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1 – LEGISLAÇÃO APLICADA AO MPU 

1.1 – APRESENTAÇÃO 

Oi, amigo(a)! Tudo bem? 

Seja muito bem-vindo ao Estratégia Concursos!  

Meu nome é Tiago Elias Zanolla, Engenheiro de Produção de formação.  Estou envolvido com 
concursos públicos desde 2009, ano em que prestei meus primeiros concursos.   

Atualmente, resido em Cascavel e, desde 2011, sou servidor do Tribunal de Justiça do Estado 
do Paraná, exercendo o cargo de Técnico Judiciário Cumpridor de Mandados.  

Antes de continuarmos, convido-o a me seguir nas redes sociais: 

 
 

Neste material, você encontrará um RESUMO dos principais pontos da disciplina de LEGISLAÇÃO 
APLICADA AO MPU. Teremos muitos, mas muitos, esquemas para facilitar sua memorização do 
conteúdo. 

Além disso, a cada “bloco”, coloquei algumas questões de concursos anteriores para você já ir 
treinando! 

 

Era isso! 

BOA REVISÃO, 

Prof. Tiago Zanolla 

 

CONHEÇA TAMBÉM: 

• QUESTÕES COMENTADAS LEGISLAÇÃO APLICADA AO MPU P/ MPU - http://bit.ly/questões-MPU  

• LEGISLAÇÃO APLICADA AO MPU E AO CNMP P/ MPU - http://bit.ly/legislação-MPU  

1.2 – DA NATUREZA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Nos termos da Constituição Federal: 

Art. 127. O Ministério Publico 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. 

Proftiagozanolla 
proftiagozanolla
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O primeiro passo é “destrinchar” esse importante dispositivo: 

 
Figura 1: Natureza do Ministério Público (Prof. Tiago Zanolla) 

 

Apesar de ser pequeno, o art. 127 nos diz muito sobre o Ministério Público. 

 

a) INSTITUIÇÃO INDEPENDENTE 

O MP é uma instituição independente, ou seja, não se vincula a nenhum outro Poder da 
República. Assim, o MP não é vinculado ao Poder Judiciário, nem ao Poder Legislativo e muito 
menos ao Poder Executivo. 

Seria o MP um quarto poder? 

Não, “poderes” são somente aqueles que constam na Constituição: 

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

 

Portanto, o MP NÃO pode ser tratado com um poder, ente ou órgão; 

 Não é um 4º Poder (Legislativo, Judiciário e Executivo); 
 Não é um ente (União, Estados, DF e Municípios); 
 O MP não é um órgão (tem órgãos, funções e atribuições próprias). 

 

b) INSTITUIÇÃO PERMANENTE 

Por permanente, entende-se que o MP não é uma instituição temporária e que está sempre 
disponível;  

Por permanente, também entendemos que a existência do MP não pode ser retirada do texto 
constitucional. 

Seria o MP uma cláusula pétrea? 

Não, não é cláusula pétrea. Trata-se de uma vedação implícita.  
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Podemos ter uma Emenda Constitucional alterando funções ou suprimindo-as? 

Nós podemos ter uma EC alterando procedimentos ou ampliando a atuação do Ministério 
Público. Suprimir funções é ferir os direitos e garantias fundamentais do cidadão. 

 

c) ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL DO ESTADO 

Ser essencial à função jurisdicional é ser essencial à justiça. 

É mister destacar que o MP não tem Jurisdição. Quem tem jurisdição é o Poder Judiciário. 

O MP atua, portanto, auxiliando o Poder Judiciário. Sua atuação divide-se em duas vertentes: 

 PARTE – O MP parte quando é o Autor do Processo Judicial; 
 FISCAL – Acompanha o cumprimento da lei e o devido processo legal. 

 

 

O Ministério Público NÃO defende os interesses do governo. O MP é uma Instituição, 
cuja finalidade é auxiliar no exercício da Jurisdição, seja como parte ou como fiscal 
do cumprimento da lei no processo (Custos legis), em sua atuação judicial.  
Em sua atuação, o MP está SEMPRE DEFENDENDO OS INTERESSES DA SOCIEDADE, e 
nunca de um indivíduo isoladamente ou do Governo.  

 

O MP atua tanto na jurisdição contenciosa quanto na voluntária; 

 Jurisdição Contenciosa - Dá-se o nome de jurisdição contenciosa quando existe um 
conflito de interesses e o Estado-juiz resolve o conflito substituindo a vontade das partes. 
É a forma tradicional de atuação do judiciário. 

 Jurisdição voluntária - Não existe um conflito entre as partes, mas o negócio jurídico 
precisa ser resolvido com a presença de um Juiz. O exemplo clássico é a mudança do 
regime de casamento. 

 

A atuação do MP também pode ser repressiva ou preventiva: 

 Repressiva/sancionária/reparatória - visa à recomposição/reparação do dano/ilícito 
propondo sanções (não se antecipa a lesão). 

 Atuação preventiva - ataca o ilícito ou suas dimensões, evitando-se sua prática, repetição 
ou continuidade (se antecipa à lesão).  
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O Ministério Público atua tanto no âmbito processual quanto no extraprocessual. 

 

O Ministério Público atua em todos os processos judiciais? 

NÃO! A Atuação é definida em lei è ligada a normas de ordem pública (se não atuar, o processo 

será nulo). 

 

d) FINALIDADE DO MP 

 Defesa da Ordem Jurídica è Conjunto de leis e constituição federal (ADI, fiscal etc.); 
Fiscaliza o efetivo cumprimento das leis e  dos atos praticados pelos órgãos do Estado 
(pode ser como autor ou custos legis); 

 Defesa do Regime Democrático de Direito è Observância dos princípios que garantem 
a participação popular na condução do país.  O  MP também atua quando atos 
contrários à democracia são praticados (ex. ação interventiva); 

 Defesa dos interesses sociais è direitos em que esteja presente o interesse geral, da 
coletividade; Direitos difusos, coletivos, de interesse social è Pessoas indeterminadas 
(ex. meio ambiente, patrimônio público, consumidor etc.). 

 Defesa dos Individuais Indisponíveis è aqueles que não podem ser dispostos, 
abdicados, vendidos etc. 

 

O MP atua também na defesa dos direitos individuais disponíveis è pode atuar 
quando forem homogêneos (tem origem comum, atinge mais de uma pessoa e tem 
relevância social. Ex. Direito do Consumidor etc.) 
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1.3 - ESTRUTURA E ABRANGÊNCIA 

A estrutura do MP é tratada no Art. 128 da Constituição Federal. Graficamente, representamos 

da seguinte forma: 

 
Figura 2: Estrutura Ministério Público (Prof. Tiago Zanolla) 

Algumas notas sobre essa estrutura: 

a) Quando a questão falar “Ministério Público”, “Ministério Público comum” ou até mesmo 

“Ministério Público brasileiro”, está referindo-se a toda essa estrutura; 

b) Não existe hierarquia entre o MPU e os Ministérios Públicos Estaduais; 

c) Apesar de sua semelhança, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios 

pertence à estrutura do MPU (não é um Ministério Público Estadual); 

 

Professor, por que nós temos essa divisão do MPU? 

A atuação de cada um está ligada às “especialidades” do Poder Judiciário.  
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Figura 3: Estrutura Judiciário Brasileiro (Prof. Tiago Zanolla) 

“Coincidentemente”, nós temos quase que as mesmas opções no Ministério Público. É isso aí 
mesmo que você está pensando: cada ramo do MPU atua perante a uma especialidade da justiça 
brasileira. 

JUSTIÇA MINISTÉRIO PÚBLICO 

Justiça Estadual Ministério Público dos Estados 

Justiça Federal MPF – Ministério Público Federal 

Justiça Militar da União MPM – Ministério Público Militar 

Justiça do Trabalho MPT – Ministério Público do Trabalho 

Justiça Eleitoral MPF – Ministério Público Federal  

 

O MPF tem competência para atuar em qualquer tribunal ou juízo do país quando a 
causa foi relacionada a direito das populações indígenas, do meio ambiente, de bens 
e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, integrantes do 
patrimônio nacional. Portanto, o MPF pode atuar também perante as Justiças 
Estaduais, pois, nas hipóteses acima, existe interesse da União. 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO X MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS 
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Cada Ministério Público é regido por leis diferentes e tem algumas “diferenças” marcantes. Veja 

no quadro abaixo: 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

Rege-se Lei Complementar nº 75/93 Lei nº 8.625/1993 e LC Estadual 

Organização Mantido e Organizado pela União Mantidos e Organizados pelos Estados 

Servidores Federais (Lei 8.112) Estaduais (Estatuto dos estados) 

Atuação Justiça Federal l Juízes Federais Justiça Estadual l Juízes de Direito 

Competência Dispostas na CF 88 (JF, JT, JM e JE) Residual 

Chefe Procurador-Geral da República 
(nomeado pelo PR) 

Procurador-Geral de Justiça (nomeado pelo 
Governador) 

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

Se você voltar na redação da Constituição, não irá encontrar um ramo chamado Ministério 

Público Eleitoral. De fato, ele não existe. Se não tem um ramo, também não há carreira ou 

estrutura própria. 

O que existe são as FUNÇÕES ELEITORAIS desempenhadas pelo MPF; 

Art. 72. Compete ao Ministério Público Federal exercer, no que couber, junto à Justiça Eleitoral, as funções 
do Ministério Público, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral. 

Na verdade, essa “função eleitoral” é dividida entre o Ministério Público Federal e os Ministérios 

Públicos Estaduais. 

Art. 78. As funções eleitorais do Ministério Público Federal perante os Juízes e Juntas Eleitorais serão 
exercidas pelo Promotor Eleitoral. 

Art. 79. O Promotor Eleitoral será o membro do Ministério Público local que oficie junto ao Juízo incumbido 
do serviço eleitoral de cada Zona. 

 

Vai funcionar assim: 



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Técnico) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 12 
225 

Resumo - Reta Final MPU (Técnico) 
Material Gratuito 

 

 

O Procurador-Geral Eleitoral designará, dentre os Subprocuradores-Gerais da República, o Vice-

Procurador-Geral Eleitoral, que o substituirá em seus impedimentos e exercerá o cargo em caso 

de vacância, até o provimento definitivo. 

Além do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Procurador-Geral poderá designar, por necessidade 

de serviço, membros do Ministério Público Federal para oficiarem, com sua aprovação, perante 

o Tribunal Superior Eleitoral. 

 

Já caiu em prova a afirmação de que “todo promotor eleitoral” será um membro do 
Ministério Público local. Incialmente, sim, quem irá atuar como promotor eleitoral 
será o promotor de justiça estadual, mas, na inexistência de Promotor que oficie 
perante a Zona Eleitoral, ou havendo impedimento ou recusa justificada, o Chefe do 
Ministério Público local indicará ao Procurador Regional Eleitoral o substituto a ser 
designado. 
Portanto, não podemos afirmar que o promotor eleitoral sempre será um promotor 
de justiça estadual, uma vez que pode haver designação de outro membro.  

 

MINISTÉRIO PÚBLICO QUE OFICIA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS 

Outro assunto que costuma ser bastante cobrado é sobre os Ministérios Públicos que atuam 
junto aos Tribunais de Contas (TCU e TCEs). 

Embora ligados aos Tribunais de Contas, são considerados órgãos autônomos com identidade e 

fisionomia próprias. Portanto, repito, NÃO FAZEM PARTE DA ESTRUTURA do Ministério Público 
comum. 

Ademais, não existe vínculo entre os integrantes. Entretanto, segundo previsão constitucional, 
as disposições pertinentes a direitos, vedações e formas de investidura aplicáveis aos membros 
do Ministério Público brasileiro também se aplicam aos membros do MP Especial. 

MPE É O MPF NO 
EXERCÍCIO DE SUAS 
FUNÇÕES ELEITORAIS

PROCURADOR-GERAL DA 
REPÚBLICA

PROCURADOR-GERAL 
ELEITORAL

SUPERIOR TRIBUNAL 
ELEITORAL

PROCURADOR REGIONAL 
DA REPÚBLICA

PROCURADOR 
REGIONAL ELEITORAL

TRIBUNAIS REGIONAIS 
ELEITORAIS

PROMOTOR DE JUSTIÇA 
(MEMBRO DO MPE) PROMOTOR ELEITORAL

JUÍZES E JUNTAS 
ELEITORAIS
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Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições desta 
seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. 

1.4 - PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS 

Os princípios institucionais estão dispostos no art. 127 da CF: 

Art. 127. [...] § 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a 
independência funcional. 

