➢

Caducidade: por inadimplência do contratado, com indenização posterior e sem autorização legislativa.

➢

Rescisão: por iniciativa da concessionária, após decisão judicial.

➢

Anulação: por ilegalidade ou ilegitimidade no contrato ou na licitação; decretada pelo poder concedente ou pelo Judiciário,
se provocado.

➢

Falência ou extinção da concessionária (ou falecimento/incapacidade o titular, no caso de empresa individual).
 Em todas as hipóteses há indenização das parcelas não amortizadas dos bens reversíveis.

TEORIAS SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Teoria da irresponsabilidade: o Estado não pode ser responsabilizado (Estados absolutistas; jamais existiu no Brasil).
Responsabilidade subjetiva: a responsabilidade do Estado depende da comprovação de culpa.
▪ Teoria da culpa comum ou civilista: o Estado poderá ser responsabilizado se comprovada a culpa do seu agente. Apenas
atos de gestão, mas não atos de império.
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▪ Teoria da culpa administrativa: o Estado poderá ser responsabilizado se comprovada a culpa da Administração (falta do
serviço). Aplicável nos casos de omissão na prestação de serviço público.
Responsabilidade objetiva: a responsabilidade do Estado independe da comprovação de culpa. Basta existir o dano, o fato do
serviço e o nexo causal entre eles:
▪ Teoria do risco administrativo: admite excludentes -> aplicada como regra
▪ Teoria do risco integral: não admite excludentes -> apenas casos excepcionais: danos nucleares, ambientais e ataques
terroristas a aeronaves brasileiras.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO: ART. 37, §6º DA CF
▪ Consiste na obrigação de o Estado reparar danos (morais e materiais) causados a terceiros.
▪ É sempre de natureza civil e extracontratual.
▪ Resulta de condutas dos agentes públicos comissivas ou omissivas, lícitas ou ilícitas.
▪ Agentes devem atuar na condição de agentes públicos.
 A responsabilidade do Estado é objetiva: o Estado responde pelos danos causados por seus agentes independentemente
de culpa.
 A responsabilidade do agente é subjetiva: agente responde ao Estado, em ação regressiva, só se agir com dolo ou culpa.

Elementos da
responsabilidade
objetiva

▪ Ato lesivo causado pelo agente público, nessa qualidade;
▪ Ocorrência de um dano patrimonial ou moral;
▪ Nexo de causalidade entre o dano e a atuação do agente.
▪ De direito público: todas (adm. direta, autarquias e fundações)

Alcança as
pessoas jurídicas

▪ De direito privado prestadoras de serviço público: EP, SEM, fundações e delegatárias.
✓

Estatais exploradoras de atividade econômica não!

Responsabilidade civil do Estado por ação ou omissão
 Ação -> responsabilidade objetiva -> teoria do risco administrativo
 Omissão -> responsabilidade subjetiva -> teoria da culpa administrativa

Prescrição

▪ Ação de indenização: 5 anos
▪ Ação regressiva: imprescritível

 A ação regressiva depende da condenação da pessoa jurídica a indenizar a vítima (trânsito em julgado);
 A ação regressiva transmite-se aos sucessores, até o limite da herança.
EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE
▪ Culpa exclusiva da vítima (em caso de culpa concorrente, a responsabilidade é atenuada, proporcionalmente);
▪ Caso fortuito e força maior;
▪ Evento exclusivo de terceiros, inclusive multidões;
 O ônus da prova é da Administração!
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ATOS LEGISLATIVOS E JUDICIAIS
 Responsabilidade do Estado por atos legislativos típicos
✓

Regra: NÃO HÁ

✓

Exceção: pode haver em caso de:
▪ Leis com efeitos concretos;
▪ Leis declaradas inconstitucionais pelo STF.

 Responsabilidade do Estado por atos jurisdicionais típicos
✓

Regra: NÃO HÁ

✓

Exceção: pode haver em caso de erro judiciário, unicamente na esfera penal.

RESPONSABILIDADE POR DANOS DE OBRAS PÚBLICAS
 Só fato da obra -> não importa o executor -> responsabilidade civil objetiva do Estado
 Má execução da obra
✓

Execução a cargo da própria Administração -> responsabilidade civil objetiva do Estado

✓

Execução a cargo de particular contratado -> responsabilidade civil subjetiva do contratado

POSICIONAMENTOS IMPORTANTES DA DOUTRINA E DA JURISPRUDÊNCIA
➢ As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros, sejam
usuários ou não-usuários do serviço prestado.
➢ Nos danos causados a pessoas sob a guarda do Estado (alunos de escolas públicas, detentos e pacientes internados), a
responsabilidade civil do Estado é objetiva, na modalidade risco administrativo, mesmo que os danos não tenham sido
diretamente causados por atuação de seus agentes.
➢ Suicídio de detento acarreta a responsabilidade objetiva do Estado, não sendo admitida exclusão da responsabilidade por
culpa exclusiva da vítima.
➢ Agente público como parte no polo passivo da ação de indenização:
▪ STF: os agentes não podem responder diretamente perante o lesado, nem mesmo em litisconsórcio, só podendo vir a
responder em ação regressiva, perante o Estado.
▪ Doutrina: o agente pode responder diretamente, inclusive em litisconsórcio passivo.
➢ Não é cabível a denunciação à lide do agente público (posição majoritária).
➢ Em regra, não há responsabilidade civil do Estado unicamente pela prisão preventiva de acusado que, depois, venha a ser
absolvido na sentença final (a menos que haja alguma ilegalidade na prisão).
➢ Responsabilidade civil dos notários (tabeliães):
▪ STF: a responsabilidade objetiva é do Estado, cabendo ação de regresso contra o tabelião;
▪ STJ: a responsabilidade objetiva é do tabelião, e, conforme o caso, subsidiária do Estado, cabendo direito de regresso
contra os prepostos.
➢ STF: é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FEDERAL – LEI 9.784/1999
▪ Administração Federal direta e indireta.
Lei 9.784 aplica-se

Lei 9.784 aplica-se
de forma subsidiária

▪ Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público e Tribunal de
Contas, quando exercem função administrativa.
▪ Estados, DF e Municípios que não possuem leis próprias (jurisprudência STJ).
▪ Processos administrativos federais regulados por leis específicas (ex: PAD).
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➢ Princípios expressos: legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
➢ Princípios característicos do processo administrativo (implícitos na Lei 9.784):
▪ Oficialidade: instauração e impulsão de ofício do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados.
▪ Informalismo: adoção de formas simples, não rígidas, suficientes para dar segurança aos administrados.
▪ Instrumentalidade das formas: possibilidade de aproveitamento dos atos processuais que tenham cumprido sua
finalidade, ainda que com algum vício de forma.
▪ Verdade material: busca pela realidade dos fatos, além do que está nos autos; permite a produção de provas pela própria
Administração.
▪ Gratuidade: proíbe a cobrança de despesas processuais.

Direitos dos
administrados

▪ ser tratado com respeito e executar os atos processuais com facilidade
▪ ter ciência dos atos processuais e obter cópias de documentos;
▪ apresentar elementos até antes da decisão, os quais devem ser considerados;
▪ fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a
representação, por força de lei.

Deveres dos
administrados

▪ expor os fatos conforme a verdade;
▪ proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;
▪ não agir de modo temerário;
▪ prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para esclarecer os fatos.

➢ Trâmite processual:
▪ Início do processo -> de ofício ou a pedido (de regra, por escrito, salvo quando admitida solicitação oral).
▪ É vedada a recusa imotivada de recebimento de documentos. O servidor deve orientar o interessado.
▪ Vários interessados com pedido idêntico podem formular um único requerimento.
▪ Inexistindo competência legal específica, o processo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico
para decidir.
▪ Impedimento -> situações objetivas -> Interesse direto ou indireto na matéria; participação no processo (do servidor ou de
seu cônjuge e parente e afins até 3º grau) como perito, testemunha ou representante; litígio judicial ou administrativo com
o interessado e respectivo cônjuge ou companheiro -> Deve ser declarado pelo próprio servidor -> Obrigatório!
▪ Suspeição -> situações subjetivas -> Amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os
respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o 3º grau -> Pode ser arguida pelo próprio servidor ou por
outros interessados -> Facultativo!
▪ Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a
prévia manifestação do interessado;
▪ Preferencialmente, os atos do processo deverão ser realizados em dias úteis, na sede do órgão, mas podem também ser
realizados em outro local, desde que o interessado seja cientificado.
▪ O desatendimento da intimação NÃO importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo
administrado; o direito de defesa será garantido na sequência do processo.
▪ Terão tramitação preferencial as pessoas: com idade igual ou superior a 60 anos; portadoras de deficiência, física ou
mental; portadoras de doença grave.
▪ O interessado poderá, por escrito, desistir total ou parcialmente do processo; a Administração, contudo, poderá prosseguir
com o feito, caso entenda que o interesse público exige.
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▪ Independente de caução (SV 21 do STF);
Recurso
administrativo

▪ Em regra, não possui efeito suspensivo, mas poderá ser concedido se for causar prejuízo
de difícil reparação ou quando expresso em lei.
▪ Em regra, tramitará em até três instâncias, com início na que proferiu a decisão recorrida,
que poderá reconsiderar ou encaminhar o recurso para a autoridade superior.
▪ Pode ocorrer o reformatio in pejus.

▪ De punição aplicada ao interessado.
Revisão

▪ Quando houver fato novo não analisado originalmente.
▪ A qualquer tempo.
▪ Não aceita a reformatio in pejus.

ATO

PRAZO

Para todos os atos, inexistindo
disposição específica

5 dias, salvo força maior, prorrogáveis por até igual período, se
justificado.

Intimação para comparecimento

Mínimo de 3 dias úteis

Intimação dos interessados de
prova ou diligência ordenada

Mínimo de 3 dias úteis

Emissão de parecer de órgão
consultivo

15 dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior
prazo.

Manifestação do interessado
após encerrada a instrução

10 dias, salvo determinação legal.

Decisão após instrução

Até 30 dias, prorrogáveis, se justificado.

Reconsideração pela autoridade
que proferiu a decisão

5 dias; se não reconsiderar, encaminhará à autoridade superior

Interposição de recurso

10 dias, contados a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão
recorrida.

Decisão de recurso

Até 30 dias, contados do recebimento dos autos, prorrogáveis se
justificado.

Intimação
dos
interessados no recurso

demais

5 dias úteis para apresentação de alegações.

Contagem de prazos:
✓ Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo.
✓ 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.
✓ Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem.
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CONTROLE ADMINISTRATIVO:

Hierárquico = poder de autotutela. Ex: recursos administrativos, processos disciplinares etc. Anulação refere-se
a controle de legalidade: anulam-se atos ilegais. Revogação refere-se a controle de mérito: revogam-se atos
inconvenientes ou inoportunos.
Não hierárquico = tutela e órgãos especializados de controle (ex: CGU)
▪ Direito de petição:
✓ Representação: denúncia de irregularidades à Administração;
✓ Reclamação administrativa: contra atos da Adm. que afetem os direitos do administrado;
✓ Pedido de reconsideração: solicitação de reexame de um ato administrativo pela mesma autoridade que o
editou;
✓ Recurso hierárquico próprio: pedido de reexame do ato dirigido à autoridade hierarquicamente superior à
que proferiu o ato;
✓ Recurso hierárquico impróprio: dirigido à autoridade que não se insere na mesma estrutura hierárquica do
agente que proferiu o ato. Só quando houver previsão em lei.
CONTROLE JUDICIAL:

Exercido pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Poder Executivo, do Legislativo e do
próprio Judiciário, quando realiza atividades administrativas. Necessariamente provocado. Controle a posteriori
(regra). Restrito ao controle de legalidade, adentrando no mérito do ato administrativo apenas em caso de
ilegalidade ou ilegitimidade. Pode anular, mas não revogar o ato.
▪ Contra ato ou omissão que importar lesão ou ameaça de lesão a direito subjetivo líquido
e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data.
▪ Contra ato ou omissão de autoridade pública, ou de particular no exercício de funções
públicas.
▪ O ato ou omissão deve importar ilegalidade ou abuso de poder
Mandado de
segurança

▪ É sempre uma ação de natureza civil
▪ Pode ser repressivo ou preventivo
▪ Prazo: 120 dias contados da ciência do ato impugnado.
▪ Não poderá ser utilizado: contra lei em tese; contra atos de gestão comercial; decisão
judicial transitada em julgado; atos internos; ato do qual caiba recurso com efeito
suspensivo; substituto da ação de cobrança.

▪ Legitimados:

Mandado de
segurança
coletivo

✓

Partidos políticos com representação no Congresso Nacional.

✓

Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e
em funcionamento há pelo menos um ano.

▪ Não é necessária autorização expressa dos associados.
▪ Pode ser impetrado para defender parte dos associados.
▪ Não beneficia o impetrante de MS individual que tenha o mesmo objeto, a menos que
haja desistência da ação individual no prazo de 30 dias da impetração da ação coletiva.
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▪ Contra lesão a interesses difusos: patrimônio público, moralidade administrativa,
patrimônio histórico-cultural, meio ambiente.
Ação popular

▪ Legitimados: qualquer cidadão no pleno gozo dos direitos políticos.
▪ Ação preponderantemente desconstitutiva e subsidiariamente condenatória.

▪ Proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos.
Ação civil
pública

▪ Legitimados: Ministério Público, Defensoria Pública, Administração, associação
constituída há pelo menos um ano no pleno gozo dos direitos políticos.
▪ Ação preponderantemente mandamental e preponderantemente condenatória.

CONTROLE LEGISLATIVO:
Responsabilidade pelo controle externo: depende da origem orçamentária primária dos recursos.
Esfera
União
Estados
Distrito Federal
Municípios da BA, CE, GO e PA
Municípios do RJ e SP
Demais Municípios

Titular do controle externo
Congresso Nacional
Assembleias Legislativas
Câmara Legislativa
Câmaras Municipais
Câmaras Municipais
Câmaras Municipais

Órgão técnico que presta auxílio
TCU
TCE
TCDF
TC dos Municípios (órgãos estaduais)
TCM-RJ e TCM-SP (órgãos municipais)
TCE

 Repartição constitucional de funções de controle externo:

Controle exercido
diretamente pelo Congresso,
suas Casas e Comissões
(controle parlamentar)

Controle exercido pelo TCU
(controle técnico)

Congresso: julgar as contas do PR; sustar atos normativos que exorbitem
do poder regulamentar; sustar contratos ilegais.
Senado Federal: aprovar as indicações de nomes indicados pelo PR; julgar
autoridades nos crimes de responsabilidade; aprovar operações de crédito
externas
Câmara dos Deputados: tomar as contas do Presidente da República, caso
não apresentadas no prazo.
CPI: investigar fato determinado.
CMO: examinar e emitir parecer sobre as contas do PR; acompanhar a
fiscalizar a execução orçamentária.

Competências do art. 71 da CF que podem ser divididas em:
- Exame e julgamento das prestações de contas (no caso das contas do
Presidente da República, o TCU emite parecer prévio);
- Atividades de fiscalização (auditorias e inspeções; registro de atos de
pessoal; sustar atos administrativos).
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ABRANGÊNCIA DO CONTROLE EXERCIDO PELO TCU
CF, art. 70. caput
Natureza das fiscalizações:

Aspectos a serem verificados:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Contábil
Financeira
Orçamentária
Operacional
Patrimonial

Legalidade
Legitimidade
Economicidade
Aplicação das subvenções
Renúncia de receitas

LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
▪ Agente público, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Inclui agentes políticos.
▪ Terceiro, que induza ou concorra para a prática de ato de improbidade (deve haver
participação de agente público).

Sujeitos
ativos

▪ Administração direta, indireta ou fundacional;
▪ Empresa incorporada ao patrimônio público;
▪ Entidade privada da qual o erário participe com mais de 50% do patrimônio ou da receita
anual;

Sujeitos
passivos

▪ Entidade privada da qual o erário participe com menos de 50% do patrimônio ou da
receita anual (sanção limita-se à contribuição do poder público).
▪ Empresa privada que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de
órgão público (sanção limita-se à contribuição do poder público).

➢ Sanções:
•

Natureza administrativa, civil e política.
o

Administrativa: perda da função pública, proibição de contratar com o Poder Público;

o

Civil: indisponibilidade de bens, ressarcimento ao erário, multa civil;

o

Política: suspensão dos direitos políticos.

•

NÃO PREVÊ SANÇÕES PENAIS (exceto àquele que apresenta denúncia sabidamente infundada).

•

Independe da ocorrência de dano ao erário (exceto quanto à pena de ressarcimento) ou da aprovação ou rejeição das
contas pelo Tribunal de Contas.

•

Exige comprovação de dolo (enriquecimento ilícito e violação dos princípios) e dolo ou culpa (prejuízo ao erário).

➢ Declaração de bens: obrigatória para a posse ou exercício. Quem deixar de entregar ou falsificar fica sujeito à pena de
demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
➢ Procedimento administrativo e processo judicial:
• Qualquer pessoa pode representar à autoridade administrativa competente ou ao MP;
• Tribunal de Contas e MP podem indicar representante para acompanhar a apuração administrativa;
• Pode ser decretada medida cautelar de sequestro dos bens;
• A autoridade judicial ou administrativa pode determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, sem
prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.
• A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença
condenatória.
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➢ Prescrição:
•

Cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.

•

Nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego, aplica-se o prazo prescricional previsto em lei específica para
faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público.

•

Cinco anos contados da data da prestação de contas, no caso de entidades privadas beneficiárias de recursos públicos ou
de cujo patrimônio ou receita anual o Poder Público contribua com menos de 50%.

•

Ações civis de ressarcimento ao erário são imprescritíveis.

• Que importam enriquecimento ilícito: auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial
indevida, direta ou indireta, em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou
atividade pública. Exemplos:
o Receber propina; utilizar bem ou servidor público em proveito próprio; adquirir bens
em valor desproporcional à própria renda.
• Que causam prejuízo ao erário: qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje
perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou
haveres de órgão ou entidade pública. Exemplos:
Atos de
improbidade
administrativa

o Permitir ou concorrer que se utilize bens ou dinheiro público sem observar a lei;
aquisição de bens pela Adm. Pública fora das condições de mercado; frustrar a licitude
de licitação; realizar despesa pública de forma irregular.
• Decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício tributário ou financeiro:
qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou
tributário contrário ao que dispõe a legislação do ISS (alíquota mínima de 2%).
• Que atentam contra os princípios da Administração Pública: qualquer ação ou omissão que
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, bem
como outros princípios da Adm. Pública. Exemplos:
o Praticar ato visando fim proibido ou diverso daquele previsto em lei; revelar
informação sigilosa; deixar de prestar contas; frustrar a licitude de concurso público.
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➢ Sanções pela prática de ato de improbidade administrativa
Enriquecimento
ilícito

Prejuízo ao
erário

Benefício ISS
indevido

Lesão a princípios

Ressarcimento ao erário

Aplicável

Aplicável

-

Aplicável

Perda da função pública

Aplicável

Aplicável

Aplicável

Aplicável

Suspensão dos direitos
políticos

De 8 a 10 anos

De 5 a 8 anos

De 5 a 8 anos

De 3 a 5 anos

Perda dos bens
acrescidos ilicitamente

Deve ser aplicada

Pode ser aplicada

-

-

Multa civil

Até 3x o valor do
acréscimo
patrimonial

Até 2x o valor do
dano

Até 3x o valor do
benefício

Até 100x o valor da
remuneração
recebida pelo agente

Proibição de contratar
com o Poder Público ou
receber benefícios
fiscais

Por 10 anos

Por 5 anos

-

Por 3 anos

******

É isso pessoal. Espero que o nosso resumo de Direito Administrativo tenha auxiliado na
sua preparação para a prova do STJ.
Bons estudos,