Na LC 75/93, os princípios se repetem: 

Art. 4º São princípios institucionais do Ministério Público da União a unidade, a indivisibilidade e a 
independência funcional. 

 

Esses são o que chamamos de princípios expressos. Acredito ser importante citar também outros 

dois princípios implícitos: 

 
Figura 4: Princípios do Ministério Público (Prof. Tiago Zanolla) 

 

PRINCÍPIO DA UNIDADE 

Por princípio da unidade, embora cada membro seja o próprio MP, entende-se que o MP é 
apenas um e: 

´ Todos os membros formam um só corpo, uma só vontade; 

´ Sob a direção do seu chefe; 

´ A manifestação de um membro do MP representa a vontade do MP; 

´ A designação de membro não viola o princípio da unidade (Ex. força tarefa); 

´ Só podemos falar em unidade acerca da atuação funcional: 
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´ Administrativa – Não podemos falar em Unidade (no plano administrativo) entre MPs 

diferentes (MPU x MPE). 

´ Funcional – A atuação funcional (atividade-fim) do MP é uma só (ex. atuação 

eleitoral). 

PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE 

Os membros do MP (do mesmo ramo) podem se substituir uns aos outros, sem qualquer 

impedimento.  

´ Esse princípio deriva do princípio da unidade; 

´ Os membros do MP constituem um conjunto indivisível; 

´ O membro é o meio utilizado para a materialização da vontade do MP;  

´ Os membros não se vinculam pessoalmente ao processo è Praticam os atos em nome 

da instituição; 

´ O termo “intimação pessoal” não quer dizer que a intimação deva ser realizada na pessoa 

de algum membro do MP e não necessariamente naquele que assinou a denúncia. 

 

PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL 

Os membros (ou órgãos) do Ministério Púbico são INDEPENDENTES no exercício de suas funções; 

´ Os membros NÃO se submetem a nenhuma hierarquia de ordem ideológico-jurídica.  

´ O membro do MP tem liberdade total para atuar conforme suas ideias jurídicas. 

´ O PGR não tem poder sobre os demais membros (funcional); 

´ Assegura ao membro liberdade de bem escolher a tese a ser sustentada no feito sob a 

sua responsabilidade.  

´ A independência funcional diz respeito apenas à atividade jurídica; 

´ No que se refere à organização administrativa do órgão, HÁ HIERARQUIA; 

´ A independência é limitada pelo ordenamento jurídico. 

 

PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL 

O princípio do promotor natural decorre da independência funcional e da garantia da 

inamovibilidade dos membros da instituição; 
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´ Impede que o Chefe do MP faça designações casuísticas (elimina a figura do acusador 

público sob encomenda); 

´ Não impede as substituições legais; 

´ A indicação de promotor assistente ou equipe não fere o princípio; 

´ A substituição no caso de arquivamento improcedente não fere o princípio. 

´ A distribuição de serviços entre os membros observam regras específicas e pré-

estabelecidas. Compete ao Conselho Superior de cada ramo estabelecer tais critérios. 

 

PRINCÍPIO DA IRRESPONSABILIDADE 

´ Os membros do MP não são responsáveis pelos atos praticados no exercício de suas 

funções institucionais; 

´ Não tem caráter absoluto, pois se os membros agirem com imprudência, imperícia ou 

negligência podem sem punidos. 

 

 
Figura 5: Princípios do Ministério Público (Prof. Tiago Zanolla) 
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1.5 - GARANTIAS AOS MEMBROS 

As garantias estão previstas no art. 128 da CF: 

Art. 128. § 5º - I - as seguintes garantias: 

a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por 

sentença judicial transitada em julgado; 

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão 

colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus 

membros, assegurada ampla defesa; 

c) irredutibilidade de subsídio fixado na forma do art. 39, § 4º, e ressalvado o disposto nos 

arts. 37, X e XI, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I;  

 

VITALICIEDADE 

Garantia de que dispõem os membros do Ministério Público da União de só perderem o cargo 

em razão de sentença judicial transitada em julgado; 

´ Os cargos das classes iniciais serão providos por nomeação, em caráter vitalício, mediante 

concurso público específico para cada ramo.        

´ A vitaliciedade somente será alcançada após dois anos de efetivo exercício. 

´ Estágio probatório é o período dos dois primeiros anos de efetivo exercício do cargo pelo 

membro do Ministério Público da União.         

´ Compete ao CSMP de cada ramo decidir sobre o estágio probatório; 

´ É adquirida no cargo inicial de cada carreira; 

´ Confere aos membros do MPU uma maior segurança e liberdade no exercício de suas 

funções; 

´ Não é considerado um privilégio aos membros do MP, nem fere a isonomia com os demais 
servidores públicos; 

´ Cabe ao Conselho Superior, mediante PAD, propor ao PGR o ajuizamento da ação; 
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´ Cabe ao PGR promover a ação específica para a perda do cargo (independente do ramo); 
O processo se dá em processo ajuizado pelo PGR, com esta única finalidade.  

´ A propositura de ação para perda de cargo, quando decorrente de proposta do Conselho 
Superior depois de apreciado o processo administrativo, acarretará o afastamento do 
membro do Ministério Público da União do exercício de suas funções, com a perda dos 
vencimentos e das vantagens pecuniárias do respectivo cargo. 

´  Os membros do Ministério Público da União, durante o estágio probatório, somente 

poderão perder o cargo mediante decisão da maioria absoluta do respectivo Conselho 

Superior. 

 

INAMOVIBILIDADE 

Impede que o membro do MP seja removido compulsoriamente do seu local de atuação para 

outro. 

ü Os membros podem ser removidos por iniciativa própria; 

ü Não é uma garantia absoluta; 

ü É permitida por interesse público, assegurada ampla defesa  

 

Há incompatibilidade entre o disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar 
n. 75 acerca da forma da desconsideração da inamovibilidade 
 
LC 75/93 - por  voto de 2/3 dos membros do Conselho Superior do MP; 

CF 88 – por voto de  maioria absoluta dos membros do Conselho Superior do MP; 

 
è è Prevalece o comando constitucional de maioria absoluta. 

 

IRREDUTIBILIDADE DOS SUBSÍDIOS 

Garantia financeira conferida aos membros do MP. Semelhantemente ao que acontece com os 

magistrados, os membros do MP não podem ter seus subsídios reduzidos.  
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ü A irredutibilidade não é real, mas apenas nominal, não garante reajuste periódico 

(entendimento do STF)! 

ü Há redução pelo Teto do subsídio dos Ministros do STF e deduções legais (IRRF e 

Contribuições Previdenciárias) 

ü Valores recebidos a título de INDENIZAÇÃO não se submetem ao teto do serviço público. 

 

 

 
Figura 6: Garantias do Ministério Público (Prof. Tiago Zanolla) 

1.6 - VEDAÇÕES AOS MEMBROS 

Quanto às vedações, é importante esclarecer alguns aspectos: 

a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas 

processuais;  

è Não impede que o Ministério Público, como instituição, receba. 
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b) participar de sociedade comercial, na forma da lei;  

è Não impede que o membro atue como cotista ou acionista. 

  

c) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de 

magistério;  

è é uma vedação a outro cargo público. Não impede que o membro exerça atividades na 

iniciativa privada. 

è Em todos os casos deve ter compatibilidade de horários. 

 

d) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, 

entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.  

 

e) exercer a advocacia;  

è Não pode ser inscrito na OAB; 
è Pode gerar ação civil para perda do cargo; 
 

f) exercer atividade político-partidária;  

è Abrange também a filiação a partido; 
è A LONMP permite, mas o STF declarou inconstitucional; 

 

Quanto ao exercício da advocacia e à atividade política, admite-se que o membro que ingressou 

na carreira antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 exerça. 
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Figura 7: Atividade Político-partidária e o exercício da advocacia (Prof. Tiago Zanolla) 

 

 

Acerca do exercício da advocacia, o CNMP ressalva que, para os membros do MPDFT, 
a vedação ao exercício da advocacia é absoluta, uma vez que já lhes era vedada 
mesmo antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. 

 

1.7 – AUTONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Eis nossa base de estudo: 

Art. 127. § 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, 
observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços 
auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e 
os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento.  

Veja que a autonomia financeira não está expressamente prevista no texto constitucional, mas 

ela é assegurada por meio da elaboração da proposta orçamentária. 

Art. 127. § 3º O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos 
na lei de diretrizes orçamentárias. 

 

AUTONOMIA FUNCIONAL 
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A autonomia funcional do Ministério Público significa que a Instituição está isenta de qualquer 

influência externa no exercício de sua atividade-fim. 

´ O MP é livre para agir contra quem quer que seja; 

´ Não confunda autonomia com independência funcional: 

§ Autonomia è Relativa a agente externo (poder, órgão etc.); 

§ Independência è Diz respeito à livre atuação dos membros do MP (liberdade de 

convicção). 

 

AUTONOMIA ADMINISTRATIVA 

A autonomia administrativa assegura ao MP a prerrogativa de se AUTOGOVERNAR. 

´ Praticar atos próprios de gestão; 

´ Fazer licitações (não precisa de autorização do MPOG); Segue a 8.666! 

´ Elaborar e gerir contratos; 

´ Atos possuem autoexecutoriedade (administrativos); 

´ Pode editar normas internas; 

´ Propor criação/extinção de cargos (competência concorrente com o PR); 

´ Prover os cargos públicos. Não precisa de autorização do MPOG para efetuar atos 
provimentos; 

´ Decretos, normativos e atos do Poder Executivo são inaplicáveis ao MP. 

 

AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA 

A autonomia financeira não está expressamente previsto na CF, mas a própria CF garante ao MP 
a possibilidade de elaborar seu orçamento. 

´ Ela não está expressa na CF; 

´ Elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites da LDO; 

´ Gerir, Executar e aplicar recursos. 

´ Está sujeita à fiscalização externa pelo TCU (ou Poder Legislativo); 

´ Está sujeito ao controle do conselho Nacional do Ministério Público; 

´ O Executivo NÃO elabora a proposta do MPU; 

´ O Executivo NÃO pode cortar orçamento; 

´ O Executivo apenas consolida e ajusta a proposta. 
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´ A proposta orçamentária é elaborada pelo PGR e deve estar  compatibilizada entre os 
diferentes ramos (cada chefe envia ao PGR que a elabora); 

´ Não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem 
os limites, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos 
suplementares ou especiais.  

 

Em apertada síntese, a proposta orçamentária exercida da seguinte forma: 

Cabe ao MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, elaborar sua proposta orçamentária. Essa proposta 
deve estar contabilizada com as dos demais ramos do MPU.  

Na prática, cada chefe de cada ramo elabora a proposta do respectivo ramo e, após aprovação 
dos Conselhos Superiores de cada um dos ramos, a envia ao PGR. 

 

Art. 26. São atribuições do Procurador-Geral da República, como Chefe do Ministério Público da União:  

III - apresentar a proposta de orçamento do Ministério Público da União, compatibilizando os anteprojetos 
dos diferentes ramos da Instituição, na forma da lei de diretrizes orçamentárias; 

 

Antes de enviar, o Conselho de Assessoramento Superior do MP deve, OBRIGATORIAMENTE, 
OPINAR sobre a proposta orçamentária. 

Art. 30. O Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União deverá opinar sobre as 
matérias de interesse geral da Instituição, e em especial sobre: 

I - projetos de lei de interesse comum do Ministério Público da União, neles incluídos: 

b) a proposta de orçamento do Ministério Público da União; 

 

Enviar para quem? 

A proposta deve ser enviada ao Poder Executivo. Por quê? Pelo fato de que cabe ao Poder 
Executivo CONSOLIDAR as propostas orçamentárias de todos os órgãos, poderes, instituições 
etc. 

 

E se, por acaso, o MP não enviar a proposta orçamentária. A instituição ficará sem orçamento?  

Nada disso. Nesse caso, cabe ao Poder Executivo utilizar a proposta do ano vigente e a considerar 
para o próximo. 

§ 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.   
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Outra hipótese: o Poder Executivo pode alterar ou cortar a proposta orçamentária do MPU? Não, 
não pode! Se o orçamento do MPU for 500 milhões, o Executivo não pode alterá-la. A única 
hipótese que o Executivo pode mexer é quando a proposta está em desacordo com os limites 
estabelecidos.   

Por exemplo: o orçamento do MPU previsto é de 500 milhões e a instituição mandou a proposta 
com 530 milhões. Nesse caso, o Executivo pode AJUSTAR a proposta. 