Erick Alves
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GERAL – PROF. CARLOS XAVIER
Os três modelos de Administração Pública: patrimonialista, burocrática e
gerencial/NGP.
1) PATRIMONIALISMO: Modelo no qual o Estado era usado como uma extensão das
posses do detentor do poder.
2) BUROCRACIA: Sob esta “nova” perspectiva, os bens dos detentores do poder
deveriam ser separados daqueles do próprio Poder Público.
As principais características da burocracia são: 1-Normas e regulamentos possuem
caráter legal; 2- As comunicações são formalizadas e oficiais; 3- O trabalho é dividido
de forma racional; 4- Os relacionamentos são impessoais; 5- A autoridade segue a
hierarquia; 6- As rotinas e procedimentos são padronizados; 7- A competência
técnica é valorizada através da meritocracia; 8- A administração é especializada (não
há patrimonialismo); 9- Os membros da organização são profissionais; 10- O
funcionamento da organização é completamente previsível.
A burocracia traz algumas vantagens: 1-Racionalidade dos objetivos; 2-Cargos e
tarefas bem definidas; 3-Rapidez nas decisões; 4-Interpretação única e clara dos
regulamentos e normas; 5-Uniformidade de procedimentos e rotinas de trabalho; 6-A
manutenção da continuidade da organização; 7-A diminuição dos atritos entre os
indivíduos; 8-Estabilidade das decisões (constância); 9-Alta confiabilidade das
decisões e 10-Existência de benefícios para as pessoas na organização, já que há
hierarquia formal, divisão clara do trabalho, racionalidade, treinamento e
meritocracia.
As disfunções (ou desvantagens) da burocracia são: 1-A internalização das regras e o
apego aos regulamentos; 2-Excesso de formalismo e de papelório; 3-Resistência às
mudanças; 4-Despersonalização dos relacionamentos; 5-Categorização como base do
processo decisório; 6-Superconformidade às rotinas e procedimentos; 7-Exibição de
sinais de autoridade; 8-Dificuldade no atendimento a clientes e conflitos com o
público.
3) ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL: A Administração Pública Gerencial (nova gestão
pública) vê a sociedade como um campo de conflito, cooperação e incerteza, onde os
cidadãos defendem seus interesses e afirmam suas posições ideológicas. O foco deixa
de ser o controle de processos (apesar de processos racionais, bem feitos e baseados
no profissionalismo continuarem sendo importantes!) e passa a ser a entrega de
resultados.
Três modelos principais emergem do modelo gerencial:
1-O modelo gerencial puro possui como ponto central a busca da eficiência. Está
baseado na chamada lógica fiscal, tendo como instrumentos principais a avaliação de
desempenho e o controle do orçamento.
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2-O modelo gerencial com foco no consumidor dá destaque à flexibilidade da gestão,
qualidade dos serviços e à prioridade das demandas do cidadão, que é tido como o
consumidor (ou cliente) dos serviços públicos.
3-Modelo gerencial orientado ao serviço público: utiliza-se de conceitos como
“accountability”, transparência, participação política, equidade e justiça, questões
ausentes nos debates realizados sob a ótica dos outros modelos de administração
gerencial.
A Reforma Administrativa da década de 1930.
Na década de 1930, Getúlio Vargas implantou um regime autoritário no País,
chamado de Estado Novo. Entre outras coisas, buscou fazer uma racionalização
burocrático-administrativa no Brasil.
De uma forma geral a reforma da década de 1930 possuía o seguinte tripé: 1Administração de Materiais; 2-Administração de Pessoal; 3-Administração Financeira
O DASP (Departamento Administrativo do Serviço Público), órgão criado para auxiliar
o chefe do Poder Executivo na orientação, coordenação e fiscalização do serviço
público, ficou sendo responsável pelas atividades do tripé acima mencionado.
Os pontos mais marcantes da reforma empreendida pelo DASP incluíram a
institucionalização de um sistema de meritocracia, controle de processos e realização
de concursos públicos.
Rumo a uma Administração Gerencial - Reforma de 1967 e outros.
Com a reforma do Decreto-Lei 200/1967 houve maior descentralização por meio da
Administração Indireta, a fim de obter-se maior dinamismo operacional. Instituíramse racionalidade administrativa, melhores planejamento e o orçamento, o
descongestionamento das chefias executivas superiores, a tentativa de reunir
competência e informação no processo decisório, a sistematização, a coordenação e o
controle.
Além disso, as atividades da administração pública federal deveriam se guiar pelos
seguintes princípios: Planejamento; Coordenação; Descentralização; Delegação de
Competência; Controle.
O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE)
O novo foco deveria estar em reduzir o custo da máquina estatal e aumentar não só
sua eficiência e eficácia, mas também a efetividade das ações públicas, que deveriam
estar voltadas para o cidadão e não para si própria (natureza gerencial da reforma,
na década de 1990).
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A reforma do aparelho do estado proposta pelo PDRAE passaria então pelas seguintes
dimensões:
1-Dimensão institucional-legal: relacionada aos obstáculos de ordem legal para o
alcance de uma maior eficiência do aparelho do Estado.
2-Dimensão cultural: Deveria haver uma mudança cultural para que os princípios
da administração pública gerencial fossem completamente aceitos e a visão
patrimonialista fosse completamente rejeitada.
3-Dimensão gerencial (ou dimensão-gestão): é uma dimensão associada às
práticas administrativas. Diz respeito à “como fazer” na administração pública.
O PDRAE, buscando introduzir na configuração do Estado Brasileiro características
mais modernas em busca de maior eficiência operacional, identificou os seguintes
setores de atuação estatal: 1) o núcleo estratégico; 2) as atividades exclusivas; 3) os
serviços não exclusivos; e 4) o setor de produção de bens e serviços para o mercado.
Para a execução propriamente dita do plano foram previstos três projetos principais
de reforma:
O projeto “Avaliação Estrutural” consistia em examinar, de forma global, a
estrutura do aparelho do Estado, tendo como objetivos analisar as missões dos
órgãos e entidades governamentais, com foco em identificar superposições,
inadequação de funções e possibilidades de descentralização.
O projeto “Agências Autônomas” tinha como objetivo principal a transformação de
autarquias e fundações públicas executoras de atividades exclusivas de Estado em
agências autônomas.
O projeto “Organizações Sociais” buscava atuar no nível dos serviços não
exclusivos do Estado, sendo acompanhado, neste caso, por um programa de
publicização dos referidos serviços, ou seja, sua transferência do setor estatal para o
não-estatal.
Convergências e diferenças entre gestão pública e privada.
Há varias convergências e diferenças entre a gestão pública e a privada. Aponto as
principais convergências:
*Ambas se utilizam de técnicas modernas da administração; *Ambas devem se
preocupar com a satisfação das necessidades dos seus respectivos clientes; *Ambas
possuem ambientes interno e externo que influenciam no comportamento da
organização; *Ambas devem se preocupar com a produtividade, eficiência, eficácia e
efetividade.
As diferenças mais marcantes entre a gestão pública e a privada:
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* Enquanto a boa gestão pública busca o bem social, a gestão privada trabalha a
organização para maximizar o lucro (a lógica não-lucrativa do Poder Público); * O
agente público só é permitido fazer o que está previsto em Lei, enquanto ao privado é
permitido fazer tudo que não é proibido por Lei.
Diferentes visões acerca de Qualidade:
Na Abordagem transcendental: qualidade é o mesmo que excelência. Significa
fazer o melhor que se pode fazer.
Abordagem baseada no produto: qualidade é uma variável que pode ser medida a
partir dos atributos do produto.
Abordagem baseada no usuário: nesta percepção, qualidade é uma variável
subjetiva que atende às demandas do consumidor
Abordagem baseada no valor: para essa abordagem, um produto de qualidade é
aquele que oferece valor para o consumidor.
Abordagem baseada na produção: Para essa abordagem, a qualidade é a
conformidade às especificações.
Pode-se falar na existência das seguintes dimensões para a qualidade: Durabilidade;
Conformidade; Desempenho; Características secundárias; Confiabilidade; Assistência
técnica; Estética; Qualidade percebida; Resposta.
Principais teóricos de qualidade e suas contribuições
1-Walter Shewhart: Shewhart trabalhou na criação de uma ferramenta para a
análise estatística dos problemas em um determinado processo, chamada de gráfico
de controle/carta de controle. Ele também foi responsável pelo desenvolvimento
inicial do ciclo PDCA.
2- William Deming: Ele percebeu a importância do uso da ferramenta PDCA para a
melhoria contínua em toda a organização. A ideia era buscar redução dos
desperdícios, dos custos e dos retrabalhos no processo produtivo, para obter
melhorias na qualidade.
Deming elaborou uma lista dos 14 pontos que sintetizavam suas ideias sobre
qualidade, que constituem uma base para o movimento Gerenciamento da Qualidade
Total (TQM):
1- Crie constância de propósitos em torno da melhoria de produtos e serviços
buscando tornar-se competitivo, manter-se no negócio e gerar empregos; 2- Adote
uma nova filosofia. Estamos em uma nova era econômica. Gerentes ocidentais
precisam assumir o desafio, aprender suas responsabilidades e liderar o processo de
mudança; 3- Acabe com a dependência da inspeção como forma de atingir a
qualidade. Elimine a necessidade de inspeção em massa, construindo a qualidade do
produto em primeiro lugar; 4- Elimine a prática de priorizar negócios com base no
preço. Pense em minimizar o custo total. Caminhe no sentido de um único fornecedor
para cada item e estabeleça um relacionamento de longo prazo, baseado na lealdade
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e na confiança; 5- Melhore constantemente o sistema de produção e de serviços,
aprimorando a qualidade e a produtividade, e assim sempre diminuindo os custos 6Estabeleça o treinamento no trabalho (on the job); 7- Estabeleça a liderança. O
objetivo da supervisão deve ser ajudar trabalhadores e máquinas a fazer o trabalho
melhor; 8- Elimine o medo, assim todos podem trabalhar efetivamente para a
organização; 9- Quebre as barreiras entre os departamentos. Pessoal de pesquisa,
projeto, vendas e produção devem trabalhar juntos, como uma equipe; 10- Elimine
os slogans, exortações e metas para a força de trabalho, tais como defeito zero (zero
defects) e novos níveis de produtividade. *Elimine as quotas de trabalho no chão-defábrica. Substitua por liderança. *Elimine gerenciamento por objetivos. Elimine
gerenciamento por números e metas numéricas. Substitua por liderança; 11- Remova
barreiras que impedem os trabalhadores de sentirem orgulho do seu trabalho; 12Remova barreiras que impedem os gerentes e engenheiros de sentirem orgulho de
seu trabalho. Isso significa abolir os índices anuais ou de mérito por objetivos; 13Institua um vigoroso programa de educação e auto melhoria; 14- Envolva todos da
organização na tarefa de alcançar a transformação. A transformação é tarefa de
todos.
3- Joseph Juran: Para Juran os custos da prevenção da qualidade e da avaliação da
qualidade eram inevitáveis, pois a organização precisaria incorrer neles para garantir
a qualidade. Por outro lado, ele destacava a existência de custos de qualidade
evitáveis, que seriam os custos de falhas (internas e externas).
4- Armand Feigenbaum: Feigenbaum pretendia mudar a ênfase da correção para a
prevenção de defeitos, ou seja: fazer certo da primeira vez. Para ele, TQC poderia ser
definido como um sistema efetivo para integrar os esforços de desenvolvimento,
manutenção e melhoramento da qualidade dos vários grupos em uma organização,
de modo a possibilitar produção e serviços no nível mais econômico possível, o que
permitiria a satisfação das expectativas do cliente.
5- Philip Crosby: Para Crosby a qualidade era representada pela conformidade às
especificações. Para ele o projeto deveria guiar a qualidade nas organizações. Com
isso, ele lançou o Programa Zero Defeito, onde a idéia central era que se deveriam
evitar os custos da não qualidade.
6- Karou Ishikawa: Ishikawa formulou o Controle de Qualidade por toda a Empresa
e com a participação de todos os envolvidos.
Além disso, Ishikawa foi um dos grandes responsáveis pela difusão das sete
ferramentas da qualidade, que viriam a ser bastante utilizadas pelos Círculos de
Controle da Qualidade (CCQs):
1- Análise de Pareto; 2-Diagrama de causa-efeito; 3-Histograma; 4-Folhas de
controle; 5- Diagramas de correlação; 6- Gráficos de controle; 7- Fluxogramas (falase que a sétima ferramenta poderia ser também a estratificação de dados. Outra
visão coloca o “diagrama de concentração de defeitos”).
7- Genichi Taguchi: Taguchi contribuiu para o estudo da qualidade principalmente
através do conceito da função perda da qualidade. Em essência, isto quer dizer que,
conforme as características de qualidade se afastam do valor esperado (valor-alvo),
há uma perda para a sociedade. Este conceito traz em si a ideia de que a redução das
perdas e dos custos não está ligada diretamente à questão da conformidade às
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especificações, mas sim à redução da variabilidade dos produtos em torno do valoralvo pretendido.
Do TQC ao TQM.
Para as normas ISO, a qualidade total representa o “modo de gestão de uma
organização, centrado na qualidade, baseado na participação de todos os seus
membros, visando ao sucesso no longo prazo, por meio da satisfação do cliente e dos
benefícios para todos os membros da organização e sociedade”.
O TQM (gestão da qualidade total) é uma evolução do TQC/CWQC (controle da
qualidade total), englobando aspectos como a relação com fornecedores e
considerando que todos os funcionários devem estar constantemente envolvidos na
gestão da qualidade na organização, abrangendo todos os níveis da organização.
O Modelo de Excelência da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ).
Segundo a FNQ, os fundamentos da excelência são:
1-Pensamento sistêmico; 2-Aprendizado organizacional e inovação; 3-Liderança
transformadora; 4-Compromisso com as partes interessadas; 6-Desenvolvimento
sustentável; 7-Orientação por processos e 8-Geração de valor.
Melhoria Contínua
A melhoria continua é uma técnica de mudança organizacional que acontece de forma
incremental, participativa, suave e contínua, atuando no nível operacional e
funcionando de baixo para cima na organização. Ela é baseada nos círculos de
controle de qualidade (CCQ)
A qualidade total surge como consequência da aplicação da melhoria contínua nas
organizações. Em sua essência, trata-se de um programa de melhoria contínua que
engloba toda a organização em todos os seus aspectos, incluindo desde o nível
operacional e administrativo até a cúpula estratégica da organização, tendo como
foco o impacto estratégico da gestão da qualidade.
Ferramentas de Gestão da qualidade.
São várias as ferramentas para a gestão da qualidade, destacando-se em concursos:
1-Listas de verificação: Elas podem ser de dois tipos, as listas simples são as
famosas checklists, através das quais é possível conferir os itens pré-determinados. A
lista de verificação de frequência, por sua vez, é aquela na qual são levantados os
dados para que se saiba quantas vezes cada um dos eventos esperados acontece ao
longo do tempo.
2-Histograma: O histograma normalmente aparece como um gráfico de barras
verticais, que representam a frequência de cada um dos eventos analisados. Através
da observação da forma do histograma, é possível verificar inadequações no processo
analisado.
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3-Análise de Pareto: Esta técnica parte do princípio de que poucas causas geram a
maior parte dos problemas da organização. Assim, ela é conhecida também como
princípio 80 - 20 (80% dos problemas são explicados por 20% das causas) sendo a
base para análises de prioridades como a curva ABC de compras.
4-Diagrama de causa-efeito (Ishikawa): O diagrama de Ishikawa, também
conhecido como Gráfico Espinha de Peixe, diagrama de causa e efeito, método 4M ou
6M, é uma ferramenta muito útil para que se possam visualizar as várias causas que
levam a um efeito. Para cada efeito podem existir diversas causas dentro de várias
categorias, como método, mão de obra, matéria-prima, máquinas (4Ms), mensuração
e meio ambiente (6 Ms).
5-Diagrama de dispersão: É ferramenta que ajuda a identificar a existência de uma
correlação entre duas variáveis. A correlação estará presente através de uma relação
linear, seja positiva ou negativa. Possibilita também a verificação de quais os fatores
que se relacionam com determinado problema do processo.
6-Gráficos de controle / carta de tendência: São utilizados para representar
graficamente a variação de um processo, o que possibilita o seu monitoramento ao
longo do tempo em relação ao que é esperado. Permitem a investigação dos
problemas ocorridos no momento em que os “descontroles” do processo forem
identificados, sendo úteis para monitorar os resultados das ações corretivas
implementadas.
7- Fluxogramas: São gráficos que representam o fluxo ou sequência normal de
qualquer trabalho, utilizando-se de diferentes símbolos que esclarecem o que está
acontecendo em cada etapa. Os fluxogramas podem ser de diferentes tipos:
Fluxograma vertical; Fluxograma administrativo; Fluxograma global (de colunas).
8- Benchmarking: É um processo sistemático e contínuo de avaliação dos produtos,
serviços e processos de trabalho das organizações/departamentos/etc. que são
reconhecidas como representantes das melhores práticas.
9-5W2H / plano de ação: Seu objetivo é levantar questionamentos que servem
como base para a definição das ações a serem tomadas:
•
•
•
•
•
•
•

What – O que deve ser executado?
Who – Quem irá executar a tarefa?
Where – Onde será executada a ação?
When – Quando será executada a ação?
Why – Por que será executada a tarefa?
How – Como será executada a tarefa?
How much – Quanto custa para executar a ação?

10-Matriz GUT: Seu objetivo é estabelecer a prioridade de fatores, onde a sigla GUT
significa Gravidade x Urgência x Tendência. Gravidade: representa o impacto do fator
sobre a organização; Urgência: representa uma dimensão relativa ao prazo que
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existe para tomada de decisão/implementação de ações; Tendência: representa o
potencial de desenvolvimento da situação.
11-Brainstorming: O brainstorming é uma técnica de auxílio à tomada de decisão e
à solução de problemas. Ele possibilita um amplo levantamento de ideias sobre
determinado tema. Os seus princípios básicos são os seguintes: Inexistência de
críticas; Incentivo à ideia absurda; Estímulo à quantidade; melhoramentos e
analogias. Pode ser classificado em dois tipos diferentes: Brainstorming estruturado
ou não estruturado.
12-Diagrama de concentração de defeitos: Apresenta uma figura do
produto/peça a ser produzido, e os locais onde os defeitos normalmente acontecem.
13-O Ciclo PDCA: O Ciclo PDCA é um ciclo de atividades contínuas que tem como
objetivo a melhoria contínua da qualidade nas organizações, especialmente em
processos organizacionais. Além disso, ele também busca criar normas para que
processos com desempenho superior possam manter tais resultados através de um
ciclo contínuo de previsão, avaliação e controle corretivo.
O Ciclo PDCA consiste em uma sequência de quatro funções:
1-Planejar (Plan): É a fase das definições iniciais. É nela que os planos, objetivos,
metas, recursos e métodos (etc.) são definidos.
2-Execução (Do): É nessa fase que se executa o plano traçado no planejamento.
3-Checagem dos resultados (Check): Aqui os resultados obtidos pelas ações
executadas na fase anterior são verificados.
4-Agir corretivamente (Act): Com base nas verificações ocorridas na fase anterior,
são realizadas as ações corretivas necessárias sobre o processo considerado.
14- O 5s: Busca a maior produtividade do funcionário em suas tarefas através de
uma organização racional do ambiente de trabalho:
Seiri (Senso de utilização / triagem), Seiton (Senso de ordenação/arrumação), Seiso
(senso de limpeza), Seiketsu (senso de padronização para a saúde e higiene),
Shitsuke (senso de disciplina)
Indicadores e medição de desempenho
De forma mais geral, os indicadores servem para:
1-Mensurar os resultados e gerir o desempenho;
2-Embasar a análise crítica dos resultados e da tomada de decisão;
3-Contribuir para a melhoria contínua dos processos organizacionais;
4-Facilitar o planejamento e o controle do desempenho;
5-Viabilizar a análise comparativa do desempenho das organizações atuantes em
áreas ou ambientes semelhantes.
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Visão geral sobre medição de desempenho.
Desempenho poderia ser entendido por meio de uma das seguintes equações básicas:
Desempenho = esforços + resultados

OU

Desempenho = esforços  resultados
Um modelo de mensuração do desempenho no setor público: cadeia de valor
e os 6 Es do desempenho.
O Modelo da Cadeia de Valor e os 6Es do Desempenho permitem a construção de
definições específicas de desempenho para cada organização.
São três as dimensões de resultados, e três as dimensões de esforços, constituindo
os 6Es do desempenho, conforme a seguir:
Dimensões de esforço

Dimensões de resultado

Economicidade

Eficiência

Execução

Eficácia

Excelência

Efetividade

Para facilitar a memorização segue uma tabela com a associação dos conceitos:
Dimensão

Elementos da cadeia de valor
associados

Eficiência

Insumos e Produtos

Eficácia

Produtos

Efetividade

Impactos (resultados)

Economicidade

Insumos

Excelência

Insumos e Ações

Construção de indicadores.
A construção de indicadores passa pelos seguintes passos:
1-Identificação do nível, dimensão, subdimensão e objetos de mensuração; 2Estabelecimento dos indicadores de desempenho; 3-Validação preliminar dos
indicadores com as partes interessadas; 4-Construção de fórmulas, estabelecimento
de metas e notas; 5-Definição de responsáveis; 6-Geração de sistemas de coleta de
dados; 7-Ponderação e validação final dos indicadores com as partes interessadas; 8www.estrategiaconcursos.com.br
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Mensuração dos resultados; 9-Análise e interpretação dos indicadores; e 10Comunicação do desempenho e gestão da mudança.
Componentes, critérios e propriedades dos indicadores.
Os componentes básicos de um indicador são os seguintes:
1-Medida; 2-Fórmula; 3-Índice (número); 4-Padrão/referência de comparação e
Meta.