§ 5º Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites 
estipulados na forma do § 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação 
da proposta orçamentária anual 

 

Graficamente, vai funcionar assim: 

 

 
Figura 8: Proposta orçamentária do MPU (Prof. Tiago Zanolla) 

 

Há algumas vertentes que defendem que o PGR elabora a proposta orçamentária do MPU, o 
que, na prática, não deixa de estar correta.   

 

STF - MS 31.618 MC / DF  

CHEFE MPF

CHEFE MPT

CHEFE MPDFT

CHEFE MPM

CABE AO CHEFE DE CADA RAMO 
ELABORAR A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

CONSELHO SUPERIOR 
MPF

O CONSELHO SUPERIOR DE CADA RAMO DEVE 
APROVAR A PROPOSTA QUE INTEGRARÁ O 
PROJETO ORÇAMENTÁRIO DO MPU

CONSELHO SUPERIOR 
MPDFT

CONSELHO SUPERIOR 
MPT

CONSELHO SUPERIOR 
MPM

PGR ENCAMINHA A 
PROPOSTA DO MPU

CABE AO PGR APRESENTAR A PROPOSTA 
ORÇAMENTÁRIA DO MPU, COMPATIBILIZANDO 
OS ANTEPROJETOS DOS DIFERENTES RAMOS

CONSELHO ASSESSORAMENTO DO MPU 
DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, 

OPINAR SOBRE A PROPOSTA

PODER EXECUTIVO

PROPOSTA DE 
ACORDO COM LDO

EXECUTIVO 
CONSOLIDA

ENVIA CONGRESSO 
NACIONAL

PROPOSTA NÃO 
RECEBIDA

CONSIDERA A 
PROPOSTA DO ANO 

VIGENTE

PROPOSTA RECEBIDA 
EM DESACORDO 

COM LDO

EXECUTIVO FAZ OS 
AJUSTES NECESSÁRIOS
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[...] 
Ante o exposto, concedo a medida liminar pleiteada, para assegurar que a proposta 
orçamentária original do Ministério Público Federal seja conhecida e examinada pelo 
Legislativo. Fica garantida à Presidência da República que o encaminhamento do texto 
original da proposta orçamentária elaborado pelo procurador-geral da República seja 
acompanhado por todas, quaisquer e cada uma das observações pertinentes à 
conveniência, à oportunidade, à legalidade e à constitucionalidade da pretensão, que 
a Presidência da República entender cabível. 

Nesse sentido, o STF afirma que o PGR elabora o texto da proposta orçamentária. 

De toda forma, fique atento ao comando da questão. 

 

Além da possibilidade de elaborar a proposta, cabe ao MPU gerir suas dotações orçamentárias. 

Uma vez aprovado o orçamento, o MPU vai receber por duodécimos. 

LC 75/93 - Art. 23. § 1º Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, compreendidos os 
créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues até o dia vinte de cada mês. 

 
Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de 
despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei 
de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura 
de créditos suplementares ou especiais. 

Além disso, o MP precisa prestar contas anualmente da sua gestão financeira. 

LC 75/93 - Art. 23. § 3º As contas referentes ao exercício anterior serão prestadas, anualmente, dentro de 
sessenta dias da abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional. 

 

Mas o MP não tem autonomia financeira? Tem sim, mas isso não exime a instituição de fazer 
despesas de acordo com a lei. Inclusive, a autonomia financeira NÃO LIVRA o MP da fiscalização 
pelo Congresso Nacional.  

§ 2º A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público da 
União será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União, segundo o disposto no Título IV, Capítulo I, Seção IX, da Constituição Federal, e por sistema 
próprio de controle interno. 

 

Esse é um controle EXTERNO. O MP também sobre controle interno: 

Ø CONTROLE EXTERNO è Congresso Nacional com o auxílio do TCU; 
CONTROLE INTERNO è Sistema interno. 
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Figura 9: Autonomia do Ministério Público (Prof. Tiago Zanolla) 

 

FUNCIONAL

AUTONOMIA 
DO MP

ADMINISTRATIVA

FINANCEIRA

O MP ESTÁ LIVRE DE INFLUÊNCIA 
EXTERNA

PODER DE SE AUTOGOVERNAR

ELABORAR SEU ORÇAMENTO E 
GERIR OS RECURSOS
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BONUS: Para não confundir princípios, autonomia e garantias: 

 

Figura 10: Princípios, garantias e autonomia do MP (Prof. Tiago Zanolla) 
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1.8 - CHEFES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

O chefe do MPU é o Procurador-Geral da República. 

´ O chefe do MPU não é o Presidente da República; 

´ A nomeação pelo Presidente da República não torna o PRG vinculado ao PR. 

´ O PRG é nomeado, portanto, pode ser RECONDUZIDO (se falar reeleito está incorreta); 

´ Não há formação de lista sêxtupla ou tríplice (Na prática, a ANPR faz a lista, mas não é uma 
exigência legal); 

´ O PGR também é chefe do CNMP; 

´ A aprovação é pelo Senado (não pela Câmara, nem do Congresso) por maioria absoluta (não 
simples nem um dois terços) 

´ O MP brasileiro não possui um “chefe”, mas cada MP possui o seu.  

´ O PGR não é chefe do Ministério Público Brasileiro; 

´ Os chefes dos MP’s dos Estados são os Procuradores- Gerais de Justiça de cada estado-
membro. 

O PGR será escolhido da seguinte forma: 

 
Figura 11: Escolha do PGR (Prof. Tiago Zanolla) 

Embora a Constituição fale em “membro da carreira”, o que daria a entender que 
qualquer membro do MPU (MPF, MPT, MPM ou MPDFT) poderia ser nomeado, somente 
os membros do Ministério Público Federal podem vir a ser Procurador-Geral da 
República, pois o PGR é o chefe do MPU e do MPF.  

Dentre as atribuições do PGR, destacam-se: 
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Figura 12: Principais atividades PGR (Prof. Tiago Zanolla) 

 

A ação penal pública contra o Procurador-Geral da República, quando no exercício do cargo, caberá 
ao Subprocurador-Geral da República que for designado pelo Conselho Superior do Ministério 
Público Federal.	
 

O Procurador-Geral da República também designará, dentre os Subprocuradores-Gerais da 
República e mediante prévia aprovação do nome pelo Conselho Superior, o Procurador Federal dos 
Direitos do Cidadão para exercer as funções do ofício pelo prazo de dois anos, permitida uma 
recondução, precedida de nova decisão do Conselho Superior. 

´ Em cada Estado e no Distrito Federal será designado, na forma do art. 49, III, órgão do 
Ministério Público Federal para exercer as funções do ofício de Procurador Regional dos 
Direitos do Cidadão. 

´ O Procurador somente será dispensado, antes do termo de sua investidura, por iniciativa do 
Procurador-Geral da República, anuindo a maioria absoluta do Conselho Superior. 

PROCURADOR-GERAL 
DA REPÚBLICA

PRESIDE

CHEFE

CONSELHO DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR 
DO MPU 

FUNCIONARÁ PERANTE 
O STF

CONSELHO NACIONAL DO MP

COLÉGIO DE PROCURADORES

MPU

MPF

CONSELHO SUPERIOR DO MPF

COMISSÃO DE CONCURSO

SERÁ O PGE

NOMEIA E DÁ POSSE

VICE-PGR

CHEFE MPT

CHEFE MPM

DÁ POSSE CHEFE MPDFT

DESIGNA PROCURADOR FEDERAL DOS 
DIREITOS DO CIDADÃO

MEMBROS DO CNJ
INDICA 01 MEMBRO DO MPU

ESCOLHE UM MEMBRO DO MPE
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No MPDFT, haverá o Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão. 
O Procurador-Geral de Justiça designará, dentre os Procuradores de Justiça e mediante 
prévia aprovação do nome pelo Conselho Superior, o Procurador Distrital dos Direitos do 
Cidadão, para servir pelo prazo de dois anos, permitida a recondução, precedida de nova 
decisão do Conselho Superior. 
O Procurador Distrital somente será dispensado, antes do termo de sua investidura, por 
iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, anuindo a maioria absoluta do Conselho 
Superior; 

 

DEMAIS CHEFES  

Sobre os demais chefes, é importante destacarmos a forma de nomeação, posse e destituição. 

RAMO CHEFE NOMEAÇÃO POSSE 
MPU 
MPF 

Procurador-Geral da República Presidente 
República 

Presidente 
República 

Vice-PGR PGR PGR 
MPT Procurador-Geral do Trabalho 
MPM Procurador-Geral da Justiça Militar 

MPDFT Procurador-Geral da Justiça do DFT Presidente 
República 

PGR 

MPE Procurador-Geral da Justiça Governador Governador 

Tabela 1:  Nomeação e Posse chefes do MP (Prof. Tiago Zanolla) 

 

REQUISITOS 

Eis os requisitos de cada um: 

RAMO CHEFE REQUISITOS 

MPU 
MPF 

Procurador-Geral da 
República 

Integrantes da carreira, maior de trinta e cinco anos.  

Vice-PGR Integrantes da carreira, maior de trinta e cinco anos. 
MPT Procurador-Geral do 

Trabalho 
Integrante da instituição, com mais de trinta e cinco anos de idade 
e de cinco anos na carreira, integrante de lista tríplice escolhida 
mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de 
Procuradores. 

MPM Procurador-Geral da Justiça 
Militar 
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MPDFT Procurador-Geral da Justiça 

do DFT 
Integrante de lista tríplice elaborada pelo Colégio de Procuradores 
e Promotores de Justiça. 
Concorrerão à lista tríplice os membros do Ministério Público do 
Distrito Federal com mais de cinco anos de exercício nas funções 
da carreira e que não tenham sofrido, nos últimos quatro anos, 
qualquer condenação definitiva ou não estejam respondendo a 
processo penal ou administrativo. 

MPE Procurador-Geral da Justiça Os Ministérios Públicos dos Estados formarão lista tríplice dentre 
integrantes da carreira, na forma da lei respectiva. 

Tabela 2: Requisitos para a escolha dos chefes do MP (Prof. Tiago Zanolla) 

 

FORMA DE DESTITUIÇÃO 

Antes de findar o mandato, os chefes podem ser destituídos de suas funções. 

RAMO CHEFE DESTITUIÇÃO 
MPU 
MPF 

Procurador-Geral da República Iniciativa do Presidente da República + aprovação 
maioria absoluta do SENADO 

MPT Procurador-Geral do Trabalho Será proposta ao Procurador-Geral da República pelo 
Conselho Superior, mediante deliberação obtida com 
base em voto secreto de dois terços de seus integrantes. 

MPM Procurador-Geral da Justiça Militar 

MPDFT Procurador-Geral da Justiça do DFT Deliberação da maioria absoluta do SENADO FEDERAL, 
mediante representação do Presidente da República. 

MPE Procurador-Geral da Justiça Deliberação da maioria absoluta do Legislativo 
(Assembleia Estadual) 

Tabela 3: Destituição dos chefes dos MPs (Prof. Tiago Zanolla) 

 

VICE-PROCURADORES-GERAIS 

Cada ramo terá um Vice-Procurador também. 

 

RAMO VICE REQUISITOS 
MPU 
MPF 

Vice-Procurador-Geral da República Integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco 
anos, o que o substituirá em seus impedimentos. 

MPT Procurador-Geral do Trabalho Subprocuradores-Gerais do Trabalho (sem requisitos 
adicionais) 

MPM Vice-Procurador-Geral da Justiça 
Militar 

Subprocuradores-Gerais 

MPDFT Procurador-Geral da Justiça do DFT Procuradores de Justiça 

Tabela 4: Dos Vice-Procuradores-Gerais (Prof. Tiago Zanolla) 
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ATENÇÃO: Em caso de vacância do cargo de procurador-geral, quem assume a presidência 
é o Vice-Presidente do Conselho Superior até o provimento definitivo.  
E o Vice-procurador-geral? Este substitui o Procurador-Geral nas ausências e nos 
impedimentos eventuais. 

 

MANDATO E RECONDUÇÕES 

RAMO CHEFE MANDAT
O 

RECONDUÇÃO 

MPU 
MPF 

Procurador-Geral da República 02 anos Permitida sucessivas 
reconduções 

MPT Procurador-Geral do Trabalho Permitida UMA única 
recondução MPM Procurador-Geral da Justiça Militar 

MPDFT Procurador-Geral da Justiça do DFT 

MPE Procurador-Geral da Justiça 
Tabela 5: Mandato e Recondução dos chefes dos MPs (Prof. Tiago Zanolla) 

 

 

1.9 - CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

O CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) foi criado pela EC 45/04, incluído na Constituição 
Federal a partir de seu art. 130-A.  

Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo 

Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um 

mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo: 

 

Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e 
financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. 

É órgão de controle externo ou interno? 

Dá uma olhadinha no art. Abaixo que trata do MP: 

Art. 128. O Ministério Público abrange: 
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I - o Ministério Público da União, que compreende: 

a) o Ministério Público Federal; 

b) o Ministério Público do Trabalho; 

c) o Ministério Público Militar; 

d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; 

II - os Ministérios Públicos dos Estados 

Como visto, não há menção ao CNMP. Portanto, o CNMP é órgão de CONTROLE EXTERNO dos atos 
administrativos e financeiros praticados pelo MP (cuidado, pois a questão pode tratar somente como 
órgão de controle ou mesmo órgão de controle constitucional). 

 

O CNMP fiscaliza quaisquer unidades do Ministério Público brasileiro. 
Os MPs que atuam perante os Tribunais de Contas não se submetem ao controle 
administrativo, financeiro e disciplinar do Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP). 

 

Alinhado a isso, o CNMP tem autonomia administrativa, funcional e financeira. 

• ADMINISTRATIVA è Tem a capacidade de se autogerir; 

• FUNCIONAL è Seus atos tem autonomia funcional (só podem ser invalidados por ação 

originária do STF); 

• FINANCEIRA è O CNMP vai gerir e executar seu orçamento. É o próprio CNMP que elabora 

sua proposta orçamentária. 

 

A estrutura do CNMP é a seguinte: 
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Figura 13: Estrutura CNMP (Prof. Tiago Zanolla) 

 

A origem de cada um dos 14 membros é a seguinte: 

 
Figura 14: Membros do CNMP (Prof. Tiago Zanolla) 

 

O Presidente do Conselho Federal da OAB não integra o CNMP, mas oficia junto a ele.  

1.10 – DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS 

Cada ramo do MPU tem sua própria carreira. 

Constituem carreiras independentes de cada ramo (por isso é vedada a transferência). 

MPF MPT MPM MPDFT 
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Subprocurador-Geral 
da República 

Subprocurador-Geral 
do Trabalho 

Subprocurador-Geral 
da Justiça Militar 

Procurador de 
Justiça 

Procurador Regional 
da República 

Procurador Regional 
do Trabalho 

Procurador da Justiça 
Militar 

Promotor de 
Justiça 

Procurador da 
República. 

Procurador do 
Trabalho 

Promotor da Justiça 
Militar 

Promotor de 
Justiça Adjunto 

Tabela 6: Carreiras do MPU (Prof. Tiago Zanolla) 

 

CONCURSO: de provas e títulos para ingresso em cada carreira do MPU (cada ramo faz seu concurso); 

ÂMBITO: Nacional; 

REALIZAÇÃO: obrigatoriamente, quando o número de vagas exceder a 10% do quadro respectivo e, 
facultativamente, a juízo do Conselho Superior competente;      

QUEM PODE PARTICIPAR: poderão inscrever-se no concurso bacharéis em Direito há, pelo menos, 
dois anos, de comprovada idoneidade moral (art. 187); 

è Prejudicado pela EC45/04 que passou a exigir três anos de prática jurídica APÓS a 
colação de grau; 

è Comprovação no momento da inscrição definitiva no concurso (STF) 
 

PRAZO DO CONCURSO: 02 anos, contados da publicação do ato homologatório, prorrogável uma 
vez pelo mesmo período.         

NOMEAÇÃO: obedecerá à ordem de classificação.  

LOTAÇÃO: Os aprovados, na ordem de classificação, escolherão a lotação de sua preferência, na 
relação das vagas que, após o resultado do concurso, o Conselho Superior decidir que devam ser 
providas inicialmente.         

RENÚNCIA À NOMEAÇÃO: O candidato poderá renunciar à nomeação correspondente à sua 
classificação, antecipadamente ou até o termo final do prazo de posse, caso em que o renunciante 
será deslocado para o último lugar na lista dos classificados. 

NOMEAÇÃO: ato expresso do PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

POSSE: Chefe de cada ramo. 
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 MPF MPT MPM MPDFT 

CARREIRA 
Procurador da 

República 
Procurador do 

Trabalho 
Promotor da 

Justiça Militar 
Promotor de 

Justiça Adjunto 

NOMEAÇÃO Procurador-Geral da República 

POSSE 
Procurador-Geral 

da República 
Procurador-Geral 

do Trabalho 
Procurador-Geral 
da Justiça Militar 

Procurador-Geral 
de Justiça do 

Distrito Federal e 
Territórios 

Tabela 7: Nomeação e posse membros MP (Prof. Tiago Zanolla) 

 

POSSE: ato expresso de aceitação das atribuições, dos deveres e das responsabilidades do cargo; 

EXERCÍCIO: desempenho das atribuições do cargo público ou da função gratificada. 

ATO PRAZO PRORROGÁVEL TOTAL COMO PRORROGA 

Posse 30 dias + 60 dias 90 dias Comunicação antes de 
findar o prazo inicial Exercício 30 dias + 30 dias 60 dias 

   150 dias  

Tabela 8: Prazos para posse e exercício (Prof. Tiago Zanolla) 

 

Os cargos das classes iniciais serão providos por nomeação, em caráter vitalício, mediante concurso 
público específico para cada ramo.        

A vitaliciedade somente será alcançada após dois anos de efetivo exercício. 

Estágio probatório é o período dos dois primeiros anos de efetivo exercício do cargo pelo membro 
do Ministério Público da União.         
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Figura 15: Da nomeação à vitaliciedade 

 

Os membros do Ministério Público da União, durante o estágio probatório, somente poderão perder 
o cargo mediante decisão da maioria absoluta do respectivo Conselho Superior. 

Os membros do Ministério Público da União, após dois anos de efetivo exercício, só poderão ser 
demitidos por decisão judicial transitada em julgado. 

 

 
Figura 16: Perda do cargo membros MPU (Prof. Tiago Zanolla) 

 

A propositura de ação para perda de cargo, quando decorrente de proposta do Conselho Superior 
depois de apreciado o processo administrativo, acarretará o afastamento do membro do Ministério 
Público da União do exercício de suas funções, com a perda dos vencimentos e das vantagens 
pecuniárias do respectivo cargo. 

Esse afastamento é diferente do afastamento DURANTE o processo administrativo (que é facultativo 
e SEM prejuízo dos vencimentos e vantagens do cargo). 

 

 

 

 

 

DA ATUAÇÃO DOS MEMBROS 

RAMO CARGO ATUAÇÃO 
Subprocuradores-Gerais Perante o STF e o TSE por delegação do PGR; 
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MPF Perante o STJ; 
Perante as câmaras de coordenação 

Procuradores-Regionais Oficiam perante os Tribunais Regionais Federais 
Procuradores da República Atuam perante os Juízes Federais 

Perante os TRE’s quando não tiver sede da Procuradoria 

MPT Subprocuradores-Gerais do 
Trabalho 

Perante o TST e as câmaras de coordenação e revisão 

Procuradores-Regionais do 
Trabalho 

Oficiam perante os Tribunais Regionais do Trabalho. 

Procuradores do Trabalho Serão designados para funcionar junto aos Tribunais Regionais 
do Trabalho e, na forma das leis processuais, nos litígios 
trabalhistas que envolvam, especialmente, interesses de 
menores e incapazes. 

MPM Subprocuradores-Gerais da 
Justiça Militar 

Serão designados para oficiar junto ao Superior Tribunal Militar 
e à Câmara de Coordenação e Revisão. 

Procuradores da Justiça Militar Serão designados para oficiar junto às Auditorias Militares. 
Promotores da Justiça Militar Serão designados para oficiar junto às Auditorias Militares 

MPDFT Procuradores de Justiça Designados para oficiar junto ao Tribunal de Justiça e nas 
Câmaras de Coordenação e Revisão. 

Promotores de Justiça serão designados para oficiar junto às Varas da Justiça do Distrito 
Federal e Territórios. 

Promotores de Justiça Adjuntos serão designados para oficiar junto às Varas da Justiça do Distrito 
Federal e Territórios. 

Tabela 9: Atuação das carreiras do MP (Prof. Tiago Zanolla) 

 

O Ministério Público dos estados e o MPDFT tem a legitimidade para levar casos ao STF 
ou STJ, independentemente do MPF. O único requisito é que o fato em discussão, na 
origem, esteja na esfera de competência do MP estadual / MPDFT. 
[...] Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios podem postular diretamente 
no STF e no STJ, em recursos e meios de impugnação oriundos de processos nos quais o ramo Estadual 
tem atribuição para atuar. [...] 
[...] Legitimidade de MPE para postular no STF e no STJ. Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito 
Federal e Territórios podem postular diretamente no STF e no STJ, em recursos e meios de impugnação 
oriundos de processos nos quais o ramo Estadual tem atribuição para atuar. [...] 
[...] Interpretando essas disposições, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que os Ministérios 
Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios podem postular diretamente nesta Corte, em 
recursos e meios de impugnação oriundos de processos nos quais o ramo Estadual tem atribuição para 
atuar. [...] 

 

PROMOÇÕES 



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Técnico) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 38 
225 

Resumo - Reta Final MPU (Técnico) 
Material Gratuito 

 
As promoções far-se-ão, alternadamente, por antiguidade e merecimento. 

´ ANTIGUIDADE – É apurada por meio de uma LISTA DE ANTIGUIDADE, homologada pelo 
respectivo Conselho Superior. 

´ MERECIMENTO – É apurado mediante critérios objetivos (pontuação por participação em 
atividades extras, aprimoramento acadêmico etc.), fixados em regulamento apurado pelo 
Conselho Superior respectivo (art. 200 da Lei). 

 

ATENÇÃO à forma de ingresso em cada cargo 

 MPF MPT MPM MPDFT 

INGRESSO VIA 
PROMOÇÃO 

Subprocurador-Geral 
da República 

Subprocurador-
Geral do Trabalho 

Subprocurador-Geral 
da Justiça Militar 

Procurador de 
Justiça 

Procurador Regional 
da República 

Procurador 
Regional do 

Trabalho 

Procurador da Justiça 
Militar 

Promotor de 
Justiça 

INGRESSO VIA 
CONCURSO 

Procurador da 
República 

Procurador do 
Trabalho 

Promotor da Justiça 
Militar 

Promotor de 
Justiça Adjunto 

Tabela 10: Forma de ingresso nos cargos (Prof. Tiago Zanolla) 

O membro afastado não pode ser promovido nas seguintes hipóteses: 
Art. 201. Não poderá concorrer à promoção por merecimento, até um dia após o regresso, o membro do 

Ministério Público da União afastado da carreira para: 

I - exercer cargo eletivo ou a ele concorrer; 

II - exercer outro cargo público permitido por lei. 

 

 

É facultada a renúncia à promoção, em qualquer tempo, desde que haja vaga na categoria 
imediatamente anterior. 

 

DA DISCIPLINA 
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Primeiro, as vedações: 

Art. 236. O membro do Ministério Público da União, em respeito à dignidade de suas funções e à da Justiça, deve 
observar as normas que regem o seu exercício e especialmente: 

I - cumprir os prazos processuais; 

II - guardar segredo sobre assunto de caráter sigiloso que conheça em razão do cargo ou função; 

III - velar por suas prerrogativas institucionais e processuais; 

IV - prestar informações aos órgãos da administração superior do Ministério Público, quando requisitadas; 

V - atender ao expediente forense e participar dos atos judiciais, quando for obrigatória a sua presença; ou 
assistir a outros, quando conveniente ao interesse do serviço; 

VI - declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei; 

VII - adotar as providências cabíveis em face das irregularidades de que tiver conhecimento ou que ocorrerem 
nos serviços a seu cargo; 

VIII - tratar com urbanidade as pessoas com as quais se relacione em razão do serviço; 

IX - desempenhar com zelo e probidade as suas funções; 

X - guardar decoro pessoal. 

 

As sanções a que os membros estão sujeitos são as seguintes: 

PENALIDADE APLICAÇÃO 

ADVERTÊNCIA Reservadamente e por escrito, em caso de negligência no exercício das 
funções; 

Censura Reservadamente e por escrito, em caso de reincidência em falta 
anteriormente punida com advertência ou de descumprimento de 
dever legal; 

Suspensão Até 45 dias, em caso de reincidência em falta anteriormente punida 
com censura. 

De 45 a 90 dias, em caso de inobservância das vedações impostas por 
esta lei complementar ou de reincidência em falta anteriormente 
punida com suspensão até quarenta e cinco dias; 

Cassação 
Aposentadoria ou 
disponibilidade 

Nos  casos de falta punível com demissão, praticada quando no 
exercício do cargo ou função. 