5-

Para que os indicadores possam ser operacionalizados, é importante que se considere
os critérios centrais dos indicadores:
1-Seletividade/importância;
2-Simplicidade,
clareza,
inteligibilidade
comunicabilidade; 3-Representatividade (cobertura), confiabilidade e sensibilidade;
Investigabilidade (auditabilidade, ou acessibilidade); 5-Comparabilidade;
Estabilidade;
7-Custo-efetividade
(ou
economicidade);
8-Relevância;
Disponibilidade; 10-Desagregabilidade; 11-Praticidade.

e
469-

Os indicadores devem ter propriedades essenciais e propriedades complementares.
As essenciais são aquelas que todos os indicadores devem apresentar, incluindo:
utilidade, validade, confiabilidade e disponibilidade. As complementares devem ser
alvo de uma análise situacional para sua utilização. Elas incluem: simplicidade,
clareza,
sensibilidade,
desagregabilidade,
economicidade,
estabilidade,
mensurabilidade e auditabilidade.
Publicidade, Temporalidade e Factibilidade também devem ser considerados.
A gestão de pessoas, seus conceitos e suas características.
Seis processos:
Agregar pessoas: trata-se dos processos que servem para incluir novas pessoas na
empresa, incluindo o recrutamento e a seleção. São conhecidos como processos de
provisão de pessoas.
Aplicar pessoas: esclarecem quais pessoas desempenharão que tarefas na
organização. Inclui o desenho de cargos, desenho organizacional, análise e descrição
de cargos, orientação das pessoas e avaliação do desempenho.
Recompensar pessoas: São os processos que servem para recompensar as pessoas
por seu trabalho realizado na organização, incluindo o estabelecimento de salário e
benefícios.
Desenvolver pessoas: servem para desenvolver as competências das pessoas para
que elas possam oferecer melhor desempenho para a organização. Incluem o
treinamento e desenvolvimento, gestão da aprendizagem, desenvolvimento de
carreiras, etc.
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Manter pessoas: buscam assegurar que as pessoas que exercem sua profissão na
organização tenham condições psicológicas e ambientais satisfatórias para continuar
trabalhando, evitando que decidam sair da organização. Incluem a gestão da cultura
e do clima organizacional, programas de higiene e qualidade de vida, etc.
Monitorar pessoas: trata-se dos processos que servem para acompanhar as
atividades e os resultados obtidos pelas pessoas na organização.
Gerir pessoas é uma responsabilidade de linha e uma função de staff.
Sobre a evolução dos modelos de gestão de pessoas nas organizações, afirma a
existência dos seguintes modelos:
Departamento de pessoal: A principal função é o registro, planejamento da
alocação das pessoas no trabalho, a comunicação com os empregados, a gestão de
custos e benefícios. O departamento de pessoal trata as pessoas com impessoalidade
e distanciamento.
Gestão do comportamento humano: a análise e o trabalho sobre o
comportamento humano passam a ser o foco, mas o setor de RH não despreza as
tarefas, custos e resultados. Trata-se da essência dos setores de recursos humanos,
incluindo aspectos da motivação e liderança.
Gestão estratégica de pessoas: Foca que o importante é a capacidade dos
funcionários se adaptarem às situações e às necessidades para implementação das
estratégias organizacionais. A motivação do funcionário não é o foco, mas apenas
instrumento para que esse atue na direção dos objetivos estratégicos da empresa.
Modelo de gestão de pessoas articulado por competências: As pessoas deixam
de ser instrumento para a estratégia e passam a ser agentes estratégicos da
organização, trabalhando de forma mais orgânica, por isso é importante a criação de
significado nas tarefas a serem desenvolvidas e o respeito à opinião das pessoas.
Equilíbrio organizacional.
O equilíbrio organizacional é uma importante teoria advinda das teorias
comportamentais que afirma que a organização é um sistema no qual os participantes
oferecem trabalho e dedicação para a organização em troca de incentivos, desde que
haja equilíbrio. Afirma-se que as organizações fazem investimentos nos participantes
(através de incentivos/alicientes) enquanto esperam retorno (contribuições). Os
participantes, por sua vez, também fazem investimentos na organização
(contribuições), buscando retorno para si (incentivos/alicientes). Essa troca é que
gera a relação de reciprocidade entre organizações e seus participantes.
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Gestão de pessoas no poder público.
A legislação brasileira é tida como uma dificuldade a mais na implementação de
políticas de RH que estejam de acordo com as necessidades dinâmica de recursos
humanos da administração pública. Justamente por depender de legislação específica
para regulamentar todos os seus aspectos, a gestão de pessoas no setor público
termina se tornando mais vulnerável a uma crise fiscal e a necessidade de ajustes.
Isso acontece porque a legislação torna as relações de trabalho no setor público
muito rígidas, protegendo o trabalhador e potencialmente inibindo seu espírito
empreendedor.
Exemplos dessa dificuldade são citados no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do
Estado (PDRAE):
•
a aplicação indiscriminada do instituto da estabilidade para o conjunto dos
servidores públicos civis submetidos a regime de cargo público;
•
critérios rígidos de seleção e contratação de pessoal que impedem o
recrutamento direto no mercado, em detrimento do estímulo à competência.
Outros problemas apontados nas políticas de recursos humanos do setor público são:
•
Institucionalização do Regime Jurídico Único para todos os servidores, inclusive
da administração indireta;
•
Possibilidade de ingresso limitada ao concurso público, sem a possibilidade de
processos seletivos simplificados para funcionários celetistas.
•
Falta de regularidade nos concursos públicos - vários funcionários entram de
uma vez e depois o órgão fica anos sem novos funcionários. Isso faz com que muita
gente se aposente de uma só vez e inibe a formação de verdadeiras carreiras onde as
pessoas poderiam progredir com o tempo e com o mérito - mas não todas ao mesmo
tempo.
•
Como todos os servidores são estatutários o custo da máquina administrativa é
mais alto.
•
Como a amplitude de salários (do mais baixo da carreira até o mais alto) é
muito pequena (os salários iniciais são altos e os finais não são tão diferentes), os
funcionários não tem um incentivo positivo tão forte para valorizar seu cargo e
demonstrar sua eficiência. A principal forma de remunerar o desempenho do servidor
público ainda é pela atribuição de cargos em comissão (cargos do tipo DAS - direção
e assessoramento superior).
•
Falta uma política de formação, remuneração e outros incentivos para valorizar
os funcionários mais eficientes no exercício da função pública.
•
Maior número de funcionários estatutários está em áreas operacionais, o que
não faz sentido. Falta funcionários na chamada “inteligência do Estado”.
•
São poucas as carreiras verdadeiramente estruturadas. Em 1995,
consideravam-se assim apenas a Diplomacia, o Magistério e os Militares, por ter uma
amplitude de remuneração elevada.
•
A Administração Pública brasileira nunca se consolidou como uma burocracia
verdadeiramente profissional, utilizando tradicionalmente instrumentos antigos e
superados nos processos de gestão de pessoas - seleção, avaliação, promoção e
treinamento.

www.estrategiaconcursos.com.br

155

Ainda há um desequilíbrio forte nas remunerações do setor público, mas isso em
parte vem sendo superado desde o Governo Lula. Com a criação das carreiras de
gestão - que guardam certa coesão salarial entre si - tem sido mais fácil recrutar
profissionais de nível superior no mercado. Apesar disso, elas continuam gerando
certo desestímulo ao longo do tempo para o servidor pela sua baixa amplitude
salarial. Um novo problema parece emergir: as demais carreiras e profissionais
buscam aproximação com as tabelas salariais das carreiras de topo, gerando pressões
por aumentos de custos para o setor público, que busca resistir.
A verdade é que os cargos DAS com gratificação mais baixa vem sendo utilizados
como incentivos para os servidores, enquanto os mais altos ainda são muito
preenchidos por pessoas externas aos quadros da Administração Pública.
Cabe destacar ainda um último aspecto remuneratório que tem emergido nos últimos
anos, ainda pouco explorado pela literatura especializada: com os aumentos
remuneratórios concedidos a várias carreiras de nível superior, sem contrapartida de
aumento comparável para os cargos DAS, tem-se criado uma situação inusitada em
muitos órgãos e entidades da administração: chefes que ganham menos que seus
subordinados. Esta também será uma questão a ser analisada e resolvida no longo
prazo pela Administração Pública.
Principais tendências de gestão de pessoas no poder público
Alguns pontos devem ser destacados como linhas-mestras para melhorar a gestão
das pessoas que trabalham no setor público:
•
Fortalecimento de carreiras voltadas ao ciclo de gestão de políticas públicas.
•
Adequação dos padrões remuneratórios para que tenham equilíbrio entre si e
com o setor privado, dando prioridade aos servidores de nível mais elevado.
•
Redução dos salários iniciais das carreiras públicas, de modo a aumentar a
amplitude remuneratória nas carreiras e a paridade com salários iniciais do setor
privado.
•
Possibilitar maior flexibilidade às carreiras para que possam ser exercidas em
diferentes órgãos.
•
Buscar a realização regular de concursos para melhorar a estruturação das
carreiras.
•
Utilizar-se de instrumentos mais modernos de recrutamento e seleção,
possibilitando compatibilização das competências dos indivíduos selecionados com as
necessárias.
•
Utilização de instrumentos modernos oriundos do setor privado para melhorar a
eficiência dos processos.
•
Fortalecimento de instrumentos de capacitação permanente do pessoal em
função das necessidades de cada um e de sua carreira, buscando valorizar os
funcionários e melhorar sua eficiência.
•
Criação de planos anuais de capacitação para a Administração Pública, com
base em diagnósticos sobre a real necessidade.
•
Melhorar os mecanismos de avaliação de desempenho e criar incentivos
positivos associados à desempenhos melhores - tais como a remuneração variável.
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•
Transferência de atividades auxiliares como limpeza, conservação e segurança
para o setor privado, através de terceirização/outsourcing.
•
Redução do tamanho de listas de espera em concursos públicos, priorizando
concursos para vagas existentes, e não cadastro de reserva.
•
Estabelecimento de atribuições amplas para as carreiras.
•
Consideração de “incentivos negativos” para melhorar a gestão de pessoas:
funcionários com baixo índice de desempenho poderiam ser punidos.
•
Tendência de igualar regras previdenciárias do setor público e privado.
Gestão do desempenho.
Desempenho pode ser entendido de diferentes maneiras. Em concursos, é comum
que se considere que o desempenho humano é uma função de: Motivação;
Capacidade e Contexto de trabalho.
Gestão do desempenho é uma perspectiva que busca gerenciar o valor que as
pessoas geram por meio de suas competências e de sua aplicação ao trabalho. O seu
principal objetivo é possibilitar a melhoria e manutenção de níveis positivos de
esforços e resultados.
Alguns elementos importantes estão relacionados à gestão de desempenho:
1-A avaliação de desempenho: trata-se do instrumento utilizado para que o
desempenho dos indivíduos, áreas e da própria organização possam ser mensurados.
2-Feedback: trata-se do retorno de informações sobre o próprio desempenho para
aquele profissional, área ou organização que foi avaliado.
3-Reconhecimento/reforço: Serve para que o desempenho seja melhorado e
reforçado.
4-Diversidade: trata-se de um elemento que favorece a criatividade no trabalho em
equipe, por isso pode favorecer o desempenho.
5-Agilidade e flexibilidade: a agilidade e flexibilidade profissionais favorecem o
desempenho das equipes, uma vez que permitem uma inserção mais fácil e menos
conflituosa do indivíduo no grupo.
Principais métodos de avaliação de desempenho:
Escalas gráficas
As escalas gráficas são elaboradas como uma tabela de dupla entrada onde os fatores
de avaliação ocupam as linhas e os graus de medição do desempenho ocupam as
colunas. Neste contexto, os fatores representam os critérios de avaliação que a
organização levará em conta e os graus de medição indicam as “notas” que poderão
ser atribuídas ao funcionário avaliado em cada critério.
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É um método rápido e barato em termos de elaboração e aplicação, as a
subjetividade das avaliações é um problema relevante. Atenção: há questões que
afirmam também que este método é objetivo por conta de sua forma de
preenchimento... cuidado!
Listas de verificação
Considera uma relação de fatores de desempenho na avaliação de cada funcionário.
Com base nesta relação, o gestor deverá assinalar uma avaliação quantitativa para
cada fator avaliado.
Assim, supera-se o principal problema das escalas gráficas: a subjetividade.
Escolha forçada
Busca avaliar o desempenho do funcionário com base em um conjunto de frases
organizadas em blocos. A ideia geral é que, em cada bloco, o avaliador escolha um
número predeterminado
de frases/palavras
que
melhor representam o
comportamento do funcionário, deixando de lado as demais.
Pesquisa de campo;
Este método é tido como o método mais completo dentre os tradicionais, pois
considera o princípio de responsabilidade de linha e função de staff da gestão de
pessoas, ou seja, a gestão de pessoas deve ser conduzida (realizada) pelos gerentes
dos departamentos e áreas da organização com o apoio de uma área especializada
em gestão de pessoas. Na pesquisa de campo, um especialista (staff) entrevista os
gestores (linha) para avaliar o desempenho dos funcionários subordinados a este
último. O objetivo central é evitar erros de avaliação que o gestor incorreria por não
ser especializado em avaliações, caso fizesse a avaliação sem auxílio de um
especialista.
Método dos incidentes críticos:
Nesse método, o avaliador deve identificar os incidentes críticos do desempenho do
funcionário, que representam as características mais extremas e memoráveis que se
relacionam com desempenhos altamente positivos (representando o sucesso) e
altamente negativos (representando o fracasso).
Método das frases descritivas
O método das frases descritivas apresenta ao avaliador uma relação de frases que
representam comportamentos previamente estipulados, tanto positivos quanto
negativos para o trabalho. Com base nestas frases, o avaliador deverá assinalar
livremente às frases que identificam o comportamento do funcionário e aquelas que
são opostas ao seu comportamento.
Avaliação Participativa por objetivos (AAPO)
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A AAPO é uma técnica de avaliação do desempenho mais aberta à participação do
funcionário no próprio processo de avaliação - do início ao fim - o que possibilita
maior envolvimento e motivação dos funcionários para atingir os objetivos definidos
As seis etapas da APPO são: 1) Formulação de objetivos em consenso; 2)
Comprometimento do pessoal quanto ao alcance dos objetivos fixados; 3) Negociação
com o gestor para a alocação de recursos necessários para o alcance dos objetivos;
4) Desempenho; 5) Contínuo monitoramento e comparação dos resultados com os
objetivos fixados e 6) Retroação intensiva e contínua avaliação conjunta.
Avaliação 360º
É tida como a técnica mais completa de todas as possíveis para a avaliação de
desempenho, por buscar feedback das mais diferentes fontes.
A avaliação 360 graus (também chamada de avaliação em rede) busca dar maior
abrangência à dinâmica de quem é o responsável pela avaliação de desempenho. Sua
principal característica é que todas as pessoas que orbitam em torno do profissional
avaliado podem participar da avaliação de desempenho.
Método comparativo / comparações forçadas
É o método de avaliação de desempenho que consiste em comparar uma pessoa com
outra, ou com o grupo no qual ela se insere. Uma forma de aplicação é a de
comparação aos pares, onde o desempenho individual é comparado entre cada dois
funcionários.
Padrões de trabalho
Este método é uma variação do método comparativo.
Em essência, a organização estabelece padrões de trabalho que se tornam referência
de comparação com o desempenho dos funcionários.
Observação direta
A observação direta é a simples observação do desempenho pelo avaliador.
Avaliação por escrito / relatórios escritos.
Consiste em uma avaliação escrita sem restrições de critérios a serem avaliados. Na
verdade, são simples relatórios escritos que descrevem os pontos fortes e fracos do
desempenho do funcionário, relatando ainda seu desempenho histórico e os pontos
de melhoria a serem observados no futuro.
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Escalas de mensuração ancoradas em desempenho
É uma combinação das técnicas de incidentes críticos e da escala gráfica. Neste caso,
são identificados elementos críticos para um desempenho elevado e para um
desempenho baixo no trabalho. Estes são transformados em critérios para avaliação
do indivíduo no trabalho com base em comportamentos reais e não em traços gerais
idealizados.
Balanced Scorecard (BSC).
O BSC é um sistema de integração da gestão estratégica de curto, médio e longo
prazo, traduzindo visão de futuro, missão e estratégia organizacional em indicadores
e metas atribuíveis a cada indivíduo, de forma integrada. O BSC dá a devida
importância aos indicadores financeiros tradicionais, mas também considera outras
perspectivas estratégicas para a organização, num total de quatro: 1-Perspectiva
financeira; 2-Perspectiva do cliente; 3-Perspectiva dos processos internos; 4Perspectiva da aprendizagem e crescimento (ou inovação).
Na avaliação de desempenho individual, possibilita o acompanhamento de metas dos
funcionários e ações a serem tomadas, sempre considerando os indicadores definidos
para o sucesso da organização. As ações dos indivíduos e suas metas terão relação
com os objetivos da organização.
Erros no processo de avaliação do desempenho.
Efeito Halo- É a tendência que uma pessoa pode ter de generalizar avaliações com
base em poucos fatores observados.
Erro de tendência central- É a tendência que a pessoa pode ter a não atribuir
notas nem muito altas nem muito baixas para um candidato, tendendo sempre a uma
avaliação “média”.
Recência/recenticidade/imediatismo- É o fato de que as pessoas se lembram
mais dos fatos recentes.
Leniência- É o “ser bonzinho demais” na avaliação.
Severidade- É “ser duro demais” na avaliação.
Contraste- É quando o avaliador erra por se tomar como referência de comparação,
avaliando negativamente o indivíduo.
Similaridade- O examinador continua se tendo por referência, mas
características similares a si próprio, avaliando positivamente o indivíduo.

busca

Tendenciosidade- Trata-se do erro que decorre da avaliação com base em
preconceitos ou tendências pessoais do avaliador.
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Erro de cansaço- O avaliador, quando cansado, pode errar na aplicação da
avaliação.
Falsidade- O avaliador pode, conscientemente, ocultar ou distorcer informações para
prejudicar ou beneficiar o avaliado.
Critério Único- É a avaliação feita com base em apenas um critério, que não
considera o desempenho como um todo.
Unilateralidade- Neste erro, o avaliador valoriza aspectos que ele, unilateralmente,
julga importantes, mesmo que eles não o sejam para a organização ou para o
trabalho realizado pelo avaliado.
Não compreensão dos fatores avaliados / falta de técnica- Quando o avaliador
não conhecer claramente os fatores de avaliação.
Cultura organizacional.
Cultura organizacional possui várias definições. Você pode entendê-la como o
conjunto de hábitos, crenças e comportamentos estabelecidos por meio de artefatos,
valores, normas, atitudes e expectativas compartilhadas na organização.
Pode-se afirmar ainda que a cultura pode ser forte ou fraca. A cultura
organizacional pode ser ainda adaptativa ou conservadora. Devemos entender
ainda que a cultura não é uniforme por toda a organização, havendo uma cultura
dominante - que representa os valores essenciais compartilhados pela maioria dos
membros da organização - e subculturas - que são valores compartilhados por
grupos específicos da organização.
Os aspectos formais e visíveis e os informais e invisíveis da cultura organizacional
formam o iceberg da cultura organizacional que possui, no topo, os aspectos visíveis
da cultura organizacional (artefatos), enquanto vários outros aspectos estão
submersos abaixo da “linha d’água” (valores e pressuposições básicas).
O iceberg pode ser estruturado em função dos níveis dos componentes da cultura
organizacional:
1) Artefatos: São visíveis, superficiais e perceptíveis. Representam o primeiro nível
da cultura organizacional. Símbolos, heróis, lemas, eventos da organização são
exemplos de artefatos.
2) Valores compartilhados: Eles são invisíveis. Constituem o segundo nível da
cultura organizacional e funcionam como justificativas para o seu comportamento. Os
valores buscados pela organização geralmente são explicitados na estratégia
empresarial, mas os valores reais vividos na cultura podem ou não condizer com os
explicitados na estratégia.
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3) Pressuposições básicas: É o terceiro nível da cultura organizacional, sendo o
mais intimo, profundo e oculto. É aqui que se encontram as crenças inconcientes,
percepções, tabus e sentimentos que regem o pensamento e comportamento das
pessoas.
Clima organizacional.
O clima organizacional pode ser definido como o grau de satisfação cognitiva (e não
afetiva!) dos agentes da organização com os vários aspectos vivenciados. É um
conceito que se refere ao ambiente interno da organização. Trata-se da manifestação
de um conjunto de valores, atitudes e padrões de comportamento, formais e
informais, existentes em uma organização.
Enquanto a cultura trata da essência da organização e é relativamente estável, o
clima organizacional é a síntese das percepções dos funcionários sobre a
organização e o ambiente de trabalho, sendo algo mais temporário. Assim, as
mudanças de cultura tendem a ser mais difíceis e demoradas do que a mudança do
clima organizacional, que podem ser implementadas em um prazo mais curto.
O clima organizacional é uma decorrência da cultura organizacional, tanto de seus
aspectos “positivos” e motivadores quanto de seus aspectos “negativos” e geradores
de conflitos, sendo mais facilmente perceptível e manejável pela organização do que
a sua cultura.
Gestão de conflitos.
Para que o conflito exista é fundamental que haja alguma oposição ou
incompatibilidade de interesses ou objetivos. Para que um conflito interpessoal se
torne real, é preciso que haja uma interferência deliberada de uma das partes
envolvidas. Assim, o conflito é muito mais do que um simples desacordo ou
divergência: constitui uma interferência ativa ou passiva, mas deliberada, para impor
um bloqueio sobre a tentativa da outra parte de alcançar os seus objetivos.
Os principais antecedentes (causas) previstos pela literatura para o surgimento de
conflitos incluem:
•
•

•

Ambiguidade de papel: quando as expectativas pouco claras e confusas,
aumentam a probabilidade de fazer com que as pessoas sintam que estão
trabalhando para propósitos incompatíveis.
Objetivos concorrentes: Por força da especialização cada grupo realiza tarefas
diferentes, focaliza objetivos diferentes, relaciona-se com diferentes partes do
ambiente e começa a desenvolver maneiras diferentes de pensar e agir. Daí a
percepção de objetivos e interesses diferentes e talvez incompatíveis e
incongruentes.
Recursos compartilhados: os recursos organizacionais são limitados e escassos.
Se um grupo quer aumentar sua quantidade de recursos, um outro grupo terá
de perder ou abrir mão de uma parcela dos seus. Isso provoca a percepção de
objetivos e interesses diferentes e talvez incompatíveis e incongruentes.
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•

Interdependência de atividades: A interdependência ocorre quando um grupo
não pode realizar a sua tarefa ou alcançar seu objetivo a menos que outro
grupo realize a sua ou alcance o seu.

Podemos considerar ainda como causas para conflitos:
•
•
•
•
•
•
•

Problemas de comunicação: as falhas nas comunicações geram conflitos à
medida que as pessoas não compreendem o que as outras estão comunicando.
Elementos da cultura/subculturas e personalidade: diferentes pessoas
possuem diferentes valores, personalidades, atitudes, etc., que geram
percepções diferentes sobre a realidade e, consequentemente, conflitos.
Diferenciação: pessoas diferentes, com perfis distintos, terão diferentes
formas de ver o mundo e, por isso, poderão ter conflitos.
Especialização: o grau de especialização das tarefas faz com que as pessoas
tenham uma percepção mais voltada para suas tarefas isoladas, e não para o
funcionamento do todo organizacional.
Sombras de conflitos anteriores: conflitos anteriores que ficaram mal
resolvidos é causa para surgimento de novos conflitos.
Indeterminação de poder: a falta de clareza sobre quem exerce o poder
dentro da organização pode ser importante causa de conflitos.
Divergência de opiniões: a simples divergência de opiniões é algo que gera
conflitos entre as pessoas.