Demissão a) lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio nacional ou de 
bens confiados à sua guarda; 
b) improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º, da 
Constituição Federal; 
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c) condenação por crime praticado com abuso de poder ou violação de 
dever para com a Administração Pública, quando a pena aplicada for 
igual ou superior a dois anos; 
d) incontinência pública e escandalosa que comprometa gravemente, 
por sua habitualidade, a dignidade da Instituição; 
e) abandono de cargo; 
f) revelação de assunto de caráter sigiloso, que conheça em razão do 
cargo ou função, comprometendo a dignidade de suas funções ou da 
justiça; 
g) aceitação ilegal de cargo ou função pública; 
h) reincidência no descumprimento do dever legal, anteriormente 
punido com a suspensão prevista no inciso anterior; 

Tabela 11: Penalidades aplicáveis aos membros do MPU (Prof. Tiago Zanolla) 

PONTOS DE ATENÇÃO: 

SUSPENSÃO - A suspensão importa, enquanto durar, na perda dos vencimentos e das vantagens 
inerentes ao exercício do cargo, vedada a sua conversão em multa.        

REINCIDÊNCIA - prática de nova infração, dentro de quatro anos após cientificado o infrator do ato 
que lhe tenha imposto sanção disciplinar.         

ABANDONO DE CARGO – Ausência sem causa justificada por mais de 30 dias consecutivos. 
Equipara-se ao abandono de cargo a falta injustificada por mais de sessenta dias intercalados, no 
período de doze meses.         

CONVERSÃO DA DEMISSÃO EM SUSPENSÃO -  A demissão poderá ser convertida, uma única vez, 
em suspensão, nas hipóteses previstas nas alíneas a e h do inciso V, quando de pequena gravidade 
o fato ou irrelevantes os danos causados, atendido o disposto no art. 244. 

a) lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio nacional ou de bens confiados à sua 

guarda; 

h) reincidência no descumprimento do dever legal, anteriormente punido com a suspensão 

prevista no inciso anterior; 

 

APLICAÇÃO DAS SANÇÕES: 

PENALIDADE APLICAÇÃO 
Advertência Procurador-Geral de cada ramo  
Censura 
Suspensão 
Cassação Aposentadoria Sentença Judicial Transitada em Julgado 

Cassação Disponibilidade 
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Demissão 

Tabela 12: Aplicação das Penalidades (Prof. Tiago Zanolla) 

 

PRESCRIÇÃO 

A prescrição começa a correr: 

• do dia em que a falta for cometida; ou 
• do dia em que tenha cessado a continuação ou permanência, nas faltas continuadas ou 

permanentes. 

PRAZO FALTA PUNÍVEL 
01 ano Advertência; 

Censura 
02 anos Suspensão 
04 anos Demissão; 

Cassação Aposentadoria; 
Cassação Disponibilidade 

Prevista na lei penal A falta, prevista na lei penal como crime, prescreverá 
juntamente com este. 
Tabela 13: Prazos prescricionais (Prof. Tiago Zanolla) 

Interrompem a prescrição a instauração de processo administrativo e a citação para a ação de perda 
do cargo. 

 

RITO SINDICÂNCIA, INQUÉRITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 
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Figura 17: Rito sindicância, inquérito administrativo e processo administrativo (Prof. Tiago Zanolla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATÉ A PRÓXIMA! 

proftiagozanolla 

PROF. TIAGO ZANOLLA 
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2 - PORTUGUÊS PARA MPU 

2.1 - APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

       Professor felipe luccas       fanpage: Professor felipe luccas        Professorfelipeluccas   /  feluccaslp                                  

2.2 - RESUMO CLASSES I 

SINTAGMA NOMINAL (MUDANÇA DE ORDEM) 

Ao inverter a ordem o sintagma nominal, há basicamente três consequências:  

1) Não muda nem a classe nem o sentido: 

Ex:   Cão        bom        x         Bom        cão 
       Subst       Adj                     Adj        Subst 

2) Muda o sentido sem mudar as classes. 

Ex: Candidato     pobre       x        Pobre      candidato 
           Subst           Adj                      Adj             Subst 

pobre menina (coitadinha) x menina pobre (sem recursos financeiros) 
 
grande homem (grandeza moral) x homem grande (grandeza física) 
 
simples questão (mera questão, valor depreciativo)  x questão simples (questão não 
complexa, fácil) 
 
velho amigo (amigo de longa data) x amigo velho (amigo idoso) 
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3) Muda a classe, e muda necessariamente o sentido. 

                      Ex:    alemão        comunista      x        comunista       alemão 
Subst               Adj                          Subst                Adj 

 
1- Alemão (subst.) é a pessoa e comunista (adj.) é sua qualificação, sua orientação 

política. 
x 

2- Comunista (subst.) é a pessoa e alemão (adj.) é sua qualificação, sua origem. 

Outro exemplo: amigo cachorro (amigo de caráter duvidoso) x cachorro amigo (cão 
amigo) 

Advérbio: Palavra invariável que modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio... 

Você estuda muito.  
Você é muito estudioso.  
Você estuda muito regularmente.  

As circunstâncias adverbiais (podem vir em forma de advérbio simples, locução adverbial ou até 
oração adverbial) 

Estudo sempre (“advérbio” de tempo).   
Estudo a todo momento. (“locução adverbial” de tempo).   
Estudo sempre que posso. (“oração adverbial” de tempo). 

As circunstâncias adverbiais (valor semântico) 

Tempo: hoje, logo, primeiro, ontem, tarde, outrora, amanhã, cedo, depois, ainda, 
antigamente, antes, doravante, nunca, então, agora, sempre, já, enfim, afinal, amiúde 
(frequentemente); às vezes, à tarde, à noite, de manhã, de repente... 
Lugar: aqui, antes, dentro, ali, adiante, fora, acolá, atrás, além, lá, detrás, aquém, cá, 
acima, onde, perto, aí, abaixo, aonde, longe, debaixo, afora, embaixo; a distância, à 
distância de, de longe, de perto, em cima, à direita,em volta. 
Modo: bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, devagar, calmamente (a maior parte dos 
terminados em “mente”) 
Intensidade: bem, muito, demais, pouco, tão, bastante, mais, menos, demasiado, quanto, 
quão, tanto, quase, extremamente... 
Negação: não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma nenhuma, tampouco... 
Dúvida: talvez, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez... 
Afirmação: sim, certamente, realmente, decerto, efetivamente, certo, mesmo, deveras, 
indubitavelmente, com certeza. 
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OBS: As orações adverbiais também expressam circunstâncias adverbiais. Ex: orações 
adverbiais concessivas, causais, consecutivas, comparativas, conformativas, condicionais, 
temporais, finais, proporcionais... 
Quando puder, estude! (Oração subordinada adverbial temporal: adjunto adverbial de 
tempo) 
Embora tenha pouco tempo, ele estuda. (Oração subordinada adverbial concessiva: 
adjunto adverbial de concessão) 

Valor semântico da preposição (valor nocional) 

Vejam os principais sentidos das preposições mais cobradas em prova:  

Ex: Fui ao cinema com ela. (companhia) 
Ex: Vou a/para um lugar melhor. (direção; provisório x definitivo) 
Ex: Para Freud, o sonho é um desejo reprimido. (conformidade/opinião/referência) 
Ex: Devolva-me o livro do aluno. (posse) 
Ex: Feri-me com a faca. (instrumento) 
Ex: Vivo de aluguéis e investimentos. (meio) 
Ex: Estudo com gana. (modo) 
Ex: O prazo para posse é de 30 dias (tempo) 
Ex: Não sou de Campinas. (origem) 
É possível substituir algumas preposições por locuções prepositivas de valor equivalente:  
Ex: Estudo para/a fim de passar em primeiro lugar. (finalidade) 
Ex: Estou morrendo de/por causa do frio. (causa) 
Ex: Não fale de/sobre/ a respeito de/acerca de corrupção aqui. (assunto) 
Ex: Meu pensamento vai contra/de encontro ao populismo. (oposição) 

2.3 – PRONOMES 

PRONOMES DEMONSTRATIVOS: Apontam para as pessoas do discurso.  

Fazem remissões no espaço, no tempo e no texto (recurso coesivo) 

1ªPessoa: Este (a)(s)/Isto      
Espaço: Aqui (próximo do falante) – Ex: Esta caneta aqui na minha mão é cara.        
Tempo: Presente (tempo mais próximo, atual, corrente) Ex: Este inverno está terrível 
(inverno corrente) 
Texto: Referência ao que será dito em seguida (catafórica) - Este é o problema: estudar 
exige disciplina.  

2ªPessoa: Esse (a)(s)/Isso       

Espaço: Aí (mais distante do falante e próximo do ouvinte) - Ex: Essa caneta aí na sua mão 
é cara.                   
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Tempo: Passado/Futuro pouco distante – Ex: Esse último mês foi muito cansativo.  
Texto: Esse é o problema. (Refere ao que já foi mencionado antes “o fato de estudar exigir 
disciplina” – valor anafórico)                                                 

3ª Pessoa: Aquele (a)(s)/Aquilo 

Espaço: Lá (distante do falante e do ouvinte) - Ex: Aquela caneta lá na mão dele é cara.                   
Tempo: Passado/Futuro distante/remoto/vago – Ex: Aquele ano de 1945 foi tenso para a 
humanidade.  
Texto:   Usado para referência anafórica ou catafórica: Aquilo era um absurdo / Aquele 
que estuda passa.  

Obs: Sem prejuízo das regras específicas, vale notar que o uso dos pronomes 
demonstrativos no texto e no tempo segue lógica semelhante ao uso no “espaço”: os 
pronomes de primeira pessoa indicam maior aproximação, os de segunda indicam maior 
“distanciamento” e os de terceira indicam distanciamento maior ainda. 

PRONOMES DEMONSTRATIVOS: Apontam para as pessoas do discurso.  

OBS: Em pares discriminados, use “este(a)(s)” para o mais próximo e “aquele (a)(s)” para 
o mais distante.  
Xuxa e Pelé são celebridades. Este é o Rei do Futebol, aquela é a Rainha dos Baixinhos.  
Dessa forma, perceba que “este (a)(s)/isto” também pode ser usado para referência 
anafórica.  

O pronome demonstrativo “o” é muito utilizado para retomar orações ou adjetivos:  

Ex: “Mas a língua é como a mulher de César: não lhe basta ser honesta, convém que o 
pareça” (pareça ser honesta) 
Ex: Queria desistir logo, mas preferi não fazê-lo. (não fazer “isso”, não “desistir logo”)  
Ex: A memória não é seletiva por acaso. Ela o é por necessidade (é “seletiva”)  

Indefinidos (indicam quantidade/identidade de forma vaga, imprecisa): ninguém, 
nenhum, alguém, algum, algo, todo, outro, tanto, quanto, muito, bastante, certo, cada, 
vários, qualquer, tudo, qual, outrem, nada, mais, menos, que, quem, um (quando em 
par com “outro”)...  

Efeitos semânticos da mudança de ordem:  

certa pessoa (alguma pessoa indeterminada) x pessoa certa (pessoa determinada, exata, 
perfeita, adequada) 
qualquer mulher (alguma mulher – não especificada) x mulher qualquer (mulher sem 
valor – depreciação) 
bastante dinheiro (muito) x dinheiro bastante (suficiente) 
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diversas/várias soluções (algumas – quantidade) x soluções diversas/várias (diferentes, 
diversificadas) 

PRONOMES RELATIVOS (QUE, O/A(S) QUAL(IS), CUJO, ONDE, AONDE...) 

Recebem esse nome porque retomam um termo antecedente (referente) e relacionam a oração 
principal à oração adjetiva que introduzem.  

O menino que estuda passa. (retoma “o menino”, seu antecedente) 

É lícito trocar o “que” por seus equivalentes “variáveis” (o qual, os quais, a qual, as quais), 
respeitando-se a concordância:  

As meninos as quais estudam passam. (retoma “os meninas”, seu antecedente, 
concordando em gênero e número) 

Para retomar lugares físicos, usa-se “onde”. Se o verbo pedir preposição “A”, como “ir, chegar, 
voltar, comparecer”, usa-se “Aonde”.  

A casa onde moro é muito distante.  
A casa aonde cheguei é muito distante.  

A lógica é esta: se um termo pede preposição, ela deve vir antes do pronome relativo:  

O autor a quem me refiro é brasileiro. 
O autor de quem gosto é brasileiro. 

O pronome “cujo(a)(s)” estabelece relação de posse entre dois termos de valor substantivo. Não 
pode ser precedido ou seguido de artigo, mas aceita preposição, caso o termo seguinte a exija:  

As obras cujo autor faleceu são mais valorizadas. 
As obras a cujo autor me refiro são mais valorizadas. 
As obras de cujo autor gosto são mais valorizadas. 

Regras para a união de pronomes oblíquos átonos:  

(me, te, se, nos, vos, o(s), a(s), lhe) 

Quando os verbos são terminados em R, S, Z + o, os, a, as, corta-se esta última consoante e adiciona-
se o “l”. Teremos: lo, los, la, las.  

ü Eu não pude dissuadir a menina.  
ü Nós convidamos a menina 

Com m, ão, aos, õe, ões   + o, os, a, as, teremos simples acréscimo de no, nos, na, nas. 

ü Eles mataram a barata.  
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ü Ele expõe quadros em Paris 

û Ele expõe -lhes em Paris. (O ‘lhe’ é pronome que substitui termos preposicionados 
– a ele(a)(s), para  nele (a)(s), dele (a)(s). Portanto, não pode ser usado como 
objeto direto.) 

Ex: Encontrei minha mãe e dei-lhe dinheiro (dei a ela) 
Ex: O rapaz foi violentado. Arracaram-lhe as roupas (arrancaram as suas roupas/roupas 
‘dele’ – Pronomes pessoais podem ter valor possessivo!) 

Também se corta o “s” quando se adiciona “nos” a verbo terminado em “-mos”:  

Animemo-nos! Alistamo-nos no exército! 

 

COLOCAÇÃO PRONOMINAL  (PROBIÇÕES BÁSICAS) 

 

 

 

û Me dá um cigarro?  
û Darei-te um presente. 
û Daria-te um presente. 
û Tinha emprestado-lhe um dinheiro.  

 

ü Dá-me um cigarro. 
ü Dar-te-ei um presente. 
ü Dar-te-ia um presente. 
ü Tinha-lhe emprestado um dinheiro. 

 

ATRAI PRÓCLISE: (O pronome oblíquo átono fica antes do verbo) 

Conjunção Subordinativa (que, se, como, quando, para que, à medida que, embora, 
consoante...) 
Em orações subordinadas, a próclise é de regra! 
Negativa (não, nunca, nada, ninguém, nem, jamais, tampouco...)  
Advérbio (já, aqui, mais, talvez, somente, ainda, sempre, talvez, também, até, inclusive, 
hoje, provavelmente) 
Pronome  
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(Relativo: que, o qual, cujo, quem, quanto, onde, como, quando...) 
(Indefinido: alguns, todos, tudo, alguém, qualquer, outro, outrem...)  
(Interrogativo: que, quem, qual, quanto...)  

 Com verbo no “infinitivo” após palavra atrativa, a ênclise também é correta. 

Ex: Peço para não alimentá-los. (Facultativo) 

2.4 - RESUMO CLASSES II 

Conjunções COORDENATIVAS: 

ADITIVAS: “e”, “nem”, “não só X, mas também Y”, “não só X, como Y” 

ADVERSATIVAS: “mas, todavia, porém, contudo, no entanto, entretanto” 

Ex: Eu investi dinheiro; o mercado, porém, não está favorável.  

ALTERNATIVAS: ou, ou... ou, já...já. quer...quer, ora...ora, seja...seja, nem...nem. 

Ex: Messi ou Ronaldo será o melhor da história.  
Ex: Fritura ou açúcar em excesso fazem mal à saúde.   

EXPLICATIVAS: que, porque, pois, porquanto. 

Ex: Leve o guarda-chuva, pois vai chover.  

CONCLUSIVAS: portanto, então, logo, pois (deslocado, entre vírgulas), por conseguinte, por isso, 
assim. 

Ex: A vida é difícil; você deve, pois, perseverar!  
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E

ADITIVO:

Estudo e trabalho

CONCLUSIVO:
Ele correu todo dia e perdeu o peso que 

queria

OPOSIÇÃO:
Ele estuda muito, e não aprende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunções SUBORDINATIVAS ADVERBIAIS : 

CAUSAIS: porque, como (antecipado), já que, uma vez que, visto que, visto como, porquanto, na 
medida em que, etc. 

Ex: Como choveu, a rua está molhada. 

CONSECUTIVAS: que (relacionado a palavra intensificadora: “tão”, “tal”, “tanto”, “tamanho”); de 
modo/sorte/forma/maneira que... 

CONCESSIVAS: embora, ainda que, apesar de que, mesmo que, conquanto, não obstante, posto 
que, malgrado. 

Ex: Embora seja pequena, ela é extremamente forte.  
Ex: Apesar de ser pequena, ela é extremamente forte.  

CONFORMATIVAS: como, conforme, consoante, segundo. 

COMPARATIVAS: como, assim como, que, (do) que, qual (em “tal qual”), quanto (em “tanto 
quanto”), como se (comparação hipotética)... 

CONDICIONAIS: se, caso, salvo se, contanto que, uma vez que, desde que, a não ser que, a menos 
que, sem que, etc. 

Ex: Se fizer sol, vamos à praia.  
Ex: Caso faça sol, vamos à praia.  
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COMO

COMPARATIVO:
Trabalho como um burro

CONFORMATIVO:
Como dizia Cartola, “o mundo é um moinho”

Agi como a Constituição determina

CAUSA:
Como choveu, a rua ficou alagada

 

Conjunções SUBORDINATIVAS ADVERBIAIS : 

FINAIS (FINALIDADE): para que, a fim de que, que, porque (= para que). 

Ex: Para/A fim de ser aprovada logo, ela estuda muito.  

PROPORCIONAIS: à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais/menos 
X....mais/menos Y 

Ex: À medida que que o tempo passa, vamos ficando mais experientes.  
Ex: Quanto mais o tempo passa, mais vamos ficando mais experientes.  

TEMPORAIS: quando, enquanto, logo que, *mal, antes que, depois que, até que, sempre que, assim 
que, desde que, todas as vezes que, cada vez que... 

Ex: O cão latiu quando cheguei.  
Ex: Mal cheguei e já me ligaram.  
Ex: Desde que cheguei, já me ligaram oito vezes.  
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QUE

EXPLICATIVO:
Não saia, que está chovendo

CAUSAL:
Velho que estava, vivia doente

CONSECUTIVO:
Estava tão velho, que vivia doente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.5 - RESUMO CLASSES III 

RESUMO FUNDAMENTAL: TEMPOS/MODO.  

Presente/indicativo 

• Eu estudo para concursos. (indica hábito no presente) 
• A água ferve a 100 graus Celsius. (indica fato universal, verdade atemporal; usado em 

máximas, ditados, dogmas, axiomas, premissas científicas) 
• A novela começa amanhã. (o presente pode ser usado com valor de futuro visto como certo e 

próximo) 
• Vocês vão passar. (o presente pode ser usado com valor de futuro desejável) 

 

RESUMO FUNDAMENTAL: TEMPOS/MODO.  

Pretérito/Indicativo 

• Ontem assisti a um filme. (Perfeito simples: ação perfeitamente concluída) 
• Os policiais têm enfrentado dificuldades. (Perfeito composto: ação que começa no passado 

e perdura, tem progresso, continuidade, no presente).  
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• Nesse sentido, poderia ser substituído por locução de (vir+gerúndio): Os policiais vêm 

enfrentando dificuldade.  
• Todo dia ele fazia café, lia o jornal, passeava com o cão e ia trabalhar. (Imperfeito: ação 

duradoura, habitual, repetitiva, contínua no passado – foco na duração – usado para 
caracterizar personagens e rotinas) 

• Quando cheguei ao ponto, o ônibus já passara. (Mais-que-perfeito: ação concluída antes de 
outra também no passado) 

• Na forma composta (tinha/havia+particípio), teríamos: Quando cheguei ao ponto, o ônibus já 
tinha passado. 

 

RESUMO FUNDAMENTAL: TEMPOS/MODO.  

Futuro 

• Amanhã, às 23 horas, eu chegarei. (simples- a ação será concluída) 
• Amanhã, às 23 horas, eu terei chegado. (composto- ação já estará concluída no futuro) 

Futuro do Pretérito/Indicativo 

• Você deveria ser mais estudioso. (sugestão, polidez) 
• Gostaria de entrar para uma xícara de café? 
• Segundo relatos, o senador estaria envolvido em uma quadrilha. (mesmo sendo tempo do 

indicativo, o modo da ‘certeza’, o futuro do pretérito pode sim indicar ideia de dúvida, 
incerteza, possibilidade – também por isso é usado nas condicionais) 

 

RESUMO FUNDAMENTAL: TEMPOS/MODO.  

 Subjuntivo (modo da dúvida, hipótese, incerteza, conjectura – é também classicamente usado nas 
orações subordinadas substantivas, adverbiais concessivas e adjetivas) 

• É possível que ele venha e nos ajude. (presente) 
• Precisamos de uma seleção que marque seis gols por partida. (presente) 
• Por seu valor hipotético, é o tempo usado por excelência nas estruturas condicionais: 
• Se eu pudesse, ajudaria mamãe. (pretérito imperfeito) 
• Se eu passar, ajudarei mamãe. (futuro) 

 

RESUMO FUNDAMENTAL: TEMPOS/MODO.  

 Imperativo: modo que indica ordem, pedido, conselho, sugestão, orientação... 

Imperativo Negativo (cópia do presente do subjuntivo, com acréscimo do “não”) 

• Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. 

Formação do Imperativo AFIRMATIVO:  

Faze tu! 
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• (eu faço, tu fazes >> Corta o S: tu fazes > Faze tu ou Faz tu) 

Fazei vós! 

• (nós fazemos, vós fazeis>> Corta o S: vós fazeis > Fazei vós) 

 

VOZES VERBAIS: ATIVA, PASSIVA E REFLEXIVA 

Ativa: O sujeito pratica a ação:  

• Ex: O idoso armado deteve [os criminosos]  

Na voz ativa, o termo de valor paciente é o objeto direto [os criminosos] .  

Passiva: O sujeito é paciente, sofre a ação:  

• Ex: [os criminosos]:  
o foram detidos  pelo idoso armado. (Passiva analítica: SER+Particípio)  
o Detiveram-SE [os criminosos] (Passiva sintética ou pronominal: VTD+SE apassivador) 

 O objeto direto da voz ativa vira sujeito e o termo de valor agente passa a ser o “agente da passiva”.  

Cuidado: Na conversão, deve-se observar a concordância e também a manutenção do 
tempo verbal original.  

Reflexiva: O sujeito pratica e recebe a ação, ao mesmo tempo.  

• Ex: [os criminosos] se entregaram à polícia. (entregaram a si mesmos) 

Recíproca: Dois ou mais sujeitos praticam ações de forma mútua.  

• Ex: [os criminosos] se abraçaram na prisão. (abraçaram uns aos outros) 

 

VERBO IMPESSOAL (Aquele que não possui “pessoa”, isto é, não possui “sujeito”. Por isso, 
constituem as “orações sem sujeito”. Normalmente indicam fenômenos naturais, tempo, clima... 

• Ainda é cedo, mas parece tarde.  
• Choveu hoje.  
• Choveram recursos contra essa questão. (um verbo impessoal poderá ter sujeito e variar 

normalmente, se for usado em sentido figurado, com agente próprio) 

O VERBO IMPESSOAL MAIS IMPORTANTE É O VERBO “HAVER”, que será impessoal e, portanto, 
invariável (não vai ao plural!) quando: 

• For sinônimo de “existir” ou “ocorrer”: 
o Há pessoas legais aqui. (existem pessoas...) 
o Houve acidentes. (ocorreram/sucederam/aconteceram acidentes) 

• Indicar tempo decorrido: 
o Há dez anos não fumo.  
o Faz dez anos não fumo 
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As correlações abaixo são absolutamente essenciais e devem servir de modelo para comparação 
com aquelas utilizadas em prova (com a devida adaptação dos verbos) 

Correlação verbal 
Se eu pudesse, faria  
Se eu puder, farei 
Caso eu possa, farei.  

2.6 - RESUMO SINTAXE 

Sujeito Simples (apenas um núcleo)  

Ex: João passou no concurso do tribunal.  
Ex: As pessoas  têm problemas de convívio.  

Composto (possui mais de um núcleo) 

Ex: João e Maria passaram no concurso do tribunal.  