Existem diferentes percepções quanto ao papel dos conflitos nos grupos e nas
organizações. São elas:
•
•

Visão tradicional: todos os conflitos são ruins e devem ser evitados a todo custo
pela organização. Nesta perspectiva, os conflitos estão diretamente relacionados à
violência, a agressividade e falta de racionalidade.
Visão interacionista: os conflitos devem ser encorajados, pois o ambiente
totalmente harmonioso e pacífico torna-se também apático e incapaz de ajustarse ao ambiente e inovar.
Esta visão, admite a existência dos conflitos funcionais, que gerariam melhora no
desempenho do grupo e dos conflitos disfuncionais, que são aqueles que
atrapalham as pessoas no seu desempenho, sendo negativos para a organização.
O papel do gestor estaria em possibilitar a existência dos conflitos funcionais ao
mesmo tempo em que busca extinguir a possibilidade de conflitos disfuncionais.
Tal visão considera que os conflitos podem ser de três tipos: conflitos de tarefas,
de relacionamento ou de processo:
✓ Os conflitos de tarefas estão relacionados ao conteúdo do trabalho
relacionado (geralmente funcionais).
✓ Os conflitos de processo estão ligados à forma como o trabalho é realizado
(geralmente disfuncionais).
✓ Os conflitos de relacionamento estão ligados às relações interpessoais
(geralmente disfuncionais).
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•

Visão de resolução de conflitos (ou relações humanas): o conflito é uma
consequência natural da união de pessoas em grupos e organizações, sendo difícil
eliminá-los, por isso o foco deve ser sua resolução de maneira positiva.

Quanto à administração dos conflitos, existem três
utilizadas:

abordagens que podem ser

1-Abordagem estrutural: busca administrar os conflitos com base na atuação sobre
as condições de diferenciação, recursos limitados e escassos e interdependência de
trabalho.
2-Abordagem de processo: a ideia aqui é que uma das partes em conflito, ou um
terceiro, modifiquem o processo causador do conflito.
3-Abordagem mista: trata-se da administração de conflitos que considera tanto a
importância de atuar sobre o processo quanto sobre a estrutura para que o conflito
possa ser resolvido satisfatoriamente.
Outra perspectiva envolve a busca de resolução ou estímulo de conflitos, conforme
apresentado nos quadros a seguir:
Técnicas de resolução de conflitos.
Resolução de
Encontros entre as partes conflitantes com o
problemas.
propósito de identificar o problema e resolvê-lo
por meio de uma discussão aberta.
Metas
Criação de metas compartilhadas que não
superordenadas. possam ser atingidas sem a cooperação entre
as partes conflitantes.
Expansão de
Quando o conflito é causado pela escassez de
recursos.
um
recurso
por
exemplo,
dinheiro,
oportunidades de promoção ou espaço físico de
trabalho -, a expansão desse recurso pode
criar uma solução ganha-ganha.
Não
Suprimir o conflito ou evadir-se dele.
enfrentamento.
Suavização.
Minimizar as diferenças entre as partes
conflitantes ao enfatizar seus interesses
comuns.
Concessão.
Cada uma das partes abre mão de algo valioso.
Comando
A administração usa sua autoridade formal
autoritário.
para resolver o conflito e, depois, comunica
seu desejo às partes envolvidas.
Alteração de
Utilização
de
técnicas
de
modelagem
variáveis
comportamental para alterar atitudes e
humanas.
comportamentos que causam conflitos.
Alteração de
Mudanças na estrutura formal da organização e
variáveis
nos padrões de interação entre as partes
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estruturais.

conflitantes por meio de redesenho
atribuições, transferências, etc.

de

Técnicas de estímulo de conflitos.
Usar mensagens ambíguas ou ameaçadoras para aumentar
os níveis de conflito.
Inclusão de
Incluir nos grupos de trabalho funcionários com históricos,
estranhos.
valores, atitudes ou estilos gerenciais diferentes daqueles
de seus membros.
Reestruturação Realinhamento dos grupos de trabalho, alteração de regras
da
e regulamentos, aumento da interdependência e outras
organização.
mudanças estruturais similares que rompam o status quo.
Nomear um
Designar uma pessoa para o papel de crítico que discuta,
advogado do
propositadamente, as posições defendidas pela maioria do
diabo.
grupo.
Comunicação.

Uma terceira perspectiva admite que o indivíduo possa variar em duas dimensões
quando busca administrar um conflito: assertividade e cooperação. Neste sentido, as
pessoas podem ser muito ou pouco assertivas, e muito ou pouco cooperativas, de
modo a assumir diferentes estratégias de resolução de conflitos:
1-Evitamento / fuga / abstenção: acontece quando a pessoa reconhece a
existência do conflito, mas prefere evitá-lo, não agindo para satisfazer os interesses
próprios nem da outra parte, nem tomando papel ativo na solução das causas para os
problemas.
2-Acomodação ou suavização: A pessoa cede alguma coisa de valor para a outra
parte, buscando satisfazê-la como forma de acomodar a situação e fortalecer o
relacionamento entre as partes.
3-Competição ou comando autoritário: O foco é nos interesses do indivíduo, que
busca ganhar no conflito enquanto a outra pessoa perde.
4-Colaboração ou solução de problemas: envolve a real solução dos problemas.
Sob ele, as partes se importam tanto com a satisfação dos próprios interesses quanto
dos interesses dos demais envolvidos.
5-Compromisso ou concessão: é uma solução em que as partes abrem mão de
algumas coisas em troca de outras, de modo que todos se vejam em uma situação
aceitável de ganhos e perdas.
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Visão geral sobre competências e sua gestão.
Pode-se dizer que competências individuais = CHA:
Conhecimentos: constituem o saber de um profissional. Representam o que a
pessoa precisa saber para realizar uma determinada tarefa.
Habilidades: representam o saber-fazer (know-how) do profissional. Trata-se
da capacidade que o profissional tem de utilizar o conhecimento que possui e as
ferramentas e equipamentos que dispõe na realização de suas tarefas.
Atitudes: é o querer-fazer do indivíduo (chamado por alguns autores de
"saber ser")! As atitudes são as ações dos indivíduos em determinadas situações,
em relação ao trabalho, as pessoas, etc.
Gestão por competências é uma forma de gerenciar as organizações, seus
processos e estratégias com base nas competências necessárias (na organização e
suas pessoas).
Chiavenato fala em “cascata de competências” necessárias para que as organizações
possam criar valor. Nessa “cascata”, as competências superiores precisam das
competências inferiores para se sustentar. As competências mais abaixo são tidas
como base da “cascata”, mas as superiores são desdobradas em inferiores.
As competências essenciais são parte da essência da organização, de sua alma,
criando vantagens competitivas e agregando valor para o cliente. ;As competências
funcionais são as competências específicas de cada área da organização, servindo
como base para o surgimento das competências essenciais; As competências
gerenciais, por sua vez, relacionam-se ao trabalho gerencial dos executivos; As
competências individuais são aquelas que as pessoas devem ter para que possam
atuar com sucesso na organização, tais como os conhecimentos, habilidades e
atitudes e aos resultados obtidos por meio de sua aplicação na prática profissional.
Principais instrumentos para suprir a lacuna de competências.
A gestão por competências realizará ações necessárias para a superação da lacuna de
competências, tais como:
Impactos da avaliação de desempenho por competências: a avaliação de
desempenho é, por si só, um instrumento para suprir a lacuna de competências, já
que ela identifica as competências atuais!!
Recrutamento e seleção por competências: busca das competências existentes
no candidato e da sua capacidade de desenvolver novas competências que sejam
úteis para a organização no longo prazo. Nas entrevistas por competências, busca-se
identificar comportamentos passados e evidências voltadas ao desempenho passado
(competências efetivamente demonstradas pelo candidato) para realizar um
prognóstico do desempenho futuro.
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Capacitação por competências: realização de ações de capacitação voltadas para a
superação das lacunas de competências. O foco é compreender que o funcionário terá
uma trilha de aprendizagem que o conduzirá para os cargos futuros na carreira, e que
a organização deve estar focada em desenvolvê-lo para essas futuras atribuições.
Certificação por competências: em vez de buscar certificar os funcionários de
maneira tradicional, por simples cursos que buscam transmitir conhecimentos, as
organizações buscam que seus funcionários sejam certificados em competências que
se provem uteis, que realmente possibilitem a entrega de resultados relevantes para
a organização.
Definição de cargos por competências: busca-se superar o agrupamento
tradicional dos cargos através de cargos mais amplos, com maior espaço de atuação
dos funcionários.
Remuneração por competências: a remuneração deixa de ser paga simplesmente
com uma parcela fixa mais uma parcela variável pelo esforço desempenhado. Na
remuneração por competências têm-se a definição de faixas salariais amplas
(chamadas broadbands) com base nas competências apresentadas pelos funcionários
em relação às competências desejadas, esforços empreendidos e resultados obtidos.
Além disso, a parcela variável também considera as competências adquiridas dentro
do escopo do plano de desenvolvimento de competências da organização.
Cargos: conceitos principais.
Cargo é o conjunto de deveres e tarefas relacionadas entre si em uma unidade
integrada que ocupa uma posição específica na hierarquia organizacional. Outras
definições importantes incluem o conceito de tarefa e função. Tarefas são as
atividades desempenhadas e função é o conjunto de tarefas exercidas pelo ocupante
de um cargo.
Os principais modelos de desenho de cargos são:
1-Modelo clássico (tradicional): Tem base na racionalização do trabalho e na definição
de tempos e movimentos para a realização das tarefas. É voltado para a clara
definição das tarefas com base na tecnologia existente. Busca as vantagens de
redução de custos, padronização das atividades e apoio à tecnologia existente.
2-Modelo humanístico: Há uma preocupação com o contexto social do trabalho, e
pouca preocupação com a definição do cargo em si. Assim, o desenho do cargo em si
continua igual ao modelo clássico, mas com a incorporação de mais relacionamentos
sociais para o trabalhador.
3-Modelo contingencial: o desenho do cargo é o resultado da interação entre
variáveis: pessoas, tarefa e estrutura da organização. Baseia-se na contínua mudança
e revisão do cargo, como resposta ao ambiente e suas variáveis.

www.estrategiaconcursos.com.br

167

O enriquecimento de cargos (também chamado de enriquecimento de tarefas ou
job enrichment), busca reorganizar as tarefas realizadas pelo ocupante de um cargo
de modo a ampliar o conteúdo do próprio cargo. Pode ser de dois tipos:
1-Enriquecimento vertical:
responsabilidades do cargo,
responsabilidade e autonomia.

Aumenta-se a complexidade das tarefas e as
de modo que o funcionário assuma maiores

2-Enriquecimento horizontal (também chamado de job enlargement ou
expansão do cargo): acontece quando se adicionam tarefas diferentes a um cargo,
mas do mesmo nível de complexidade. Neste caso, busca-se apenas variar as tarefas
de um cargo, mantendo-se o mesmo nível de responsabilidades e complexidade das
tarefas.
Empowerment
Empowerment consiste em uma verdadeira estratégia adotada por toda a organização
no sentido de empoderar, ou seja, dar mais poder, responsabilidades e recursos para
que as pessoas possam executar seus trabalhos com maior criatividade e
autoeficácia.
A utilização do empowerment leva à observação de diferentes consequências na
organização:
-As pessoas deixam de agir como funcionários descompromissados e passam a ser
verdadeiras parceiras da organização; -Os funcionários passam a deter o controle
sobre suas atividades; -A autoestima e as relações de trabalho melhoram; -A
qualidade do trabalho é melhorada e o desempenho do profissional também melhora.
Descrição e análise de cargos.
Enquanto a descrição do cargo está ligada aos aspectos intrínsecos ao cargo, a
análise está ligada aos aspectos extrínsecos.
Os aspectos intrínsecos são os métodos de trabalho adotados. Os aspectos
extrínsecos, dizem respeito às características individuais que os ocupantes dos cargos
devem possuir para poder exercê-lo.
Os elementos que compõem a descrição e fatores que estão incluídos na análise dos
cargos os seguintes:
Qualidade de vida no trabalho
A qualidade de vida no trabalho (QVT) se refere aos diversos aspectos da experiência
que as pessoas têm no seu trabalho, buscando equilibrar dois pontos: o bem estar do
funcionário e sua produtividade.
Busca-se tornar os cargos mais satisfatórios para os funcionários, de modo que eles
se identifiquem com o conteúdo do cargo e possam, atuar de forma mais produtiva,
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aumentando a eficiência do seu trabalho e contribuindo para a obtenção de resultados
positivos para a organização. Assim, a QVT pode ser medida pelo grau de satisfação
ou insatisfação do funcionário no exercício do cargo.
Os elementos dos principais modelos de QVT são:
Modelo (Autor)
Nadler e Lawler

Hackman
Oldhan

Walton

Elementos centrais
1) Participação dos colaboradores nas decisões.
2) Reestruturação do trabalho através do enriquecimento
de tarefas e de grupos autônomos de trabalho.
3) Inovação no sistema de recompensas para influenciar o
clima organizacional.
4) Melhoria no ambiente de trabalho quanto a condições
físicas e psicológicas, horário de trabalho, e outros.
e 1) Variedade de habilidades;
2) Identidade da tarefa;
3) Significado da tarefa;
4) Autonomia;
5) Retroação do próprio trabalho;
6) Retroação extrínseca;
7) Inter-relacionamento.
1) Compensação justa e adequada;
2) Condições de segurança e saúde no trabalho;
3) Utilização e desenvolvimento de capacidades;
4) Oportunidades de crescimento contínuo e segurança;
5) Integração social na organização;
6) Constitucionalismo;
7) Trabalho e espaço total de vida;
8) Relevância social da vida no trabalho.

Chefia, liderança e tipos de poder.
Ser chefe é ocupar uma posição hierarquicamente superior a outras pessoas na
estrutura organizacional. Diferentemente do chefe, o líder é a pessoa que guia o
comportamento dos demais para que façam algo além do que fariam naturalmente,
sem a influência do líder.
As lideranças exercem, de fato, ao menos um tipo de poder sobre as pessoas para
influenciá-las. Destacam-se: Poder de recompensa; Poder legítimo (da estrutura);
Poder
de
coerção
(coercitivo,
de
aplicar
punições);
Poder
normativo
(manipulativo/persuasivo/sugestivo); Poder de especialização/perito/competência
(especialidade do conhecimento); Poder de referência (legitimidade na área); Poder
de informação e Poder carismático.
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Estilos de liderança autocrática, democrática e liberal.
A liderança autocrática é aquela exercida com autoridade. Está voltada para o líder.
Pode-se dizer que ela produz mais resultados, porém a frustração e agressividade dos
liderados tendem a ser maiores. A liderança democrática considera a opinião e
participação dos liderados no processo de liderança. Está voltada para os liderados e
o líder. A liderança liberal dá grande liberdade ao grupo – apresenta as alternativas
para o grupo e cabe a eles tomar decisões. Como regra geral, na liderança liberal, o
líder só participa quando é demandado pelo grupo.
Os quatro sistemas de liderança de Likert.
A organização pode adotar quatro sistemas de liderança:
Sistema I - Autoritário-coercitivo: a liderança é autocrática, muito arbitrária e
organiza e controlam tudo que acontece na organização; Sistema II – Autoritáriobenevolente: a liderança é autoritária, mas atua de forma menos rígida do que no
sistema autoritário-coercitivo; Sistema III – Consultivo: as pessoas da organização
são ouvidas pela liderança e as comunicações fluem melhor; Sistema IV –
Participativo: enfoca o controle dos resultados, definindo políticas e objetivos e
deixando as demais decisões para serem resolvidas de forma descentralizada.
Teorias dos Traços.
A premissa central é que certos traços se relacionam ao sucesso de uma pessoa
enquanto líder. Assim, as pessoas detentoras dos traços corretos poderiam ser
identificadas pelas organizações e selecionadas para serem líderes.
Teorias Comportamentais da Liderança.
A liderança se explica por comportamentos típicos de líderes. Duas grandes correntes
se destacam nas teorias comportamentais da liderança:
Universidade Estadual de Ohio. Os líderes possuem dois tipos de
comportamentos: -Estrutura de iniciação: trata-se da capacidade do líder de
estruturar seu próprio trabalho e o de seus seguidores; -Consideração: capacidade do
líder manter relacionamentos de trabalho de mútua confiança, respeito às ideias e
sentimentos dos outros.
Universidade de Michigan. Os líderes possuem dois tipos de comportamento: Liderança orientada para a produção / tarefas: O foco está em fazer com que as
pessoas realizem a tarefa e entreguem os resultados; -Liderança orientada para as
pessoas: a liderança deste tipo dá maior ênfase às relações interpessoais no trabalho,
sendo pautadas pelo interesse nos funcionários e suas necessidades e na aceitação
das diferenças entre as pessoas.
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Grade Gerencial de Blake e Mouton.
A Grade Gerencial de Blake e Mouton busca caracterizar o estilo de liderança
adotado na organização com base em duas dimensões: preocupação com as pessoas
e preocupação com a produção. Há a ideia de que alguns estilos são dominantes para
algumas situações, se alternando com estilos subdominantes, quando os líderes estão
sob pressão, tensão ou com conflitos para resolver de forma diferente do tradicional.
Na Grade de Blake e Mouton, das várias possibilidades de gestão 5 se destacam
como formas típicas de gestão/liderança:
-Gestão Clube de Campo, ou country club (1,9). Se preocupa muito com a
necessidade das pessoas na organização em busca de relacionamentos amigáveis,
mas que dá foco muito baixo à produção.
-Gestão de equipes (9,9). É o estilo de liderança que leva em consideração máxima
tanto as pessoas na organização quanto os trabalhos a serem realizados.
-Gerencia de Organização Humana, ou gestão meio-termo (5,5). É um estilo
de liderança equilibrado que busca manter a moral do pessoal elevada, ao mesmo
tempo em que consegue um nível satisfatório de desempenho.
-Gestão empobrecida ou enfraquecida (1,1). Possui pouca preocupação com as
pessoas e com as tarefas. Busca o mínimo esforço para o desempenho do trabalho
com o menor nível de conflitos.
-Obediência-Autoridade, autoridade-submissão, ou tarefa (9,1). O foco está
na busca de mínima interferência do elemento humano sobre a produção.
Teorias Contingenciais/situacionais da Liderança.
As teorias contingenciais partem do princípio de que para cada situação apresentada
haverá um estilo de liderança com comportamentos adequados. Os principais
modelos da liderança contingencial incluem:
Modelo de Liderança de Fiedler.
O desempenho do grupo depende não só do estilo de liderança, mas também do grau
de controle proporcionado ao líder pela situação (incluindo relações líder-liderados,
estrutura da tarefa e poder da posição).
O líder deverá ser escolhido em função do seu estilo, que lhe é próprio: Orientado para o relacionamento: quando o foco do líder está nos relacionamentos
interpessoais. Gera melhor resultado em situações de controle moderado; -Orientado
para a tarefa: quando o foco do líder está no desempenho das tarefas na
organização. Gera melhor resultado em situações de controle elevado ou baixo.
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Teoria do Recurso Cognitivo, de Fiedler
O desempenho do líder será resultado da relação entre:
-Os traços do líder( Inteligência e Experiência) ; -O comportamento de liderança
diretiva e -Aspectos da situação (Estresse no grupo e Natureza da tarefa).
A teoria é chamada de “recurso cognitivo” justamente por conta da necessidade da
organização modelar a situação da liderança para que os recursos cognitivos
(inteligência e experiência) do líder possam gerar os melhores resultados para as
tarefas que se pretende desenvolver.
Teoria do Caminho-Meta, de House.
Para ela, o líder deve esclarecer o caminho que seus seguidores deverão tomar para
que possam atingir determinados objetivos do trabalho. House visualizava a
existência de quatro diferentes tipos de liderança que poderiam ser praticadas pelo
mesmo líder a depender de cada situação. Os quatro tipos de liderança são:
Líder apoiador: é aquele que trata os subordinados igualmente, se preocupando
com o bem-estar de seus liderados. Gera melhor desempenho quando os funcionários
realizam tarefas estruturadas e repetitivas.
Líder diretivo: é extremamente objetivo, usando a comunicação para dizer
exatamente o que pretende. Planos e padrões são os seus objetos de trabalho e a
base de seu comportamento.
Líder orientado para objetivos ou resultados: é o líder que prepara objetivos
desafiadores e que se preocupa com o desempenho atingido, buscando os melhores
resultados.
Líder participativo: valoriza e encoraja os subordinados a participarem da tomada
de decisões.

Teoria Situacional de Hersey e Blanchard.
O estilo de liderança a ser utilizado depende da maturidade dos funcionários, que
pode atingir um dos quatro estágios seguintes:
Maturidade 1(motivação e capacidade baixas); Maturidade 2 (baixa capacidade e
alta motivação); Maturidade 3 (alta capacidade e baixa motivação); Maturidade 4
(alta capacidade e alta motivação).
Considerando o estágio da maturidade do grupo, o líder deverá adotar uma das
formas de liderança possíveis, considerando tanto o comportamento de
relacionamento, quanto o comportamento de tarefa, conforme apresentado a
seguir:
Estilo 1: Narrar/Determinar/Dirigir (Alto comportamento de tarefa e baixo
comportamento de relacionamento); Estilo 2: Vender/Guiar/Persuadir (alto
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comportamento de tarefa e alto comportamento de relacionamento); Tipo 3:
Participar (baixo comportamento de tarefa e alto comportamento de
relacionamento); Tipo 4: Delegar.
O continuum do comportamento do líder.
Essa Teoria afirma que os lideres assumem comportamentos que variam em um
continuum entre dois extremos:
De um lado, a liderança é focada no administrador, que utiliza seu poder de
autoridade para liderar; De outro lado, a liderança focada nos funcionários, que
recebem delegações para trabalhar livremente dentro de certos limites.
Teoria de troca entre líderes e liderados (LMX).
O argumento central dessa teoria é que, por conta da pressão do tempo no dia a dia,
os líderes estabelecem um relacionamento mais próximo com alguns de seus
liderados, constituindo um pequeno grupo de confiança, chamado de grupo de dentro.
As pessoas que participam desse grupo geralmente são escolhidas inconscientemente
pelo líder com base em sua competência e no fato de possuírem atitudes e
características similares às do líder. Os membros desse grupo costumam receber
atenção desproporcional por parte do líder e podem até receber privilégios adicionais
aos que os outros recebem.
Os que não participam do grupo de dentro estão no grupo de fora. Trata-se do grupo
de pessoas com quem o líder costuma manter uma postura mais centrada nas
interações formais de autoridade.
Liderança Carismática.
Para essa teoria, os seguidores atribuem características heroicas ou extraordinárias
quando observam determinados comportamentos de seus líderes. As características
centrais para a liderança carismática são:
1. Visão do líder e articulação para tornar clara essa visão.
2. Risco pessoal que o líder está disposto a tomar para atingir sua
visão.
3. Sensibilidade às necessidades dos liderados. O líder percebe a
capacidade dos outros e é sensível às suas necessidades e
sentimentos.
4. Comportamentos não convencionais. Os líderes apresentam
comportamentos que são tidos como inovadores e contra as normas
vigentes.
Liderança Transformacional.
Trata-se de um modelo de liderança que busca complementar uma visão de liderança
transacional.
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A liderança transacional é aquela na qual o líder realiza transações com os liderados
cotidianamente, com o objetivo de fazer com que cada tarefa seja realizada conforme
solicitado. O vínculo com o líder é baseado na autoridade do cargo ocupado na
organização. É através das trocas que líderes esclarecem quais são os requisitos para
as tarefas e os papeis a serem desempenhados, orientando e motivando seus
seguidores em direção às metas.
A liderança transformacional, por outro lado, possui líderes que inspiram seus
seguidores a transcenderem os próprios interesses e que são capazes de causar um
impacto profundo e extraordinário em seus liderados.
Liderança Autêntica.
A teoria da liderança autêntica considera que os lideres verdadeiros agem de forma
honesta e aberta perante seus liderados, conhecendo bem a si próprios e agindo
exatamente conforme seus valores e crenças.
Essa teoria considera os seguintes fundamentos da liderança:
Ética: os líderes devem ser modelos de conduta ética para os seus liderados,
conhecendo profundamente a si próprios e ao ambiente.
Confiança: é o que acontece quando uma pessoa está de acordo em se tornar
vulnerável a outra, tomando por base as expectativas de como a situação irá evoluir.
O líder deve estimular um ambiente de confiança mútua.
Liderança Servidora.
Acontece quando o líder age como “servo” dos liderados. Ele favorece o trabalho dos
liderados, ajudando-os sempre que necessário, removendo as barreiras e
dificuldades.

Motivação.
Motivação é o processo que move alguém em direção a algo, mediante uma ação.
Este processo possui três características intrínsecas:
Intensidade: qual o esforço despendido; Direção: quais os objetivos a serem
alcançados; Persistência: por quanto tempo a pessoa consegue manter seu esforço.
Hierarquia das necessidades de Maslow
O ser humano está constantemente buscando saciar suas necessidades, que podem
ser classificadas na seguinte ordem (da base para o topo da pirâmide):
Fisiológicas; De segurança; Sociais (ou afetivo-sociais); De estima (ou de
autoestima); Autorrealização.
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Os pontos centrais da Teoria motivacional de Maslow são:
Existem necessidades mais básicas do que outras, formando uma pirâmide; Primeiro
as necessidades mais básicas devem ser atendidas para que necessidades mais
“avançadas” sejam sentidas; Quanto mais forte uma necessidade maior a motivação
para atendê-la; As necessidades não satisfeitas influenciam o comportamento,
enquanto necessidades satisfeitas não motivam o comportamento; As necessidades
requerem um processo motivacional mais rápido à medida que se desce na
hierarquia, em direção as mais básicas.
Teoria ERC de Alderfer
Afirma que a motivação do trabalhador também se relaciona com uma hierarquia de
necessidades a serem satisfeitas, mas não há a mesma rigidez de Maslow.
Assim, necessidades em diversos grupos podem ser ativadas ao mesmo tempo. As
necessidades são:
Necessidades de existência: incluem as necessidades de bem-estar físico: existência,
preservação e sobrevivência.
Necessidades de relacionamento: são as necessidades de
interpessoais, ou seja, de sociabilidade e relacionamento social.

relacionamentos

Necessidades de crescimento: são as necessidades que o ser humano tem de
desenvolver seu potencial e crescer.
Há aqui o chamado mecanismo de frustração-regressão: quando uma necessidade
superior é frustrada em sua satisfação, o indivíduo regride seu direcionamento para
necessidades inferiores como forma de “compensação”.
Teoria X e Teoria Y de McGregor
Para a Teoria X, os funcionários não gostam de trabalhar e devem ter uma supervisão
muito próxima para orientá-los, acompanhá-los ou até coagi-los no sentido de
executar o trabalho, pois não sentem uma motivação natural para o trabalho.
Para a Teoria Y, os funcionários acham o trabalho algo tão natural quanto descansar
ou se divertir. Sob esta visão, uma pessoa mediana pode aprender a aceitar
responsabilidades ou até buscá-las.
Teoria dos Dois Fatores de Herzberg
A motivação para o trabalho resulta de dois fatores:
Fatores Higiênicos (extrínsecos, profiláticos, ambientais ou de manutenção):
referentes ao ambiente de trabalho, também chamados de fatores extrínsecos ou
profiláticos. Eles evitam a insatisfação caso estejam presentes. Estão incluídos
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aspectos como qualidade da supervisão, remuneração, políticas da empresa,
condições físicas de trabalho, relacionamento com colegas, supervisores e
subordinados, segurança no emprego, vida pessoal e status;
Fatores Motivacionais: referentes ao próprio trabalho, sendo também chamados de
fatores intrínsecos. São responsáveis pela existência de satisfação dos funcionários.
Estão incluídos aspectos como realização, reconhecimento, o trabalho em si,
responsabilidade, progresso e crescimento.
Para que o trabalhador se sinta motivado, é necessário que ele possua fatores
extrínsecos satisfeitos (para evitar a desmotivação) e fatores motivacionais também
satisfeitos (para que se gere a motivação!).
Teoria das Necessidades de McClelland
Existem três necessidades que servem de base para o comportamento:
Necessidade de realização (nAch): trata-se da busca da excelência, da realização
em relação a determinados padrões e do ímpeto pelo sucesso.
Necessidade de poder (nPow): trata-se da necessidade de possuir poder para
fazer com que os outros se comportem de um modo que não o fariam naturalmente.
Necessidade de afiliação (nAff): trata-se da vontade de possuir relacionamentos
interpessoais próximos e amigáveis, respeitando valores do grupo e tendo orgulho do
pertencimento.
Teoria do Estabelecimento de Objetivos
O foco central da Teoria do Estabelecimento de Objetivos, é que o estabelecimento de
objetivos é a maior fonte de motivação para o trabalho de um funcionário. Alguns
pontos sobre essa teoria:
-O desempenho é melhorado por objetivos específicos, não por ideias genéricas; Objetivos difíceis podem melhorar o desempenho mais do que os objetivos fáceis,
desde que eles tenham sido aceitos pelo funcionário. -Outro ponto que melhora o
desempenho é o feedback; -O comprometimento com o objetivo é um dos
pressupostos da Teoria, pois o funcionário precisa acreditar que consegue atingir o
objetivo e precisa também querer alcançá-lo. -As características das tarefas que
favorecem uma melhoria de desempenho pelo estabelecimento de objetivos são as
seguintes: tarefas simples (e não complexas), conhecidas (e não novas) e
independentes (e não interdependentes). -A cultura nacional também exerce grande
influência sobre a motivação advinda do estabelecimento de objetivos.
Teoria da Autoeficácia.
A autoeficácia é a convicção que um indivíduo possui de que será capaz de realizar
determinada tarefa. As pessoas com baixa autoeficácia apresentam maior
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probabilidade de diminuir os esforços ou de desistir do trabalho, enquanto as pessoas
com autoeficácia elevada tentam vencer os desafios com maior força de vontade.
Teoria do Reforço
Estabelece que o comportamento do indivíduo será resultado de estímulos do
ambiente (os reforços), por exemplo, se as pessoas fossem submetidas a
consequências positivas em decorrência de um comportamento desejado, elas
tenderiam a adotar esse comportamento de forma mais frequente.
Reforço positivo: recompensa por um comportamento desejado.
Reforço

negativo:

retirada

de

uma

consequência

negativa

que

existia

anteriormente. Isso é feito após os funcionários apresentarem comportamentos
desejados.
Punição: introdução de uma consequência negativa por conta de um comportamento
indesejado.
Extinção: retirada de elementos positivos que o funcionário recebia, após a
constatação de um comportamento indesejado.
Teoria da Equidade
Segundo essa teoria, as pessoas comparam os benefícios (resultados) que obtém
através de determinado nível de esforço (investimentos), com os benefícios e
esforços empreendidos por outras pessoas (ou até por elas mesmas!). A comparação
pode ser próprio-interna, próprio-externa, outro-interna, outro-externa.
Ao comparar, as pessoas podem se perceber em uma das seguintes situações:
Injustiça por ser sub-recompensado; Equidade ou justiça ou
sobrerrecompensado.

Injustiça por ser

Quando os funcionários percebem que estão passando por algum tipo de injustiça, é
possível esperar que eles se motivem na direção de restaurar o senso de equidade.
Teoria da Expectativa (ou expectância)
Sua ideia central é que os funcionários ficarão motivados para um trabalho quando
acreditarem que seu esforço gerará o desempenho esperado pela organização e que
esse desempenho fará com que ele receba recompensas da organização, que servirão
para a satisfação de suas metas pessoais.
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As relações que influenciam a motivação do funcionário são:
1-Relação esforço-desempenho (Expectância): trata-se da crença do funcionário de
que seu esforço gerará o desempenho esperado e que esse resultado será percebido
pela organização em sua avaliação de desempenho;
2-Relação desempenho-recompensa (Instrumentalidade): trata-se da crença de que
ao atingir os objetivos fixados para si, o funcionário receberá recompensas da
organização, como remuneração variável, bônus, folgas, etc.;
3-Relação recompensa-metas pessoais (Valência): trata-se do grau em que as
recompensas que o funcionário recebe da organização servem para que ele possa
atingir suas próprias metas pessoais.
Teoria da avaliação cognitiva.
A Teoria da Avaliação Cognitiva afirma que a introdução de recompensas externas
para um determinado trabalho poderá reduzir o interesse que o indivíduo sente
intrinsecamente pela tarefa, assim como sua motivação, caso sejam percebidas como
uma forma de controlar o comportamento dos trabalhadores.
A base para essa teoria é a chamada teoria da autodeterminação, que afirma, em
essência, que "as pessoas, além de serem guiadas por uma necessidade de
autonomia (ou autodeterminação) e, consequentemente, determinarem o próprio
comportamento,
também
buscam
maneiras
de
adquirir
competência
e
relacionamentos positivos com os outros".
Recrutamento e Seleção.
O recrutamento e a seleção de pessoas são duas atividades que pertencem ao
processo de agregar pessoas às organizações.
Recrutamento
O recrutamento está ligado à divulgação das vagas disponíveis na organização e à
obtenção de candidatos interessados nessas vagas. A triagem de currículos de acordo
com os requisitos mínimos faz parte do recrutamento.
O recrutamento pode ter duas fontes primárias de candidatos:
1- O recrutamento interno acontece dentro da própria organização, com as pessoas
que já são colaboradoras. Ele busca divulgar as vagas disponíveis internamente e
encontrar interessados em preenchê-las, seja através de uma promoção ou
transferência.
2-O recrutamento externo, quando a organização busca por candidatos em
potencial no mercado de recursos humanos externo. O uso do recrutamento externo
traz novas ideias e capacidades para a organização, oxigenando as práticas
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organizacionais, renovando a cultura organizacional, e facilitando sua adaptação ao
ambiente.
Existe também o recrutamento misto, que é aquele que busca candidatos de dentro
e de fora da organização ao mesmo tempo. Ele favorece a motivação dos funcionários
atuais e possibilita a oxigenação da organização.
Seleção
A seleção está ligada à escolha do candidato mais apropriado para a organização. É o
processo que acontece após a realização do recrutamento.
As técnicas de seleção devem ser escolhidas de maneira apropriada, considerandose às necessidades da organização. Elas precisam ter alguns atributos específicos,
como rapidez, confiabilidade e capacidade de prever o bom desempenho do indivíduo
no cargo.
Existem várias técnicas. As principais passam por:
1-Entrevistas: A empresa deve destacar especial atenção à preparação das
entrevistas e treinamento dos entrevistadores. Os principais tipos incluem as
comportamentais/por competências (baseadas em experiências passadas do
candidato) e as situacionais (baseadas em situações hipotéticas). As entrevistas
podem ser de diferentes tipos, desde totalmente estruturada (dirigida) até não
estruturada (não-dirigida):
Entrevista totalmente padronizadas / totalmente estruturadas / dirigida: são as
entrevistas previamente preparadas com perguntas padronizadas para que o
entrevistador busque preencher respostas, também padronizadas, do candidato.
Entrevista padronizada apenas nas perguntas: são as entrevistas com perguntas
padronizadas, mas que permitem respostas abertas.
Entrevista diretiva: são as entrevistas que não determinam as questões a serem
respondidas, mas determinam como o entrevistador deve dirigir a entrevista para
obter as respostas desejadas.
Entrevista não diretiva / não estruturada /não dirigida: é a entrevista totalmente
livre, que não possui perguntas nem respostas padronizadas, nem roteiro
estabelecido, mas busca nível e profundidade na entrevista. O entrevistador caminha
dentro da linha de menor resistência junto ao entrevistado, evitando interferir em sua
fala e permitindo maior liberdade de expressão ao candidato.
2-Provas de conhecimento ou capacidade: trata-se de provas (ou testes) para
medir os conhecimentos que um candidato possui em determinada área ou a sua
capacidade de desempenhar certas tarefas com base em suas habilidades (prova de
capacidade). Elas podem ser classificadas de acordo com diferentes dimensões:
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Quanto à sua abrangência podem ser Gerais ou Específicas, neste último caso quando
avaliam conhecimentos e capacidades específicas a uma função.
Quanto à sua forma de aplicação, podem ser Orais (aplicadas verbalmente); Escritas
(aplicadas por escrito); De realização (aplicadas por meio da execução de alguma
tarefa).
Quanto à sua organização, podendo ser tradicionais; objetivas; de múltipla escolha;
de preenchimento de lacunas; de ordenação/conjugação de pares; em escala de
concordância/discordância; em escala de avaliação e em escala de importância.
3-Testes psicológicos: são testes que buscam prever o comportamento do
indivíduo na organização. Eles possuem três características que lhe são típicas: 1) Ser
preditor: realizar predições a respeito do comportamento humano; 2) Possuir
validade: medem aquilo que são feitos para medir; 3) Ser preciso: são precisos
quanto aos resultados daquilo que é medido. Pode-se destacar:
4-Testes de personalidade: buscam conhecer o sistema endógeno do indivíduo
(seus aspectos interiores) que são consistentes e permanentes ao longo do tempo,
determinando o comportamento de cada um.
5-Técnicas de simulação: consistem em simular a realização de determinados
trabalhos na prática, criando-se um contexto em que se possa observar o
desempenho do candidato, especialmente em relação a rapidez e eficácia para
tomada de decisões e realização de ações.
Seleção por competências.
O modelo de seleção de pessoas por competências é mais compatível com as
necessidades de flexibilidade e adaptabilidade das organizações ao ambiente
dinâmico. Nele, as organizações identificam um perfil de competências (a partir do
mapeamento de competências) para cada cargo ou função.
Com base nesse perfil é elaborada uma entrevista comportamental por competências
e/ou uma sequência de jogos onde possam ser observadas as competências que o
candidato realmente exibe. Para isso, busca-se formular perguntas que resultem no
chamado STAR completo na resposta do candidato: Situação, Tarefa, Ação e
Resultado. Espera-se que o candidato seja capaz de demonstrar suas verdadeiras
competências, na relação entre o contexto, suas ações e os resultados obtidos.
A principal característica da seleção por competências é buscar identificar as
competências realmente exibidas pelos candidatos em situações passadas, partindose do pressuposto que elas são boas preditoras do comportamento futuro no cargo,
ao longo de uma trajetória.

www.estrategiaconcursos.com.br

180

Capacitação de pessoas: treinamento, desenvolvimento e educação.
Capacitação é a disseminação de técnicas para desenvolvimento de competências
pela organização, se dando por meio do treinamento, desenvolvimento e educação
corporativa.
Treinamento é orientado para o tempo presente, focando no cargo que o funcionário
ocupa atualmente (treinamento baseado no cargo) e nas competências necessárias
(treinamento baseado em competências) para o exercício das tarefas relacionadas ao
cargo atual.
Desenvolvimento de pessoas, por sua vez, é a atividade que busca desenvolver os
funcionários de forma mais ampla para que eles estejam aptos a ocupar novos cargos
na carreira.
Educação corporativa é o conjunto de práticas de capacitação integrada de longo
prazo para os profissionais, que busca ter uma visão sistêmica da organização e suas
necessidades. A educação corporativa.
Treinamento.
O treinamento está focado na aprendizagem dos funcionários a partir de programas
voltados para o cargo ocupado e as competências necessárias para o bom exercício
de suas atribuições.
Técnicas de treinamento
As principais técnicas de treinamento que poderão ser utilizadas para o treinamento
individual são:
1-Treinamento no serviço (on the job training): Nesta técnica de treinamento, o
funcionário aprende trabalhando na prática.
2-Treinamento em classe: é o treinamento fora do ambiente de trabalho e dentro de
uma sala de aula.
3-Treinamento de aprendizagem: é a combinação do treinamento no local de trabalho
com o treinamento em classe.
4-Leitura: Consiste em “leituras” que fala sobre determinado assunto.
5-Instrução programada: É a disponibilização de partes do conteúdo para o treinando,
sem a condução e orientação de um instrutor.
6-Treinamento à distância: o treinando
remotamente, estudando sozinho.

tem

acesso
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7-Treinamento Baseado em Computador: consiste na realização de treinamento com
base em softwares de computador.
Existem ainda as seguintes técnicas de treinamento em equipe:
1-Reunião de debates; 2-Demonstração; 3-Dramatização; 4-Brainstorming; 5Estudos de caso; 6-Painel; 7-Simpósio e 8-Jogos de empresas.
Quanto ao uso, as tecnologias de treinamento podem ser: 1-Orientadas para o
conteúdo; 2-Orientada para o processo e 3-Mistas.
Quanto ao tempo (época), elas podem ser: 1-Antes do ingresso na empresa e 2-Após
o ingresso na empresa.
Quanto ao local, elas podem ser: 1-No local de trabalho e
trabalho.

2-Fora do local de

Avaliação de Resultados do Treinamento
Quanto ao atendimento dos objetivos do treinamento fala-se em 5 níveis (4+1) de
resultados que deveriam ser considerados:
1-Reação: deve ser medida a satisfação do usuário do treinamento.
2-Aprendizado: é a avaliação, por meio de testes e provas, sobre os conhecimentos,
habilidades e comportamentos aprendidos.
3-Desempenho: é a avaliação sobre a mudança de desempenho do indivíduo entre o
momento anterior e o posterior ao treinamento.
4-Resultado: é a avaliação do resultado do treinamento sobre os resultados da
organização como um todo.
5-Retorno do investimento: trata-se de avaliar o valor agregado pelo treinamento à
organização e compará-lo com o investimento que foi necessário.
Quanto ao nível, a avaliação do programa de treinamento pode ser feita em quatro
níveis:
1.
2.
3.
4.

Avaliação
Avaliação
Avaliação
Avaliação

no
no
no
no

nível
nível
nível
nível

organizacional;
de recursos humanos;
dos cargos;
de treinamento.