Oculto (Elíptico ou Desinencial): embora não esteja “expresso” na oração, é determinado pelo 
contexto ou pela terminação do verbo 

Ex: Não podemos mais beber vinho. (nós não podemos...) 
Ex: Consultei meus advogados. Disseram que sou culpado. (meus advogados disseram) 

Sujeito Indeterminado (Não é conhecido, determinável no contexto) 

Verbo na 3ª pessoa do plural sem sujeito explícito. 

Ex: Roubaram nosso carro enquanto dormíamos. 

Verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação + “SE”  

Ex: Precisa-se de funcionários não viciados em celular. 
Ex: O sistema tributário é confuso. Trata-se de regras que não fazem sentido. 
Ex: Vive-se bem em Campinas. 
Ex: Sempre se está sujeito a erros. 

Observe que o verbo fica na terceira pessoa do singular. O “SE” indeterminador do sujeito ocorre 
com verbos que não sejam transitivos diretos. Portanto, não confunda com voz passiva: VTD + SE 
(Voz Passiva) 
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Ex: CorrigeM-se redações. (redações são corrigidas) 

 

SUJEITO ORACIONAL (Sujeito em forma de frase com verbo) 

Ex: É fato que todos precisam estudar.  
Ex: É fato [ISTO]  
      >>>>> [ISTO] É fato  
 
Ex: “É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã”.  
Ex: “É preciso [ISTO]  
             >>> [ISTO] É preciso  
 
Ex: Convém que você diga a verdade ao advogado. 
Ex: Cabe ao aluno manter-se motivado.   
Ex: Espera-SE que a prova seja difícil. (oracional e passivo – VTD+SE) 

COMPLEMENTO VERBAL  

Objeto Direto – com preposição e Objeto Indireto – sem preposição: 

Ex: Comprei livros novos.  
Ex: Gosto de livros novos. 
Ex: Dei livros novos A amigos concurseiros.  

Objeto direto Preposicionado.  

Em alguns casos, o objeto direto poderá vir com preposição não exigida pelo verbo, mas pela 
presença de palavras como “pronomes indefinidos, demonstrativos, oblíquos tônicos” ou por 
mero valor enfático: 

Ricardo era o professor a quem mais respeitava. Convidou apenas a mim. 
Quer enganar a todos, mas não engana a ninguém. 
Amar a Deus/Ler faz com que questionemos o mundo/Comer do bolo (valor de “comer 
parte do bolo”).  

PREDICATIVO DO SUJEITO: 

Termo que atribui ao sujeito um “predicado”, isto é, uma caracterização, uma designação, um 
estado, uma condição, uma qualidade.  

Ex: Ela continuava pomposa, mesmo na miséria. (Predicativo na forma de adjetivo) 
Ex: Pedro é médico. (Predicativo na forma de substantivo) 
# Ex: João chegou atrasado. (pode ocorrer sem verbo de ligação expresso, indicando o 
“estado/condição” do sujeito quando praticou aquela ação) 
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PREDICATIVO DO OBJETO 

Termo que atribui ao complemento verbal um “predicado”, isto é, uma caracterização, uma 
designação, um estado, uma condição, uma qualidade. Normalmente indica uma 
“avaliação/julgamento” do sujeito em relação ao objeto.  

Ex: Considerei  fácil o tema da redação. 
Ex: O juiz julgou o réu culpado. 
Ex: O governo tornou a lei mais rigorosa.  
Ex: João chamou à esposa (de) autoritária. (a preposição “de” é facultativa, mas usada 
para evitar ambiguidade) 

APOSTO EXPLICATIVO e APOSTO ESPECIFICATIVO :  

Termo acessório que esclarece, desenvolve, elucida, “explica” um termo anterior e com ele guarda 
relação de identidade semântica (representam o mesmo “ser”). Vem marcado por pontuação.  

Ex: Anderson Silva, ex-campeão peso-médio, tem 41 anos. 
Ex: Tinha apenas aquele desejo: ser aprovado.  
Ex: Convocaram três novos goleiros: Dida, Marcos e Júlio. 
Ex: Ninguém quer estudar, fato que impede a aprovação.  
Ex: Ninguém quer estudar, o que impede a aprovação.  

O APOSTO ESPECIFICATIVO não vem separado por pontuação e individualiza o seu referente. 
Normalmente é um nome próprio especificando um substantivo comum. 

Ex: O artilheiro Messi é o melhor da história.  
Ex: A praia da Pipa é linda.  
Ex: A cidade *do Rio de Janeiro sofre com a violência. 

ADJUNTO ADVERBIAL: 

Termo acessório que dá circunstância de um verbo (tempo, lugar, modo, condição, concessão, causa, 
consequência...) ou acentua o sentido de um adjetivo ou advérbio.  

Ex: Estudo sempre. (em forma de advérbio “simples”) 
Ex: Estudo de noite. (em forma de locução adverbial) 
Ex: Estudo sempre que posso. (em forma de oração adverbial) 
Ex: Ela é bastante estudiosa e muito provavelmente vai passar. 

AGENTE DA PASSIVA 
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Termo que representa o agente da ação verbal numa sentença na voz passiva. Na voz ativa, vira 
sujeito.   

Ex: O menino foi atropelado por um trator. 
Ex: A casa estava cercada por/de policiais.  
Ex: A verdade era por eles/deles desconhecida.  

VOCATIVO:  

Termo que se refere ao interlocutor, evoca, chama, interpela o ouvinte/leitor. Vem marcado por 
pontuação.   

Ex: Não diga isso, meu senhor. 
Ex: Mãe, quero jantar! 
Ex: A vida, Maria, não passa de um dia... 

COMPLEMENTO NOMINAL (C.N): 

Termo preposicionado que completa o sentido de substantivos abstratos, adjetivos ou advérbios.  

Ex: Mário tem muito gosto por livros novos.  
Ex: Mário é uma pessoa viciada em livros novos. 
Ex: Mário sempre decide favoravelmente aos livros novos.  

Dúvida: A.A ou C.N? 

Substantivo Abstrato + DE ___________ 

Se o substantivo for concreto; Se o sentido for agente ou de posse; Se for possível trocar o termo por 
um adjetivo perfeitamente equivalente: só pode ser Adjunto. 

Se o substantivo for abstrato e o sentido for paciente, só pode ser Complemento. 

A construção da ponte (a ponte foi construída - CN) 
A construção do pedreiro (o pedreiro construiu- AA) 
 
O reconhecimento dos erros (os erros foram reconhecidos – CN) 
O comportamento de criança (a criança se comportou – AA) 

 

As orações subordinadas adjetivas são chamadas assim porque equivalem a um “adjetivo” - 
modificam um termo de valor substantivo. São introduzidas pelos pronomes relativos (que, o qual, 
cujo, onde).  

Oração Adjetiva Restritiva       X          Explicativa 
                   Sem vírgula                           Com vírgula 
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Os alunos que se esforçaram foram aprovados. 

 (NÃO HÁ VÍRGULA antes do pronome relativo, então a oração adjetiva é restritiva e particulariza 
o comentário – nem todos os candidatos foram aprovados, somente aqueles que se esforçaram) 

Os alunos, que se esforçaram, foram aprovados. 

 (HÁ VÍRGULA antes do pronome relativo, então a oração adjetiva é explicativa e generaliza o 
comentário, adicionando informação acessória— todos os candidatos foram aprovados) 

 

ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS 

Esse assunto é estudado juntamente com “conjunções/conectivos”. É fundamental conhecer 
todos os conectivos e seus detalhes. Vamos relembrar as classificações das orações adverbiais:  

Causal: 
Ex: Como não tinha dinheiro para viajar de avião, viajava por livros. 
Consecutiva: 
Ex: Bruna estudou tanto, com tamanha dedicação, que foi aprovada bem jovem.  
Condicional:  
Ex: Se o Brasil for campeão, sairei pela rua bêbado abraçando desconhecidos. 
Temporal:  
Ex: Quando cheguei em casa, encontrei minha mãe rosnando com um tamanco na mão. 
Condicional:  
Ex: Embora seja rico, leva uma vida sem luxo.  
Final: Ex:  
Eu estudo para que eu passe o quanto antes.  
Proporcional:  
Ex: À medida que reviso a matéria, meu desempenho melhora.  
Comparativa:  
Ex: Meu filho faz mais drama que o Neymar.  
Conformativa: 
Ex: Como dizia Cartola, “preste atenção querida, o mundo é um moinho”.  
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2.7 - RESUMO QUE E SE 

QUE 

O aluno que estuda passa. (pronome relativo – retoma um antecedente) 
É certo [que você vai passar]. (introduz oração substantiva – troca por [ISTO]) 
Correu tanto, que ficou suado. (conjunção consecutiva)  
Minha mãe é que manda na casa. (palavra expletiva, pode ser retirada sem prejuízo 
semântico ou sintático.) 

SE 

Não sei se ele vem. (conjunção integrante) 
viajaria pelo mundo. (Conjunção condicional) 
Adotaram-se medidas extremas para combater o tráfico. (pronome apassivador – 
VTD+SE) 
O menino se feriu com a faca. (pronome reflexivo) / Os candidatos se cumprimentaram. 
(pronome recíproco) 
Para se chegar à aprovação, precisa-se de muito esforço. (partícula indeterminadora do 
sujeito – VTI, VI ou VL+ SE) 
Se eu fosse rico,  

2.8 - RESUMO PONTUAÇÃO 

Princípio geral: Não separar os termos na ordem direta 

(Sujeito + Verbo + Complemento + Adjuntos). 
João  comprou   cigarros de palha   ontem 

Eu  não tenho   medo do escuro 

Não devemos separar:  

• Sujeito e verbo 
• Verbo e complemento 
• Nome e complemento nominal ou adjunto adnominal 

 

EMPREGO DAS VÍRGULAS: INTERCALAÇÃO/DESLOCAMENTO/ANTEPOSIÇÃO:  

De adjunto adverbial (termo ou oração):  

Hoje à noite, vou estudar.  
Ele, logo de manhã cedo, foi estudar 
Ele, porque pensava no futuro, foi estudar. 
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Ele, por pensar no futuro, foi estudar. 

Adjuntos adverbiais de “curta extensão” podem vir sem vírgulas, facultativamente.  

João, invariavelmente, revisava suas anotações. 
João invariavelmente revisava suas anotações. 

 

INTERCALAÇÃO/DESLOCAMENTO/ANTEPOSIÇÃO:  

De explicação (termos acessórios explicativos, orações explicativas, expressões explicativas, 
aposto explicativo):  

João, o médico da cidade, faltava muito.  
Os funcionários, que fizeram greve, foram demitidos. 
Dois países sul-americanos, isto é, a Bolívia e o Paraguai, não são banhados pelo mar. 
Alguns países latinos, como, por exemplo, o Chile, são prósperos. 

COORDENAÇÃO (ENUMERAÇÃO) DE TERMOS DE MESMA FUNÇÃO SINTÁTICA 

Comprei frutas, legumes, cereais e carnes.  
Ricardo, Mário, Heber e Arthur são professores excelentes. 
Acordei, tomei um banho, vesti o terno e saí.  

Na coordenação de termos de “maior extensão” ou que já possuam vírgulas internas, recomenda-
se usar ponto e vírgula.  

Comprei frutas, legumes, cereais; carnes, ovos e peixes.  

Usa-se vírgula para indicar uma elipse: 

De manhã, estudo matemática;à noite, português. 

 Usa-se vírgula para marcar pleonásticos:  

Aos inimigos, não lhes darei nada!  

Usa-se vírgula para marcar  o vocativo: 

Mãe, estou com fome!  

 

SEPARAR ORAÇÕES COORDENADAS E CONJUNÇÕES COORDENATIVAS DESLOCADAS 

Ele faz dieta, mas não perde muito peso.  
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Ele faz dieta, não perde, porém, muito peso.  

UTILIZA-SE VÍRGULA ANTES DO E: 

As orações trazem sentido claramente oposto (E=MAS) 

 Ele faz dieta, E não perde muito peso.  

As orações trazem sujeitos diferentes  

 Os pais trabalham, E os filhos gastam o dinheiro.  

USO DO SINAL DE DOIS-PONTOS: 

Introduz citação literal (discurso direto):  

Dizia ele: “Estou indo para Brasília, neste país lugar melhor não há”. 

Anuncia um esclarecimento (em sentido amplo) do que vem antes dele. Introduz um aposto 
explicativo ou enumerativo:  

Quando chegou, ficou muito chateada: o cachorro destruíra todas as plantas. 
Os ingredientes são três: estudo, perseverança e hábito.  

“ASPAS”: 

Indicação de “sentido especial”, não óbvio. Usa-se tradicionalmente para dar destaque a uma 
expressão, indicar *ironia, sentido figurado.  