Desenvolvimento de pessoas.
Desenvolvimento das pessoas na organização está mais ligado à orientação para o
futuro e à educação como um todo.
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Os métodos mais comuns de desenvolvimento das pessoas no cargo atual são:
1-A rotação de cargos: é a movimentação do pessoal entre diferentes cargos na
organização, buscando desenvolver suas competências e capacidades. Ela pode ser
vertical, quando se ocupa provisoriamente cargos hierarquicamente superiores ou
horizontal, quando acontecer entre cargos do mesmo nível hierárquico.
2-Aprendizagem prática: O treinando se dedica a realizar tarefas e projetos
específicos ou resolver problemas práticos associados a eles.
3-Ocupar posições de assessoria (staff): o funcionário trabalha em uma posição de
assessoria a gestores bem-sucedidos da organização.
4-Participação em comissões: o funcionário pode ser designado para participar de
comissões na organização.
5-Coaching: é um processo de acompanhamento por parte de um “treinador”, que
servirá um guia para o desenvolvimento profissional.
6-Jogos de empresas: Envolve a participação das equipes em jogos que tratam de
situações reais ou simuladas da organização.
7-Estudos de caso: é uma técnica associada a aprender lições com base em casos
reais da própria empresa ou de outras, apresentando soluções e análises para
problemas, ou outras questões.
8-Workshops: é um tipo de reunião de pessoas em torno de objetivos e interesses
semelhantes.
9-Exercícios de simulação: trata-se de simular situações por meio de jogos, estudos
de caso, etc.
10-Participação em cursos e seminários externos: o funcionário participa em cursos
para adquirir novos conhecimentos e habilidades.
11-Treinamento fora da empresa: nada mais é do que a utilização de treinamento
externo para o desenvolvimento individual.
12-Centros de desenvolvimento interno: É o caso das universidades corporativas das
grandes organizações.
Principais técnicas para DO para indivíduos:
Treinamento de sensitividade (ou laboratório de sensibilidade): É uma forma de
dinâmica de grupo que serve para fazer reeducação do comportamento das pessoas,
melhorando as relações sociais no grupo;
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Técnica de Análise Transacional: Visa o autodiagnóstico das relações interpessoais.
Busca ensinar os indivíduos (e não os grupos) a enviarem mensagens claras e ágeis e
darem respostas naturais e razoáveis, evitando joguinhos de comunicação.
Principais técnicas para DO para equipes ou grupos:
Consultoria de procedimentos (ou processos): utiliza um consultor para promover
intervenções nas equipes para que elas fiquem mais sensíveis aos processos, metas,
objetivos, liderança, criatividade, etc.
Desenvolvimento de equipes: busca alterar o comportamento dos grupos de várias
áreas e níveis diferentes, para que os membros se critiquem mutuamente e
encontrem pontos de colaboração frutífera.
Reuniões de confrontação: é uma técnica útil para desenvolver a relação entre
diferentes equipes, alterando-se o comportamento de conflitos entre equipes com
base em um consultor, que age como moderador.
Principais técnicas para DO para a organização como um todo:
Retroação de dados (feedback): serve como técnica de levantamento de informações
e de mudança de comportamento, já que os indivíduos podem saber mais sobre si
próprios e alterar seu comportamento conforme recebem mais feedback.
Gestão do conhecimento e aprendizagem.
A aprendizagem deve ser organizada e contínua, afetando todos os membros da
organização. Ela deve ser direcionada às necessidades da organização e à sua visão
de futuro.
Os dados são parte da informação, e a informação é parte do conhecimento. O
conhecimento pode ser obtido pela organização de diversas fontes. Ele pode ser
obtido no ambiente interno da organização ou no seu ambiente externo, por meio de
experimentação, da interação entre os conhecimentos existentes, dos funcionários, de
clientes, fornecedores, e até mesmo de seus concorrentes. O que se percebe, de
forma geral, é que desenvolver competências de obtenção e tratamento de
informações é fundamental para o sucesso das organizações do conhecimento.
A gestão do conhecimento preocupa-se com o gerenciamento dos ativos intangíveis
da organização, ou seja, aqueles que não são fisicamente perceptíveis, mas que
geram benefícios econômicos para a organização.
A aprendizagem organizacional pode ocorrer por meio de um circuito simples ou por
meio de um circuito duplo:
Circuito simples: é aquele que, através do registro e comunicação (feedback) dos
erros e dos sucessos das ações executadas, compreende-se a relação de causa-efeito
entre as ações e os resultados alcançados.
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Circuito duplo: ocorre de forma análoga à aprendizagem por meio de um circuito
simples, mas ela está ligada as normas pelas quais as ações são realizadas. Deste
modo, os pressupostos ou valores fundamentais que governa as ações são alterados,
gerando uma aprendizagem ainda mais profunda.
No processo de aprendizagem para a geração do conhecimento, é possível distinguir
entre o conhecimento explícito e o conhecimento tácito:
•
•

Conhecimento explícito é aquele que é transmissível em uma
linguagem formal, codificada e sistemática.
Conhecimento tácito é mais difícil de ser comunicado e passado à
diante. Ele está profundamente enraizado no indivíduo, em suas ações
e no contexto onde ele utiliza este conhecimento. É o “conhecimento
de causa” advindo da experiência prática.

As interações sociais na organização geram conhecimento novo a partir da interação
do conhecimento existente, seja tácito ou explícito. As interações entre os
conhecimentos devem ser gerenciadas de forma integrada e cíclica para que o
conhecimento seja crescente na organização e ela se torne uma organização que gera
conhecimento.
Esta interação se dá por meio da chamada “espiral de criação do conhecimento”, que
demonstra a criação e compartilhamento de conhecimento a partir de diferentes
relações entre conhecimento tácito e explícito. Ela utiliza as seguintes relações de
conversão do conhecimento para que cada vez mais conhecimento seja gerado na
organização:

De

Para
Conhecimento Conhecimento
tácito
explícito
Conhecimento
Socialização
Externalização
tácito.
(Conhecimento (Conhecimento
compartilhado)
conceitual)
Conhecimento Internalização
Combinação.
explícito.
(Conhecimento (Conhecimento
operacional)
sistêmico)
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Escolas do pensamento estratégico.
As dez escolas podem ser agrupadas em três grandes grupos:
Grupo
Escolas de natureza prescritiva
Escolas de natureza descritiva

Escola de configuração

Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola

Escola
do Design
do Planejamento
do Posicionamento
Empreendedora
Cognitiva
de Aprendizado
do Poder
Cultural
Ambiental
de Configuração

As escolas de natureza prescritiva são aquelas mais preocupadas em como as
estratégias devem ser idealmente. Não há tanta preocupação em como elas
necessariamente se formam.
As escolas de natureza descritiva são as que se preocupam mais com a descrição de
como as estratégias são de fato formuladas.
A escola de configuração é aquela que se preocupa com as transformações/mudanças
estratégicas.
Em resumo:
Escola
A Escola do Design
A Escola do Planejamento
A Escola do Posicionamento
A Escola Empreendedora
A Escola Cognitiva
A Escola do Aprendizado
A Escola do Poder
A Escola Cultural
A Escola Ambiental

Conceito Geral
Formulação de estratégia
processo de concepção.
Formulação de estratégia
processo formal.
Formulação de estratégia
processo analítico.
Formulação de estratégia
processo visionário.
Formulação de estratégia
processo mental.
Formulação de estratégia
processo emergente.
Formulação de estratégia
processo de negociação.
Formulação de estratégia
processo coletivo.
Formulação de estratégia
processo reativo.
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A Escola de Configuração

Formulação de estratégia como um
processo de transformação.

Conceitos essenciais ligados ao planejamento e à gestão estratégica
Negócio: trata-se da atividade desenvolvida pela organização. Responde à pergunta:
o que fazemos?
Missão: é a razão de existir da organização na sociedade, sendo uma afirmação que
guia a estratégia organizacional. O conceito de negócio está incluído na missão.
Responde à pergunta: para que servimos?
Visão: é a visão de futuro sobre como a organização se enxerga no horizonte do
planejamento estratégico. Responde à pergunta: como nos vemos?
Valores: são justificativas para o comportamento dos membros da organização que
são vividos na cultura organizacional. Os valores declarados no planejamento
estratégico representam a intenção de valores da organização, não necessariamente
os que são vividos na prática.
Objetivos estratégicos: são declarações sobre o que a organização deseja alcançar ou
conquistar no horizonte do plano estratégico. Cuidado: muita gente confunde com a
visão de futuro, pois podem existir declarações que tanto podem ser consideradas
uma coisa quanto outra!
Metas: são os desdobramentos dos objetivos em partes a serem cumpridas ao longo
do tempo, por áreas e pessoas específicas da organização.
Estratégia: É a ação ou caminho mais adequado a ser executado para alcançar, de
maneira diferenciada, os objetivos, desafios e metas estabelecidas.
Fatores críticos de sucesso: são os fatores que precisam ser satisfeitos para que o
sucesso possa ser alcançado. Por exemplo: um fator crítico de sucesso para
nomeação em um concurso público é obter uma nota que lhe coloque dentro da lista
de convocação.
Análise do ambiente interno
A análise do ambiente interno consiste em olhar para dentro da organização a
procura dos fatores que podem facilitar (pontos fortes) ou dificultar (pontos fracos) o
seu desenvolvimento.
Análise do ambiente externo
A análise do ambiente externo busca compreender a relação existente entre a
empresa e seu ambiente em termos de oportunidades e ameaças, bem como ter o
entendimento do posicionamento de seus produtos em relação aos mercados.
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O ambiente externo pode ser dividido em duas partes:
1-Ambiente direto, operacional ou de tarefa: É o conjunto de fatores que a
organização pode identificar, avaliar ou medir;
2-Ambiente indireto, macroambiente ou ambiente conceitual: Inclui os fatores
identificados pela organização, mas que ela não tem condições, no momento, de
avaliar ou medir o grau de influência entre as partes.
É comum dividir-se o ambiente ainda em: Ambiente natural; Ambiente econômico;
Ambiente Político-legal; Ambiente social/sociocultural; Ambiente tecnológico e
Ambiente competitivo.
Diagnóstico organizacional: Matriz SWOT.
Esta análise é uma consideração sistemática das forças, fraquezas, oportunidades e
ameaças com as quais as organizações têm que lidar em seus ambientes internos e
externos.
Os elementos “forças” e “fraquezas” são internos à organização e potencialmente
podem ser controlados por elas. O ambiente externo é composto por oportunidades e
ameaças e seus fatores não podem ser controlados pelas organizações.
Como consequência da combinação de pares de elementos da Matriz SWOT, a
organização pode encontrar-se em uma das seguintes posições em relação ao seu
ambiente:
*Alavancagem: Oportunidades + forças; *Limitações/Restrições: Oportunidades +
fraquezas; *Vulnerabilidades: Ameaças + forças e
*Problemas: ameaças +
fraquezas.
As posições estratégicas a serem adotadas pela organização serão: 1-Sobrevivência
(pontos fracos+ameaças); 2-Manutenção (pontos fortes+ameaças); 3-Crescimento
(oportunidades+pontos fracos); 4-Desenvolvimento (oportunidades+ pontos fortes).
O Modelo das 5 Forças de Porter.
A ferramenta básica para análise estrutural da indústria é a análise das Cinco Forças
de Porter.
FORÇA 1: Ameaça de novos entrantes: Caso novas empresas entrem no mercado
haveria aumento capacidade produtiva agregada e maior demanda por insumos. O
consumidor passaria a ter mais ofertas disponíveis no mercado e o fornecedor passa
a contar com mais um cliente. Estes movimentos podem gerar, tanto a redução nos
preços do produto final quanto a inflação dos custos da indústria. Assim, a simples
ameaça de que isso possa ocorrer já constitui uma força competitiva.
FORÇA 2: Intensidade da rivalidade entre os concorrentes;
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FORÇA 3: Ameaça de produtos substitutos: Representa a possibilidade do
produto fornecido pela empresa ser substituído por outro, com características
similares. A simples possibilidade de substituição gera concorrência.
FORÇA 4: Poder de Barganha dos Clientes: Algumas situações levam ao aumento
do poder de barganha dos clientes, tais como: 1-O cliente adquire grandes
quantidades do total das vendas da empresa interessada; 2-Os produtos comprados
representam grande parte do orçamento total dos clientes; 3-Os produtos da
indústria não se diferenciam e o cliente pode facilmente optar por outro; 4-O cliente
tem poucos custos de mudança; 5-A firma compradora consegue poucos lucros em
sua atividade, então procura ativamente reduzir ao máximo seus custos de compras;
6-Se os compradores produzem parcialmente ou podem produzir o produto
comprado, eles estão em posição de negociar concessões; 7-Quando o produto da
indústria não é importante para a qualidade dos produtos ou serviços para os quais
sirva como insumo. 8-Quando o comprador tem total informação sobre as condições
mercadológicas do vendedor, ele terá maior poder de negociação.
FORÇA 5: Poder de Barganha dos Fornecedores: Para os fornecedores, as
condições que dão poder de negociação são: 1-Quando o setor do fornecedor é
dominado por poucas companhias e é mais concentrado do que a indústria para a
qual vende; 2-Quando o fornecedor não se vê obrigado a lutar com produtos
substitutos para venda à mesma indústria; 3-Quando a indústria não é um cliente
importante para o grupo fornecedor; 4-Quando o produto vendido pelos fornecedores
é importante enquanto insumo para a indústria compradora; 5-Quando os produtos
dos fornecedores são diferenciados ou há custo de mudanças para as indústrias
compradoras; 6-Quando o grupo de fornecedores possui a capacidade de se integrar
para frente, “engolindo” os negócios de seus clientes.
As três estratégias competitivas genéricas.
1-Liderança no custo total: Orienta a organização para que consiga liderar em custo
dentro de seu setor, mantendo seu espaço no mercado e combatendo eficientemente
as cinco forças competitivas.
2-Diferenciação: Cria aspectos do produto que sejam considerados únicos pelo
cliente, não havendo qualquer comparação no mercado.
3-Enfoque: Baseia-se na premissa de que a empresa é capaz de atender seu alvo
estratégico específico mais efetiva ou eficientemente do que os concorrentes que
estão competindo de forma mais ampla.
Balanced Scorecard.
Balanced Scorecard é um sistema de integração da gestão estratégica de curto,
médio e longo prazo, traduzindo visão de futuro, missão e estratégia organizacional
em indicadores e metas em diferentes perspectivas, atribuíveis a cada indivíduo, de
forma integrada.
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Considera quatro perspectivas estratégicas para a organização:
1-Perspectiva financeira: Os indicadores financeiros são medidas objetivas para
acompanhar como as ações estratégicas contribuem para o resultado da organização.
Busca relacionar os objetivos de longo prazo com metas e indicadores de curto e
médio prazo.
2-Perspectiva do cliente: A organização deve traduzir em indicadores aquilo que é
importante para os seus clientes, agregando valor. É possível enquadrar os interesses
dos clientes em quatro categorias: prazo, qualidade, desempenho e serviços.
3-Perspectiva dos processos internos: Deve refletir os processos organizacionais que
exercem impacto sobre a satisfação do cliente e os resultados da organização.
4-Perspectiva da aprendizagem e crescimento (ou inovação): Se relaciona com os
indicadores de melhorias contínuas em termos de capacitação do pessoal, sistemas,
de motivação, de competências, etc.
As principais funções do BSC são: 1-Esclarecer e atualizar a estratégia; 2-Divulgar a
estratégia de toda a empresa; 3-Alinhar as metas das unidades e dos indivíduos com
a estratégia; 4-Conectar os objetivos estratégicos às metas de longo prazo e aos
orçamentos anuais; 5-Identificar e alinhar as iniciativas estratégicas; 6-Conduzir
avaliações do desempenho periódicas para conhecer melhor a estratégia.
Gestão de Processos
Processo é uma série de tarefas ou etapas que recebem insumos (tais como
materiais, informações, pessoas, máquinas e métodos), agregam-lhes valor, e
produzem produtos para o cliente (tais como produto físico, informação ou serviço).
Na visão de Gonçalves (2000) e Cury (2012), percebe-se a existência de três tipos de
processos conforme tabela abaixo:
Tipo de processo

Processos de negócio,
de clientes,
finalísticos, primários,
ponta-a-ponta ou
essenciais

Características
•

Representam a essência do funcionamento da
organização;

•

Confeccionam o produto ou serviço para o
cliente externo;

•

Caracterizam a área de atuação da organização;

•

São muito diferentes de uma organização para
outra;

•

Recebem suporte de outros processos internos.
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Processos
organizacionais,
administrativos, de
apoio ou de suporte

Processos gerenciais
ou de gerenciamento

•

Exemplos: fabricação do produto em uma
fábrica ou atendimento dos pedidos do cliente
em uma empresa de serviço.

•

Fabricam produtos invisíveis para os clientes
externos;

•

São essenciais ao funcionamento efetivo do
negócio;

•

Exemplos: contas a pagar, contas a receber,
recrutamento e seleção de pessoal.

•

Incluem as ações que os gerentes devem tomar
para apoiar os processos de negócios.

•

Exemplos: definição de metas, definição de
preços, acompanhamento do planejamento.

Outra visão, divide os processos em:
Processos primários: são aqueles que agregam valor para o cliente e que vão de
ponta-a-ponta na organização. São equivalentes aos processos de negócio ou de
clientes.
Processos secundários: dão o suporte necessário para que os processos primários
funcionem adequadamente. Relacionam-se com os processos de gerenciamento e
administrativos.
Os processos podem ser decompostos em diferentes níveis de detalhamento, do
maior para o menor são: macroprocessos, processos, subprocessos, atividades
e tarefas.
Macroprocessos: são grandes conjuntos de atividades por meio das quais a
organização cumpre a sua missão, gerando valor para o cliente.
Processo: é o conjunto de atividades inter-relacionadas que recebe insumos,
agregando-lhes valor e produzindo saídas.
Subprocesso: é o conjunto de atividades relacionadas que executa uma parte
específica de um processo, dele recebendo insumos e para ele enviando os seus
produtos.
Atividades: é uma decomposição ainda mais detalhada. São as ações que
acontecem dentro de um processo ou subprocesso.
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Tarefas: são o resultado da decomposição das atividades em unidades ainda mais
singulares e relatam como determinado item é executado.
Maturidade dos processos
Lembre-se dos níveis de maturidade de processos na visão do Guia BPM-CBOK, nos
termos apresentados pelo Gespública:
•
•
•
•
•

1º
2º
3º
4º
5º

nível
nível
nível
nível
nível

–
–
–
–
–

inicial
gerenciado
padronizado
previsível
otimizado

Além de conhecer esse modelo, para efeitos de prova, é fundamental que se conheça
também os níveis de maturidade segundo a Society for Design and Process Science
(SDPS), segundo apresentado pelo Gespública:
•
•
•
•
•

Nível
Nível
Nível
Nível
Nível

1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

Processos
Processos
Processos
Processos
Processos

modelados;
simulados;
emulados;
encenados;
interoperados;

Técnicas de aprimoramento (“melhoria”) de processos.
As técnicas mais utilizadas para a melhoria dos processos são:
Melhoria: são técnicas que melhoram os processos já existentes; tais como:
Lean management: Lean é uma filosofia de gerenciamento que busca a redução dos
sete desperdícios (produção excessiva, tempo de espera, transporte, processamento,
estoque, movimentação e refugo).
Melhoria contínua: É uma técnica de mudança organizacional que acontece de forma
incremental, participativa, suave e contínua, atuando no nível operacional e
funcionando de baixo para cima na organização. Ela é baseada nos círculos de
controle de qualidade (CCQ).
TQM: o “Gerenciamento da Qualidade Total” é um conjunto de práticas para garantir
que a organização satisfaça ou exceda os requisitos do cliente. TQM coloca forte
ênfase em medição e controles de processo como um meio para melhoria contínua.
etc
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Reengenharia: A reengenharia trata de repensar fundamentalmente a organização,
criando mudanças radicais e drásticas nos processos organizacionais, que são
substituídos por outros inteiramente novos e revolucionários. Ela deve ser
iniciada de cima para baixo da hierarquia organizacional (processo Top-Down),
como forma de fazer com que processos inteiramente novos possam ser
implementados com sucesso.
Redesenho: O redesenho é um meio termo entre a reengenharia e a perspectiva de
melhoria contínua dos processos. O redesenho assume uma perspectiva holística
sobre a organização, redesenhando processos com base nos processos já existentes.
Gestão de projetos.
Um projeto envolve um esforço temporário para produzir algo específico. Além disso,
os projetos podem existir nos diferentes níveis organizacionais. Em sua essência, eles
buscam criar produtos, capacidades ou resultados exclusivos ao seu final.
Os projetos correlatos poderão constituir um programa. O programa seria mais
amplo, incluindo vários projetos que se complementam de alguma forma. Vários
programas, por sua vez, quando considerados em conjunto, podem formar
portfólios. Tais portfólios estão relacionados às questões organizacionais mais
amplas, ajudando a atingir objetivos estratégicos da organização.
Algumas siglas fundamentais da gestão de projetos são:
PMBOK: é o corpo de conhecimentos sobre gerenciamento de projetos.
PMI: é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, que busca difundir as melhores
práticas de gestão de projetos em todo o mundo.
PMO é o escritório de gerenciamento de projetos de uma organização.
PMP (Project Management Professional) é o profissional de gerenciamento de
projetos, ou seja, o gerente do projeto.
O ciclo de vida genérico de um projeto pode ser estruturado nas seguintes etapas:
1- Início do projeto; 2- Organização e preparação do projeto; 3- Execução
dos trabalhos do projeto; 4- Encerramento do projeto.
As partes interessadas (stakeholders) de um projeto incluem: Patrocinador;
Clientes e usuários; Vendedores, fornecedores e contratadas; Parceiros de
negócios; Grupos organizacionais; Gerentes funcionais; Outras partes
interessadas.
Os processos de gerenciamento de projetos, garantem o fluxo eficaz do projeto
durante sua existência, abrangendo diferentes processos nos seguintes grupos:
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Grupo de processos de iniciação: São os processos executados para definir um
novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente.
Grupo de processos de planejamento: São os processos necessários para definir o
escopo do projeto, refinar os objetivos e definir a linha de ação necessária para
alcançar os objetivos.
Grupo de processos de execução: São os processos realizados para executar o
trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto.
Grupo de processos de monitoramento e controle: São os processos exigidos
para acompanhar, analisar e controlar o progresso e desempenho do projeto,
identificar quaisquer áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano, e iniciar
as mudanças correspondentes.
Grupo de processos de encerramento: São os processos executados para finalizar
todas as atividades do projeto.
O PMBOK 4ª Edição, afirma que são 42 os processos que se organizam dentro desses
cinco grupos. Além disso, eles se organizam também com base em nove áreas do
conhecimento no gerenciamento de projetos. As áreas são as seguintes:
1- Gerenciamento da integração do projeto; 2- Gerenciamento do escopo do
projeto; 3- Gerenciamento do tempo do projeto; 4- Gerenciamento dos custos do
projeto; 5- Gerenciamento da qualidade do projeto; 6- Gerenciamento dos recursos
humanos do projeto;
7- Gerenciamento das comunicações do projeto; 8Gerenciamento dos riscos do projeto; 9- Gerenciamento das aquisições do projeto;
No PMBOK 5a Edição tem mais uma área do conhecimento além das já existentes
no PMBOK 4a Edição:
10- Gerenciamento das partes interessadas do projeto.
Processo decisório.
Processo decisório é o que permite a escolha entre caminhos a seguir com base no
problema ou oportunidade apresentados.
Existem três modelos comuns em prova para a tomada de decisão: O modelo
intuitivo: é um modelo no qual a tomada de decisão é feita por meio de um processo
inconsciente, baseado na intuição. O modelo racional: trata-se da decisão tomada
de modo a maximizar o valor do resultado. E o modelo da racionalidade limitada
(Herbert Simon): aqui, considera-se que não há uma única decisão que seja “a
melhor de todas”, mas sim uma decisão que pode ser tomada por atender aos
critérios propostos. Herbert Simon fala ainda em decisões programadas (tomadas
com base em regras e que fazem parte do acervo da organização) e nãoprogramadas (tomadas em cada caso específico, sem regras predeterminadas).
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Além de saber tudo isso, é importante também conhecer as principais técnicas de
apoio à tomada de decisões, que se aplicam nas diferentes etapas do processo
decisório, conforme a seguir:
Etapa do processo
decisório
Identificação do
problema/oportunidade
Diagnóstico
Geração de alternativas
Escolha de uma
alternativa
Avaliação da decisão

Principais ferramentas de apoio
Gráfico de Ishikawa
5W2H
Diagrama de Pareto
Gráfico de Ishikawa
5W2H
Diagrama de Pareto
Brainstorming
Brainwriting
Análise de vantagens x desvantagens
Tabela de decisões e árvore de decisões
Análise do campo de forças
Modelo multicriterial
Análise de vantagens x desvantagens
Tabela de decisões e árvore de decisões
Análise do campo de forças
Modelo multicriterial

Mudança Organizacional
A mudança organizacional é um processo sistêmico, englobando a organização como
um todo, e se opera em diferentes dimensões, que incluem as pessoas, a estrutura
organizacional, os produtos, processos e a sua cultura.
As mudanças podem ser planejadas ou emergentes. Planejadas são quando a
organização considera vários aspectos relativos à própria mudança e planeja como ela
se dará e quais serão seus objetivos. Emergentes são as que vão acontecendo como
consequência da necessidade de superar fraquezas e ameaças do dia-a-dia.
Outra classificação aponta que as mudanças podem ser incrementais e radicais. As
incrementais acontecem mediante pequenos ajustes na organização. As radicais,
acontecem de maneira drástica e em elementos mais profundos da vida
organizacional.
O modelo das três Etapas de Kurt Lewin
O descongelamento, primeiro passo no modelo de mudança de Kurt Lewin,
acontece quando o comportamento anterior é abandonado, para ser substituído por
novas experimentações na fase de mudança. O objetivo nessa fase é quebrar os
paradigmas.
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A mudança/movimento/ação, segunda etapa do modelo, é o momento no qual a
situação anterior é modificada mediante novos valores, praticas, paradigmas,
comportamentos, etc.
O recongelamento é quando o processo de mudança atinge o seu objetivo e precisa
ser consolidado. Aqui que os novos comportamentos se integram completamente ao
indivíduo.
Estrutura Organizacional
A estrutura organizacional (formal) é a base de funcionamento da organização, sendo
ela que define como as tarefas estão formalmente distribuídas, agrupadas e
organizadas. Apesar disso, é preciso ter em mente ainda a existência de organizações
ou grupos informais, que não são estruturados pela própria organização, mas que
geram impactos sobre o comportamento.
A estrutura organizacional deve ser pensada em função da estratégia organizacional
e, na sua definição, devem-se tomar em consideração seus seis elementos básicos:
1. A especialização do trabalho - a especialização do trabalho, ou divisão do
trabalho, se refere ao grau em que as tarefas dentro de uma organização são
subdivididas em funções isoladas.
2. A departamentalização
Alguns dos tipos de departamentalização mais relevantes para as provas incluem:
Departamentalização

Vantagens

Desvantagens

Funcional

Permite agrupar
especialistas sob uma
única chefia comum;
Garante o máximo de
utilização das
habilidades técnicas
das pessoas;
Permite forte economia
de escala pela
utilização integrada de
pessoas e suas
competências;
Aglutina pessoas
concentrando sua
competência com
eficácia;
Permite manter o
prestígio das funções
principais da
organização;
Reflete um dos mais
altos níveis de auto-

Enfoque introvertido;
Subobjetivação (cada área
com foco nos seus objetivos
específicos e poucos com foco
nos objetivos gerais da
organização);
Pressão elevada sobre a
cúpula organizacional para
coordenar o todo;
As pessoas ficam bitoladas à
sua área de especialização;
Todos são especialistas generalistas não conseguem
se desenvolver para ter uma
visão geral da organização;
Os conflitos de interesses e
objetivos entre as áreas se
tornam fortes;
A coordenação
interdepartamental se torna
reduzida;
A estrutura tende a ser muito
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Por produtos /
serviços

Territorial/geográfica

Por clientes

orientação e
introversão
administrativa.

burocrática e formalizada;
Trata-se de uma estrutura
inadequada às mudanças.

Fixa responsabilidade
dos departamentos por
produtos/serviços ou
linha de
produtos/serviços;
Facilita a coordenação
interdepartamental;
Facilita a inovação;
Indicada para
circunstâncias
mutáveis;
Permite flexibilidade

Duplicação de recursos e de
esforços;
Risco de obsolescência
técnica;
Contraindicada para
ambientes estáveis;
Não é indicada para empresas
com poucos produtos;
Enfatiza a coordenação em
detrimento da especialização;
Insegurança das pessoas
quando alguns produtos
perdem ênfase ou saem do
mercado;
Carreiras profundamente
ligadas às condições dos
produtos.
A coordenação entre
departamentos fica em
segundo plano;
Pode levar a um desequilíbrio
de poder na organização;
Termina criando necessidades
de maior investimento em
recursos distribuídos por
territórios;
Aumenta o problema do
controle no nível mais elevado
da organização.

Imprescindível quando
as circunstâncias
demonstrarem sua
necessidade
(organização
extrovertida);
Encoraja o sucesso em
territórios;
Fixa responsabilidade
do desempenho por
território;
O desenho da
organização na base da
estrutura pode
acompanhar as
variações regionais.
Foco no cliente;
Divisão e adequação do
trabalho em função do
cliente;
O cliente é mais
importante;
Cultura de atendimento
ao cliente;
Organização conhece
bem o cliente;
É o tipo de organização
mais extrovertida.

Demais atividades da empresa
podem se tornar secundárias
e acessórias em face da
preocupação com o cliente;
Os demais objetivos da
organização podem ser
sacrificados em função da
satisfação do cliente;
O processo decisório da
empresa passa a depender do
próprio processo decisório dos
clientes;
Pelas razões anteriores,
costuma ser utilizada apenas
no nível operacional da
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Por processo

Por projetos

É possível extrair
máximo rendimento
dos equipamentos e dá
tecnologia;
A tecnologia se torna
um ponto focal para o
sucesso;
Áreas se tornam mais
interligadas, com
processos integrados e
com foco nos clientes internos e externos.
Permite economias de
escala e custos
operacionais reduzidos.
Esforços convergentes;
Recursos alocados
temporariamente;
Possibilidade de
desenvolvimento de
produtos e soluções
complexas.

organização.
A mudança tecnológica pode
levar a elevados custos de
mudança nos processos - o
que pode tornar a adaptação
impossível;
Em ambientes que necessitem
de produtos com mudanças
frequentes este tipo de
departamentalização deixa de
ser indicável.

O foco é muito operacional;
A temporalidade da estrutura
também gera desvantagens;
Os participantes podem ficar
angustiados ao final do
projeto, por não saber se
serão alocados em um novo
projeto;
Cada projeto utiliza recursos e
competências específicas,
muitas vezes não
aproveitáveis por outros
projetos;
Foco exclusivo no projeto;
Outros tipos de
departamentalização mais
permanentes se fazem
necessários.

Fonte: organizado pelo autor com base em Chiavenato (2007) e outros
3. A cadeia de comando; É ela que indica a linha de autoridade que vai do topo da
organização até a sua base. É a hierarquia da organização. Existem três níveis de
influência na organização ao se estruturar a cadeia de comando: o nível estratégico, o
tático e o operacional:
✓ Nível estratégico: é o nível mais elevado da hierarquia organizacional, sendo
responsável pela visão da organização como um todo. É voltado para o
atendimento dos objetivos de longo prazo da organização.
✓ Nível tático: são os níveis intermediários da organização, que desmembram a
visão estratégica da organização em planos específicos para cada área e
departamento.
✓ Nível operacional: é o nível mais baixo da hierarquia organizacional, onde as
tarefas são desenvolvidas no dia-a-dia.
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4. A amplitude de controle - A amplitude de controle diz respeito a quantos
funcionários cada gestor consegue dirigir com eficiência e eficácia na organização.
Por definição, amplitude de controle e tamanho da cadeia de comando são
inversamente proporcionais.
5. A centralização e descentralização - Descentralização, é um elemento
estrutural para colocar mais responsabilidade próxima à base da pirâmide
organizacional e menos próxima do centro de poder, dentro da mesma organização.
Não confundir com desconcentração que é a “separação física das atividades em
diversas instalações relativamente distantes”.
6. A formalização. A formalização trata do grau em que as tarefas são padronizadas
dentro da organização, podendo haver grande variabilidade da formalização seja
entre organizações, seja entre funções na mesma organização.
Comunicação
A comunicação pode ser formal ou informal. A comunicação formal é aquela que se dá
por canais oficiais de comunicação. A comunicação informal, é aquela que se dá por
meio dos grupos informais dentro da organização – espontâneos.
Tanto nas organizações quanto nos grupos, a comunicação exerce diferentes funções.
De forma geral, considera-se que ela pode servir para controlar, motivar, gerar
expressão emocional e para transmitir informações.
Algumas barreiras à comunicação podem ser:

A Filtragem; Percepção seletiva;

Sobrecarga de informação; Aspectos emocionais; Idioma/semântica/má codificação e
decodificação; Silêncio; Medo da comunicação; Diferenças de gênero; Comunicação
“politicamente correta” e o Sistema cognitivo.
Existem diferentes elementos do processo de comunicação. Geralmente se considera
que são os seguintes: Fonte; o transmissor; o canal; o receptor; o destino e o ruído.
A comunicação pode ser realizada de forma verbal (oral ou escrita) e não verbal.
Redes de comunicação.
A comunicação organizacional se utiliza de redes que podem ser de caráter formal e
informal.
É possível classificar as redes formais nos seguintes tipos principais:
Rede tipo cadeia: É uma rede de comunicações formal estruturada de acordo com a
cadeia de comando. Cada chefe se comunica formalmente com seus subordinados e
vice-versa.
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Rede tipo círculo: são redes de comunicação na qual cada integrante tem contato
lateral com algumas pessoas, fazendo com que a comunicação forme um círculo pela
organização.
Rede tipo roda: trata-se de uma rede que se organiza em torno de uma pessoa, que é
o centro da rede, favorecendo a liderança.
Rede tipo todos os canais: trata-se de uma rede onde as pessoas possuem liberdade
para contribuir no processo, e não há a figura de um líder em torno de quem as
informações são centralizadas.
Além dessas redes de comunicação formal, existe ainda a rede de rumores, que é
uma rede informal de comunicações na organização.
Pesquisa e intervenção nas organizações
O primeiro passo para realização de pesquisa e intervenção nas organizações é o
planejamento do que se deseja realizar. No planejamento deve ser preparado um
projeto de pesquisa, que deve apresentar:
•Problema de pesquisa e sua justificativa;
•Os objetivos gerais e específicos da pesquisa, assim como as perguntas a serem
respondidas pela pesquisa;
•O referencial teórico utilizado para a pesquisa, se for o caso;
•A metodologia, instrumentos e procedimentos de levantamento e análise dos dados.
São vários os instrumentos de levantamento e análise de dados que podem ser
utilizados para realização de pesquisas na organização.
Um elemento comum a quase todos os tipos de coletas de dados para intervenção
organizacional é o uso de questionários, que é um conjunto de perguntas
preparadas anteriormente para aplicação em pesquisa, buscando atingir os objetivos
da pesquisa.
McDaniel e Gates (2005) apontam como importantes critérios para o questionário que
eles forneçam as informações necessárias para a tomada de decisões; que levem em
conta os respondentes e que satisfaçam os requisitos de edição, codificação e
processamento de dados. Apontam ainda para um processo de formulação de
questionários em 10 etapas:
1. Determinar os objetivos, os recursos e as restrições do survey; 2. Determinar o
método de coleta de dados; 3. Determinar o formato da resposta às perguntas; 4.
Decidir quanto ao fraseado das perguntas; 5. Estabelecer o fluxo e o leiaute do
questionário; 6. Avaliar o questionário; 7. Obtenção da aprovação das partes
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relevantes; 8. Pré-teste e revisão; 9. Preparação do texto final; 10. Implementar o
survey.
Outra forma de levantar as informações em pesquisas organizacionais para posterior
intervenção sobre a organização é por meio das entrevistas, técnica que consiste
em uma conversa direta do pesquisador com a pessoa que irá dar as informações. Os
principais tipos de entrevista incluem: 1. Entrevista totalmente padronizadas /
totalmente estruturadas / dirigida; 2. Entrevista padronizada apenas nas perguntas;
3.
Entrevista diretiva; 4. Entrevista não diretiva / não estruturada /não dirigida.
Os grupos focais (ou grupos de foco) constituem uma técnica de pesquisa
qualitativa que consiste em entrevistas com grupos, baseadas na comunicação e
interação entre os membros. Seu objetivo central é a reunião de informações e
opiniões sobre um determinado tópico, sendo muito comum na identificação de
atitudes e crenças sobre programas de marketing, lançamento de produtos, etc.
O pesquisador estabelece o tema de discussão e modera a participação dos
envolvidos (geralmente de seis a quinze), que interagem entre si e oferecem seus
pontos de vista sobre o tema. Em alguns casos outros pesquisadores observam a
interação entre os membros e registram seus opiniões em outra sala, separada por
falso-espelho.
A escala pode ser definida como o conjunto de valores ou conteúdos de uma variável
arranjados de acordo com algum critério de importância (matemático ou subjetivo)
para fins de medição, podendo os valores serem métricos ou não (BERMUDES et al,
2016).
Os principais tipos de escala incluem: 1. Escalas nominais; 2. Escalas ordinais; 3.
Escalas intervalares; 4. Escalas de razão.
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA – PROF. SÉRGIO MENDES
Olá amigos!
Segue o resumo de Administração Financeira e Orçamentária para Analista Judiciário
– Área Administrativa para o concurso do STJ.
Convido vocês a me seguirem nas redes sociais!

Excelente prova!
Sérgio Mendes
PPA, LDO e LOA
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
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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 ORÇAMENTÁRIOS
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
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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
CRÉDITOS
ADICIONAIS

SUPLEMENTARES

ESPECIAIS

FINALIDADE

Reforço de dotação
orçamentária já prevista
na LOA.

Destinados a
despesas para as
quais não haja
dotação
orçamentária
específica.

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).
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Destinados a despesas
urgentes e
imprevisíveis.

Independe de
autorização legislativa
prévia. Após a sua
abertura deve ser dado
imediato conhecimento
ao Poder Legislativo.
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ABERTURA

Abertos por decreto do
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.

Abertos por decreto
do Poder Executivo.
Na União são
considerados
autorizados e
abertos com a
sanção e publicação
da respectiva lei.

Abertos por Medida
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.

CICLO ORÇAMENTÁRIO
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.
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ELABORAÇÃO
CF - Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I – o plano plurianual;
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).
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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).
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
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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
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.

ESPÉCIES DE ORÇAMENTO
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
Dissociação

entre

planejamento

PROGRAMA
e Integração entre planejamento e orçamento
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orçamento
Visa à aquisição de meios
Consideram-se
as
financeiras das unidades

Visa a objetivos e metas
necessidades Consideram-se as análises
disponíveis e todos os custos
Ênfase nos aspectos
planejamento

Ênfase nos aspectos contábeis
Classificação principal por
administrativas e elementos

unidades Classificações
programática

Acompanhamento
e
aferição
resultados praticamente inexistentes

das

alternativas

administrativos

principais:

e

de

funcional

e

de Utilização sistemática de indicadores
acompanhamento e aferição dos resultados

para

Controle da legalidade e honestidade do
Controle visa a eficiência, eficácia e efetividade
gestor público

RECEITA PÚBLICA
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA POR NATUREZA
1.º dígito: Categoria Econômica da Receita
1.
2.
7.
8.

Receitas
Receitas
Receitas
Receitas

Correntes;
de Capital;
Correntes Intraorçamentárias;
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
1.
2.
3.
4.

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária

Receitas de Capital
1.
2.
3.
4.

Operações de Crédito
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital
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5.
6.
7.
9.

Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes

9. Outras Receitas de Capital

Origens das Receitas Correntes:
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;
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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.
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).
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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 –
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.

DESPESA PÚBLICA
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
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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

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
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4.º nível: Elemento da Despesa
5.º nível: Desdobramento Facultativo do Elemento da Despesa
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES:
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,
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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.
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.
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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.
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.

ESTÁGIOS DA DESPESA
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.
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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
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 E SUPRIMENTO DE FUNDOS
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;
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•

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.
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
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distinguindo-se as despesas processadas das não processadas.
(...)
Art. 103. (...)
Parágrafo único. Os Restos a Pagar do exercício serão computados
extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

na

receita

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
Descentralização de Créditos
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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.
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.

SIAFI
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O SIAFI é um sistema informatizado que processa e controla, por meio de terminais
instalados em todo o território nacional, a execução orçamentária, financeira, patrimonial e
contábil dos órgãos da Administração Pública direta federal, das autarquias, fundações e
empresas públicas federais e das sociedades de economia mista que estiverem
contempladas no Orçamento Fiscal e/ou no Orçamento da Seguridade Social da União.
PRINCIPAIS OBJETIVOS DO SIAFI
Prover mecanismos adequados ao controle diário da execução orçamentária, financeira e
patrimonial aos órgãos da administração pública;
Fornecer meios para agilizar a programação financeira, otimizando a utilização dos recursos
do tesouro nacional, por meio da unificação dos recursos de caixa do governo federal;
Permitir que a contabilidade pública seja fonte segura e tempestiva de informações
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gerenciais destinadas a todos os níveis da administração pública federal;
Padronizar métodos e rotinas de trabalho relativas à gestão dos recursos públicos, sem
implicar rigidez ou restrição a essa atividade, uma vez que ele permanece sob total controle
do ordenador de despesa de cada UG;
Permitir o registro contábil dos balancetes dos estados e municípios e de suas
supervisionadas;
Permitir o controle da dívida interna e externa, bem como o das transferências negociadas;
Integrar e compatibilizar as informações no âmbito do governo federal;
Permitir o acompanhamento e a avaliação do uso dos recursos públicos; e
Proporcionar a transparência dos gastos do governo federal.
DOCUMENTOS DO SIAFI

SISTEMAS
Para facilitar o trabalho de todas essas unidades gestoras, o SIAFI foi concebido para se
estruturar por exercícios: cada ano equivale a um sistema diferente, ou seja, a regra de
formação do nome do sistema é a sigla SIAFI acrescida de quatro dígitos referentes ao ano
do sistema que se deseja acessar: SIAFI2017, SIAFI2018, SIAFI2019 etc.
Cada sistema está organizado por subsistemas – atualmente são 21 – e estes, por
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módulos. Dentro de cada módulo estão agregadas inúmeras transações, que guardam
entre si características em comum. Nesse nível de transação é que são efetivamente
executadas as diversas operações do SIAFI, desde entrada de dados até consultas.
O subsistema CPR permite otimizar o processo de programação financeira dos órgãos e
entidades ligadas ao Sistema, proporcionando informações em nível analítico e gerencial do
fluxo de caixa. Ele permite o cadastramento de contratos, notas fiscais, recibos e outros
documentos, cuja contabilização é efetuada por eventos de sistema.
FORMAS DE ACESSO
A forma de acesso on-line caracteriza-se pelo fato de:
•
•
•

Todos os documentos orçamentários e financeiros das UG serem emitidos
diretamente pelo sistema.
A própria UG atualizar os arquivos do sistema, digitando por meio de terminais
conectados ao SIAFI, dados relativos aos atos e fatos de gestão.
As disponibilidades financeiras da UG serem individualizadas em contas contábeis no
SIAFI, compondo o saldo da Conta Única e de outras contas de arrecadação ou
devolução de recursos.
A forma de acesso off-line caracteriza-se pelo fato de:

•
•
•

As disponibilidades financeiras da unidade serem individualizadas em conta corrente
bancária e não comporem a Conta Única.
A UG emitir seus documentos orçamentários, financeiros e contábeis previamente à
introdução dos respectivos dados no sistema.
A UG não introduzir os dados relativos a seus documentos no sistema, o que é feito
por meio de outra unidade, denominada polo de digitação.
MODALIDADES DE USO

É obrigatória a utilização do sistema na modalidade de uso total por parte dos órgãos e
das entidades do Poder Executivo que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social, ressalvadas as entidades de caráter financeiro.
Os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário poderão, também, fazer uso do sistema na
modalidade total.
Modalidade de uso total
•
•
•

Processamento de todos atos e fatos de determinado órgão pelo SIAFI, incluindo as
eventuais receitas próprias.
Identificação de todas as disponibilidades financeiras do órgão por meio da Conta
Única do Governo Federal ou das contas fisicamente existentes na rede bancária.
Sujeição dos procedimentos orçamentários e financeiros do órgão ao tratamento
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•

padrão do SIAFI, incluindo o uso do plano de contas do Governo Federal.
O SIAFI se constituir na base de dados orçamentários, financeiros e contábeis para
todos os efeitos legais.
Modalidade de uso parcial

•
•
•

Execução financeira dos recursos previstos no Orçamento Geral da União efetuada
pelo SIAFI.
Não permitir tratamento de recursos próprios do órgão.
Não substituir a contabilidade do órgão, sendo necessário, portanto, o envio de
balancetes para incorporação de saldos.
MODALIDADES DE CONSULTA

Consulta Analítica: é a consulta on-line que apresenta informações atualizadas até o
instante em que foram solicitadas, pois utiliza os próprios arquivos onde são atualizados os
movimentos diários do Sistema, ou seja, todos os documentos registrados até o momento
estão computados nas informações apresentadas.
Consulta Sintética: também são on-line, porém utilizam arquivos sintéticos gerados em
processamento noturno, quando o SIAFI está indisponível para o usuário (batch).
Apresentam, portanto, informações atualizadas até um dia útil anterior à data da consulta.
São justificadas pelas grandes consolidações que são executados pelo sistema, onde são
“lidos” milhares de registros. Assim, nos momentos em que o sistema não está disponível,
são executados processos que consolidam e armazenam estes dados já totalizados em
arquivos sintéticos.
SEGURANÇA
Para utilizar o SIAFI, os usuários são habilitados formalmente, por meio do cadastramento
de uma senha, quando são especificados os perfis e os níveis de acesso de cada usuário.
Perfil é o conjunto de determinadas transações atribuídas a cada Operador, para atender às
necessidades de execução e consulta ao Sistema; já o nível de acesso determina o grau de
inclusão de dados e a abrangência das consultas feitas pelo usuário no sistema SIAFI.
Uma vez registrado um documento no sistema, não é permitida a sua alteração. Para a
correção ou anulação de um documento já registrado, é necessário que seja incluído um
novo documento de forma a retificar o anterior.
Somente será reconhecido como dado oficial, para efeito de divulgação ou publicação,
aquele extraído do SIAFI e devidamente autenticado pelo titular da unidade responsável ou
pelo titular da Secretaria do Tesouro Nacional.
A Conformidade de Registros de Gestão consiste na certificação dos registros dos atos e
fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no SIAFI e da existência
de documentos hábeis que comprovem as operações.
O registro da Conformidade dos Registros de Gestão é de responsabilidade de servidor
formalmente designado pelo titular da Unidade Gestora Executora, o qual constará no Rol
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de Responsáveis, juntamente com o respectivo substituto, não podendo ter função de
emitir documentos.
A conferência efetuada pode ter como resultado uma das seguintes situações: “sem
restrição” ou “com restrição”.
A Conformidade Contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial consiste na certificação dos demonstrativos contábeis gerados pelo SIAFI.
O registro da Conformidade Contábil compete a profissional em Contabilidade devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, em dia com suas obrigações
profissionais, credenciado no SIAFI para este fim.
A Conformidade Contábil registrará a ausência ou incidência de ocorrências e se dará da
seguinte forma: “sem ocorrência” ou “com ocorrência”.

INTRODUÇÃO e PPA, LDO e LOA na LRF
PRINCÍPIOS/PILARES DA LRF
O planejamento, a transparência, o controle e a responsabilização.
OBJETIVOS
Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição.
§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em
que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas
públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a
obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas
com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a
Pagar.
ABRANGÊNCIA
As disposições da LRF obrigam a União, os estados, o Distrito Federal e os
municípios. Nas referências à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios,
estão compreendidos o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais
de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público; bem como as respectivas
Administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.
Ainda, a estados entende-se considerado o Distrito Federal; e a Tribunais de Contas estão
incluídos: Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e, quando houver,
Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município.
Para os efeitos da LRF, entende-se como ente da Federação a União, cada Estado, o
Distrito Federal e cada Município.
EMPRESA ESTATAL DEPENDENTE
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É uma empresa controlada, ou seja, é uma sociedade cuja maioria do capital social com
direito a voto pertence, direta ou indiretamente, a ente da Federação.
Porém, que recebe do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas
com pessoal ou de custeio em geral ou de capital.
Sendo que, no caso das despesas de capital, caso receba apenas recursos provenientes de
aumento de participação acionária, não será considerada estatal dependente.
Sendo estatal dependente, integrará o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. Segue a
LRF.
Se for não dependente, integrará o Orçamento de Investimentos. Não segue a LRF.
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze
anteriores, excluídas as duplicidades.
A RCL corresponde ao somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais,
industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também
correntes, deduzidos:
Na União: os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação
constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no inciso II
do art. 195 (relacionadas à seguridade social) e no art. 239 da CF/1988 (PIS, PASEP);
Nos Estados: as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;
Na União, nos Estados e nos Municípios: a contribuição dos servidores para o custeio
do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da
compensação financeira citada no § 9.o do art. 201 da CF/1988;
DF, Amapá e Roraima: recursos transferidos pela União decorrentes da competência da
própria União para organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito
Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios; e organizar e manter a
polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do DF, bem como prestar
assistência financeira ao DF para a execução de serviços públicos, por meio de fundo
próprio; e, ainda, despesas da União com servidores dos ex-territórios do Amapá e de
Roraima.
SEGUNDO A LRF, A LDO DISPORÁ SOBRE:
Equilíbrio entre receitas e despesas.
Critérios e forma de limitação de empenho, caso a realização da receita possa não
comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal previstas.
Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas
financiados com recursos dos orçamentos.
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Demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e
privadas.
Integrará o PLDO o Anexo de Metas Fiscais que conterá:
As metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas,
resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se
referirem e para os dois seguintes.
A avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior.
Demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que
justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios
anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política
econômica nacional.
Evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e
a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos.
Avaliação da situação financeira e atuarial:
• dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do FAT;
• dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial.
Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de
expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.
Integrará a LDO o Anexo de Riscos Fiscais
Onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas
públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.
A mensagem que encaminhar o PLDO da União apresentará,
em anexo específico
Os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as
projeções para seus principais agregados e variáveis, e também as metas de inflação, para
o exercício subsequente.
SEGUNDO A LRF, A LOA:
Deve ter seu projeto elaborado de forma compatível com o PPA e a LDO.
I – conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos
com os objetivos e metas constantes do anexo de metas fiscais da LDO;
II – será acompanhado do demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e
despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza
financeira, tributária e creditícia, bem como das medidas de compensação a renúncias de
receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado;
III – conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com
base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na LDO, destinada ao atendimento de
passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
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Constarão todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as
receitas que as atenderão.
O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na LOA e nas de crédito
adicional.
A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a
variação do índice de preços previsto na LDO, ou em legislação específica.
É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação
ilimitada.
A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um
exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a
sua inclusão, conforme disposto no § 1° do art. 167 da Constituição.
Integrarão as despesas da União, e serão incluídas na LOA, as do BACEN relativas a
pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e
assistência aos servidores, e a investimentos.
O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão de
reservas, constitui receita do Tesouro Nacional, e será transferido até o décimo dia útil
subsequente à aprovação dos balanços semestrais.
O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e
será consignado em dotação específica no orçamento.
O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil serão
demonstrados trimestralmente, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes
orçamentárias da União.
Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil conterão notas explicativas sobre os
custos da remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção das
reservas cambiais e a rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando os de emissão da
União.

LRF: DESPESA PÚBLICA
GERAÇÃO DE DESPESA
Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração
de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17 da
LRF.
A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete
aumento da despesa será acompanhado de:
I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em
vigor e nos dois subsequentes;
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II – declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e
financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e com a LDO.
Despesa adequada com a LOA e compatível com PPA e LDO
Despesa adequada com a LOA: a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou
que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que, somadas todas as despesas da
mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam
ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício.
Despesa compatível com PPA e LDO: a despesa que se conforme com as diretrizes,
objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de
suas disposições.
DESPESA OBRIGATÓRIA DE CARÁTER CONTINUADO
São as despesas correntes derivadas de lei, medida provisória ou ato administrativo
normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período
superior a dois exercícios.
São exigências para criação ou aumento das despesas obrigatórias de caráter
continuado:
_ atos que criarem as despesas ou as aumentarem deverão ser instruídos com estimativas
do impacto orçamentário-financeiro, no exercício que deva entrar em vigor e nos dois
subsequentes;
_ demonstração da origem dos recursos para seu custeio;
_ comprovação de que a criação ou o aumento da despesa não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no anexo de metas fiscais da LDO;
_ compensação dos seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, pelo aumento
permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.
Não será executada antes da implementação das medidas referidas, as quais integrarão o
instrumento que a criar ou aumentar.
As destinadas ao serviço da dívida e ao reajustamento de remuneração de pessoal de que
trata o inciso X do art. 37 da CF/1988 estão excluídas dessas regras.
Considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas,
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Já a
prorrogação de despesa criada por prazo determinado considera-se aumento da
despesa.
DESPESAS COM PESSOAL
É o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas,
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relativos 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.
LIMITES DAS DESPESAS COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RCL
UNIÃO

ESTADOS

MUNICÍPIOS

50%

60%

60%

LIMITES GLOBAIS POR ESFERAS
FEDERAL

ESTADUAL

Legislativo (TCU): 2,5%

Legislativo (TCE): 3%

Judiciário: 6%

Judiciário: 6%

Executivo: 40,9%

Executivo: 49%

MPU: 0,6%

MPE: 2%

MUNICIPAL
Legislativo (TCM): 6%

Executivo: 54%

Nos Estados em que há TC dos Municípios, os limites serão:
Legislativo = 3,4% e Executivo = 48,6%.
A verificação do cumprimento dos limites será ao final de cada quadrimestre.
Limite de alerta: compete aos Tribunais de Contas verificar os cálculos dos limites da
despesa total com pessoal de cada Poder e órgão e alertá-los quando constatarem que o
montante da despesa total com pessoal ultrapassar 90% do limite.
Limite Prudencial: Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são
vedados ao Poder ou órgão que incorrer no excesso:
Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer
título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual,
ressalvada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;
Criação de cargo, emprego ou função;
Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título,
ressalvada a reposição de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de
educação, saúde e segurança;
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Contratação de hora extra, salvo no caso das situações previstas na LDOs e no caso de
convocação extraordinária do Congresso Nacional (a EC 50/2006 vedou o pagamento de
parcela indenizatória em razão de convocação do Congresso Nacional).
Limite ultrapassado: se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão, ultrapassar os
limites definidos, sem prejuízo das medidas previstas no limite prudencial (citadas acima), o
percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo
menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§
3º e 4º do art. 169 da CF/1988:
Redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de
confiança.
Exoneração dos servidores não estáveis.
Exoneração de servidor estável, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes
especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de
pessoal. O servidor que perder o cargo fará jus a indenização correspondente a um mês de
remuneração por ano de serviço.
A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos,
empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou
contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta
ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser
feitas se houver:
Prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e
aos acréscimos dela decorrentes;
Autorização específica na LDO, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de
economia mista.
SEGURIDADE SOCIAL
A Seguridade Social compreende o benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência
social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos
pensionistas.
Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou
estendido sem a indicação da fonte de custeio total, atendidas ainda as exigências do art.
17 da LRF, o qual trata das despesas obrigatórias de caráter continuado.
No entanto, é dispensada da compensação por aumento permanente de receita ou
pela redução permanente de outras despesas se o aumento de despesa decorrer
de:
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Concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação
pertinente;
Expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados;
Reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real.

LRF – TÓPICOS DIVERSOS
TRANSPARÊNCIA E FISCALIZAÇÃO
Transparência
São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação,
inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido
da Execução Orçamentária (Poder Executivo, bimestral) e o Relatório de Gestão Fiscal
(todos os Poderes, quadrimestral); e as versões simplificadas desses documentos.
A transparência será assegurada também mediante:
Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos
de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.
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, que atenda ao padrão
mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União.
Fiscalização
O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de
controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das
normas da LRF, com ênfase no que se refere a:
_ Atingimento das metas estabelecidas na LDO.
_ Limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em restos a
pagar;
_ Medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal.
_ Providências tomadas para recondução dos montantes das dívidas consolidada e
mobiliária aos respectivos limites.
_ Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos.
_ Cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver.
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Tribunais de Contas na LRF
Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos quando constatarem:
_ A possibilidade da realização da receita não comportar o cumprimento das metas de
resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais.
_ Que o montante da despesa total com pessoal e das dívidas consolidada e mobiliária, das
operações de crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% dos
respectivos limites (limites de alerta).
_ Que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei.
_ Fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de
irregularidades na gestão orçamentária.
Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os cálculos dos limites da despesa total
com pessoal de cada Poder e órgão.
RELATÓRIOS
RGF
Será emitido, a cada quadrimestre, pelos titulares dos Poderes e órgãos. Composição:
Comparativo com os limites de que trata a LRF, dos seguintes montantes: despesa total
com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas; dívidas consolidada e mobiliária;
concessão de garantias; e operações de crédito, inclusive por antecipação de receita,
Indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos
limites;
Demonstrativos, no último quadrimestre do montante das disponibilidades de caixa em
trinta e um de dezembro; da inscrição em Restos a Pagar, das despesas liquidadas;
empenhadas e não liquidadas; empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo
da disponibilidade de caixa; não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos
empenhos foram cancelados; e do cumprimento do disposto no inciso II e na alínea b do
inciso IV do art. 38, que trata das operações de crédito por ARO.
RREO
Publicado, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, pelo Poder Executivo.
Composição:
Balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as receitas por fonte,
informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão atualizada; as despesas por
grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa liquidada e o saldo;
Demonstrativos da execução das receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a
previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a
realizada no exercício e a previsão a realizar; e das despesas, por categoria econômica e
grupo de natureza da despesa, discriminando dotação inicial, dotação para o exercício,
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despesas empenhada e liquidada, no bimestre e no exercício;
Despesas, por função e subfunção.
Acompanharão o RREO demonstrativos relativos a
Apuração da RCL e sua evolução, assim como a previsão de seu desempenho até o final do
exercício;
Receitas e despesas previdenciárias;
Resultados nominal e primário;
Despesas com juros;
Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão, os valores inscritos, os pagamentos
realizados e o montante a pagar.
ESCRITURAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas
públicas observará as seguintes:
_ A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos
vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de
forma individualizada.
_ A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de
competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros
pelo regime de caixa.
_ As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e as
operações de cada órgão, fundo ou entidade da Administração direta, autárquica e
fundacional, inclusive empresa estatal dependente.
_ As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros
e orçamentários específicos.
_ As operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais formas de
financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros, deverão ser escrituradas de
modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando, pelo
menos, a natureza e o tipo de credor.
_ A demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos
recursos provenientes da alienação de ativos.
Demonstrações conjuntas: no caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as
operações intragovernamentais (dentro do mesmo governo).
Normas gerais: a edição de normas gerais para consolidação das contas públicas caberá
ao órgão central de contabilidade da União, enquanto não implantado o conselho de gestão
fiscal.
Sistemas de custos: a Administração Pública manterá sistema de custos que permita a
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avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
O Poder Executivo da União promoverá, até o dia 30 de junho, a consolidação, nacional e
por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, e
a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. Para isso, os estados e os
municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União nos seguintes prazos: os
municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, até 30 de abril; e os
Estados, até 31 de maio.
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CUMPRIMENTO DE METAS
Publicação da LOA e Cumprimento de Metas e Precatórios na LRF
Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a LDO, o
Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução
mensal de desembolso.
Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente
para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que
ocorrer o ingresso.
A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de
sentenças judiciais, por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para
fins de observância da ordem cronológica determinada no art. 100 da Constituição.
Limitação de Empenho e Movimentação Financeira
Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o
cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas
Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes
necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira,
segundo os critérios da LDO.
A limitação de empenho também será promovida pelo ente que ultrapassar o limite para a
dívida consolidada, para que obtenha o resultado primário necessário à recondução da
dívida ao limite.
Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e
legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as
ressalvadas pela LDO.
No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das
dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções
efetivadas.
RECEITA PÚBLICA
Gestão Fiscal, Previsão de Receitas e Reestimativa de Receitas
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Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão
e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da
Federação. No entanto, é vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que
não observe tal determinação no que se refere aos impostos. Tal vedação não alcança as
transferências voluntárias destinadas a ações de educação, saúde e assistência social.
As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das
alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de
qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução
nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da
metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro
ou omissão de ordem técnica ou legal.
REGRA DE OURO
É vedada a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de
capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com
finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta (art. 167, III, da
CF/1988).
As operações de crédito por ARO não serão computadas para efeito da regra de ouro,
desde que liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 10 de dezembro.
A LRF também traz os critérios para a apuração das operações de crédito e das despesas de
capital para efeito da regra de ouro. Considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o total
dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das despesas de capital
executadas, observado o seguinte:
I – não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de empréstimo
ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base
tributo de competência do ente da Federação, se resultar a diminuição, direta ou indireta,
do ônus deste.
II – se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso I for concedido por
instituição financeira controlada pelo ente da Federação, o valor da operação será deduzido
das despesas de capital.
Renúncia de Receitas
Compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique
redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a
tratamento diferenciado.
A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual
decorra renúncia de receita deverá:
Estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que

www.estrategiaconcursos.com.br

236

deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes;
Atender ao disposto na LDO;
E a pelo menos uma das seguintes condições:
_ Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita
da lei orçamentária, na forma do art. 12 da LRF e de que não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no anexo próprio da LDO.
_ Estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo,
majoração ou criação de tributo ou contribuição. Neste caso, o benefício só entrará em
vigor quando implementadas as medidas citadas.
O disposto acima não se aplica às alterações das alíquotas de II, IE, IPI, IOF e ao
cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

LRF – DÍVIDA E ENDIVIDAMENTO
DÍVIDA PÚBLICA
A dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao montante total, apurado sem
duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis,
contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização
em prazo superior a doze meses. Também será incluída na dívida pública consolidada da
União a relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil e as
operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do
orçamento. Ainda, para fins de aplicação dos limites ao endividamento, os precatórios
judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos
integram a dívida consolidada.
A dívida pública mobiliária corresponde à dívida pública representada por títulos emitidos
pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios.
Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre
matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações; bem
como sobre moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal.
Compete privativamente ao Senado Federal:
Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;
Fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida
consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da
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União, Estados, do DF e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas
pelo Poder Público federal;
Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de
crédito externo e interno;
Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados,
DF e Municípios.
Recondução da dívida aos limites:
Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de
um quadrimestre, deverá ser reconduzida até o término dos 3 subsequentes, reduzindo o
excedente em pelo menos 25% no 1.°.
Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido se submeterá às
seguintes sanções:
Estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação
de receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária.
Obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre
outras medidas, limitação de empenho.
Exceções aos Prazos para Recondução da Dívida aos Limites
Aplicação imediata: as restrições são aplicadas imediatamente se o montante da dívida
exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do Chefe do Poder
Executivo.
Suspensão: na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no
caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos estados e municípios; e
em caso de estado de defesa ou de sítio decretado na forma da constituição, enquanto
perdurar a situação, serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições
estabelecidas no artigo.
Duplicação: já em caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto
(PIB) nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres, os
prazos do artigo serão duplicados. Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação
real acumulada do PIB inferior a 1%, no período correspondente aos quatro últimos
trimestres.
Ampliação: ainda, na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das
políticas monetária e cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo poderá ser
ampliado em até quatro quadrimestres.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E VEDAÇÕES
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A LRF define operação de crédito como o compromisso financeiro assumido em razão de
mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens,
recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços,
arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de
derivativos financeiros.
É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente ou
por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro,
inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação,
refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. Essa vedação não
impede Estados e Municípios de comprar títulos da dívida da União como aplicação de suas
disponibilidades.
Excetuam-se da vedação citada as operações entre instituição financeira estatal e outro
ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se
destinem a financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes; e a refinanciar
dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente.
É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da
Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. Essa vedação não
proíbe instituição financeira controlada de adquirir, no mercado, títulos da dívida pública
para atender investimento de seus clientes, ou títulos da dívida de emissão da União para
aplicação de recursos próprios.
O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus
órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse
econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições:
Existência de prévia e expressa autorização para contratação, na LOA, em créditos
adicionais ou lei específica;
Inclusão na LOA ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto
no caso de ARO;
Observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal;
Autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo;
Atendimento da regra de ouro (inciso III do art. 167 da CF/1988);
Observância das demais restrições estabelecidas na LRF.
Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:
I – captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo
fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7.o do art. 150 da
CF/1988;
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II – recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta
ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos,
na forma da legislação;
III – assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com
fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de
crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes;
IV – assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para
pagamento a posteriori de bens e serviços.
ARO
Destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro.
Apenas poderá ser realizada a partir do 10º dia do início do exercício e deverá ser liquidada,
com juros e outros encargos incidentes, até o dia 10/12 de cada ano.
Não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da
operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a
esta substituir.
É proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente
resgatada e no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.
RESTOS A PAGAR NA LRF
A LRF veda ao 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.
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