Ex: Quem foi o “gênio” que tirou zero naquela prova fácil? 
Ex: O policial e o ladrão chegaram a um “entendimento”. 

2.9 - RESUMO CRASE 

Crase na contração da preposição “a” com artigos femininos ou com o “a” em alguns pronomes 
demonstrativos e relativos: 

Ex: Assisti à novela (assistir “a”+ “a” novela= à) 
Ex: Isso está relacionado àquelas leis. (relacionado “a” + “aquelas” - leis = àquelas)  
Ex: Essa é a apostila à qual me referi. (se referir “a” + “a” qual - apostila = à)  

Crase na contração da preposição “a” com o “a” em alguns pronomes DEMONSTRATIVOS e 
relativos: 

Ex: Entre as apostilas, refiro-me à de Português. (se referir “a” + “a” = aquela apostila) 
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Ex: Entre as apostilas, refiro-me à que fala de leis (se referir “a” + “a” = aquela apostila) 
*** 

OBS: O Cespe considera esse “a” como “artigo definido” diante de uma palavra implícita 
(apostila) 

 

Crase nas locuções de base feminina: 
à medida que, à proporção que, à toa, à noite, à tarde, às vezes, às pressas, à vista, à 
primeira vista, àquela hora, à direita, à vontade, às avessas, às escuras, às escondidas, à 
míngua, à venda, à mão armada, à beça, à tinta, à máquina, à caneta, à foice, à chave, à 
revelia, à deriva, à uma hora, à luz de, à altura de, à custa de, à espera de, à beira de, à 
espreita de, à base de, à moda de, à procura de, à roda de, à mercê de, à semelhança de... 

2.10 - RESUMO TIPOLOGIA/TEXTUAL 

NARRATIVO: relata fatos, conta história. (VÍDEO) 

• EVOLUÇÃO TEMPORAL: sucessão de fatos 
• VERBOS DE AÇÃO: ACORDAR, COMPRAR, FAZER, CAIR, BATER, SUBIR, DESCER 
• CONECTORES TEMPORAIS: ENTÃO, DEPOIS, MAIS TARDE, QUANDO, LOGO QUE, ASSIM QUE 
• FINALIDADE: RELATAR FATOS EM SEQUÊNCIA 
• VERBOS GERALMENTE NO PRETÉRITO PERFEITO DO INDICATIVO E PRESENTE. 
• GÊNEROS NARRATIVOS: romance, relato pessoal, notícia, piada, fábula, novela, relatório, 

boletim de ocorrência, parábola, epístola (carta com relatos), conto, epopeia, 
crônica,romance. 

 

DESCRITIVO: caracteriza cenas, qualifica fatos e personagens (FOTO).  

 Substantivos e adjetivos 

 Tempo estático: há simultaneidade 
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Caracterização e identificação de fatos ou personagens 
Verbos de estado 
Verbos  no pretérito imperfeito do indicativo  

“A cachorra Baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pêlo caíra-lhe em vários pontos, as costelas 

avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas 

da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida.” 

 (Ramos, Graciliano. Baleia.) 

• Gêneros Descritivos: bula, classificado, tabela, horóscopo, manual, anúncio, propaganda, 
relatórios, biografia, tutorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISSERTATIVO: discute, informa, expõe ideias.  

• EXPOSITIVO: apenas expõe fatos, informações, postulados,  teorias, dados... 
• ARGUMENTATIVO (DEFENDE OPINIÃO, PONTO DE VISTA): fatos + argumentos (estratégias 

argumentativas, como dados estatísticos, testemunho de autoridade, relação causa-efeito, 
exemplos, analogias, paralelos históricos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

INJUNTIVO OU INSTRUCIONAL: ensina um fazer, dá comandos, instruções, procedimentos,  
comandos genéricos com infinitivos impessoais, verbos no imperativo 
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• Típico de leis, regulamentos, manuais, tutoriais, receitas de bolo, instruções de GPS... 

 

2.11 - SEMÂNTICA/COESÃO/COERÊNCIA 

Nesse pequeno texto, registro os principais mecanismos de coesão utilizados pela banca (pronomes, 
numerais, sinônimos...)  

João, José e Maria foram ao shopping. Estacionaram o carro, compraram presentes e 
depois pararam para almoçar num restaurante 

...que estava lotado.  
Os três compraram roupas, cujos preços estavam altos. 
Ela não queria gastar, mas eles insistiram. Ela explicou-lhes, então, que sua conta estava 
zerada. A moça até poderia pedir um empréstimo, mas preferia não fazê-lo.  
O trio perdeu muito tempo em filas longas. Isso a irritou.  
Assim passaram sua tarde. Porém, não encontraram nada de interessante lá. 
Chegaram cedo, mas o estabelecimento estava cheio, o que nunca acontece. 
Toda essa rotina levou a tarde toda.  
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3 - ACESSIBILIDADE 

3.1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

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: 

o impedimentos nas funções e estruturas do corpo. 

o fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. 

o limitações para o desempenho de certas atividades. 

o restrições de participação. 

• Atuação dos Poderes em relação aos critérios para definição das limitações 

o PODER LEGISLATIVO à fixou os critérios para avalição das limitações 

o PODER EXECUTIVO à 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: 

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

o Arquitetônicas à edifícios públicos e privados 

o Nos transportes à sistemas e meios de transportes 

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

de comunicação e de tecnologia da informação 

o Atitudinais à atitudes ou comportamentos 
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o Tecnológicas à dificuldades que tornem difícil ou impeçam o acesso às tecnologias 

CONCEITOS 

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

pessoa com deficiência em igualdade de condições com as demais pessoas. 

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

de serviços acessíveis a todos. 

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

equipamentos etc. a fim de atender às pessoas com deficiências. 

o BARREIRAS: são entraves existentes na sociedade que limite ou impeça o acesso a 

todas as pessoas em igualdade de condições. 

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

desproporcional e indevido. 

o 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. 

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

atendente pessoal. 

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

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

profissão regulamentada. 

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

omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o 

reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com 

deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias 

assistivas. 

• POSTULADOS PROTETIVOS DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICÊNCIA 

o Igualdade  

o Não discriminação 

• As pessoas com deficiência TÊM PLENA CAPACIDADE CIVIL, INCLUSIVE PARA: 
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o casar-se e constituir união estável; 

o exercer direitos sexuais e reprodutivos; 

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

adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; 

o conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; 

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

o 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 

o Do Estado 

o Da sociedade 

o Da família 

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

• ATENDIMENTO PRIORITÁRIO 

o prestação de socorro 

o atendimento em instituições e serviços públicos 

o disponibilização de recursos 

o disponibilização de pontos de parada 

o acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação 

o recebimento de IR 

o tramitação processual 

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

PESSOAL no que diz respeito: 

o à prioridade para restituição do imposto de renda 

o à tramitação preferencial de processos 
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3.2 - DIREITOS FUNDAMENTAIS 

DIREITO À VIDA 

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

• Intervenções cirúrgicas, tratamento ou institucionalização forçados são vedados. 

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

morte e de emergência. 

DIREITO À HABILITAÇÃO E À REABILITAÇÃO 

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

• DIRETRIZES 

o diagnóstico e intervenção precoces 

o adoção de medidas compensatórias para o desenvolvimento de aptidões 

o desenvolvimento de políticas públicas 

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

DIREITO À SAÚDE 

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

complexidade; e B) proporcionará acesso universal e igualitário. 

• Na coordenação desse sistema, o SUS deverá: 

o assegurar a participação de deficientes na elaboração e na definição das políticas 

públicas; 

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

o 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: 

o regra à no local de residência 

o esgotados os meios possíveis no atendimento residencial à prestado fora do domicílio 
à nesse caso,  deve ser garantido  transporte e acomodação ao deficiente e ao 
acompanhante 

o Em caso de suspeita ou de confirmação, na rede de atendimento à saúde, de violência 
praticada contra pessoa com deficiência, devem ser obrigatoriamente notificados: a 
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autoridade policial, o Ministério Público e o Conselho dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência. 

3.3 - DIREITO À EDUCAÇÃO 

DIRETRIZES:  

• o pleno desenvolvimento da pessoa;  
• o preparo para o exercício da cidadania; e  
• a qualificação para o mercado de trabalho 

RESPONSABILIDADE PARA ASSEGURAR A EDUCAÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA à DEVER: 

• do Estado 
• da Família 
• da comunidade escolar 
• da sociedade 

3.4 - DIREITO À MORADIA 

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

que preservam a intimidade e a privacidade das pessoas. 

• CONDIÇÕES: 

o no mínimo 3% das unidades habitacionais devem ser reservadas para as pessoas com 
deficiência em programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos 
públicos; 

o garantia de acessibilidade nas áreas de uso comum e nas unidades habitacionais 
localizadas no térreo; 

o equipamentos urbanos comunitários acessíveis (por exemplo, ônibus); 
o instalações que permitam a adaptação de elevadores. 

3.5 - DIREITO AO TRABALHO 

• REGRAS GERAIS: 

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

oportunidades. 

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

prestação dos serviços prestados de forma subordinada.  

o A pessoa com deficiência terá direito, em igualdade, de progredir dentro da carreira. 
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o Garantia do salário equitativo.  

o Garantia de acessibilidade no emprego 

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

capacitação. 

HABILITAÇÃO/REABILITAÇÃO 

Conceitos: 

• habilitação à tornar hábil para o mercado de trabalho 

• reabilitar à restituir a capacidade para o mercado de trabalho 

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

pessoas com deficiência para o mercado de trabalho.  

o Necessário respeitar a livre escolha, vocação e interesses da pessoa com deficiência. 

o Equipe multidisciplinar, programas de habilitação e de reabilitação para restaurar a 

capacidade para o mercado de trabalho. 

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

habilitação/reabilitação. 

o Possibilidade de contrato com tempo parcial para avaliar a habilitação ou a 

reabilitação. 

INCLUSÃO NO TRABALHO 

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

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

• Diretrizes para a inclusão 

o prioridade no atendimento 

o provisão de suporte individualizados (recursos de tecnologia assistiva, agente 

facilitador e apoio no ambiente de trabalho) 

o respeito ao perfil vocacional e ao interesse 

o aconselhamento e apoio aos empregadores 

o avaliações periódicas 

o articulação intersetorial 

o participação de organizações da sociedade civil 
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• Habilitação/reabilitação X inclusão 

o habilitação e reabilitação profissionais à Proporcionar o gozo do direito ao trabalho 

àquele que não consegue exercê-lo. 

o inclusão no mercado de trabalho à Promoção de políticas públicas voltadas a garantir 

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

eliminar barreiras que impedem o exercício de função laborativa, em condições de 

igualdade, pelos deficientes. 

3.6 - 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 

o ser deficiente; 

o não ter meios para prover o próprio sustento; 

o família sem condições de provê-lo; e 

o independe da idade. 

3.7 - DIREITO À PREVIDÊNCIA ESPECIAL 

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

3.8 - DIREITO À CULTURA, AO ESPORTE, AO TURISMO E AO LAZER 

• TRÍADE DO DIREITO À CULTURA/ESPORTE DA PCD: 

o incentivo; 

o participação; e 

o acessibilidade. 

• CONDIÇÕES 

o assentos distribuídos por diversos locais; 
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o locais com boa visibilidade, em todos os setores ofertados para o evento; 

o lugares próximo dos corredores; 

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

o deve-se evitar locais segregados do restante do público. 

o deve conter rotas de fuga e saídas de emergência. 

• HOTEIS/POUSADAS 

o Devem ser construídos de acordo com o desenho universal. 

o Os já existentes devem adaptar 10% (ou, pelo menos, 1) das unidades até 

janeiro/2018. 

3.9 - 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. 

3.10 - 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. 
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• POLÍTICA PÚBLICA – DESENHO UNIVERSAL: compete ao Poder Público desenvolver políticas 

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

as regras de desenho universal. 

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

reformas, ampliações e mudanças no uso de edificações abertas ao púbico ou privadas de uso 

coletivo. 

• CONSTRUÇÕES MULTIFAMILIARES: acessibilidade externa em todas as construções e o 

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

diferenciadas para construções internamente acessíveis. 

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

atividades, reservar recursos específicos e promover planejamento contínuo. 

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

tributos. 

• ACESSO À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO 

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

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

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

inferior a um computador) 

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

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

de tecnologia assistiva. 

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

organizações da sociedade civil, promover a capacitação de tradutores e intérpretes 

da Libras, de guias intérpretes e de profissionais habilitados em Braille, audiodescrição, 

estenotipia e legendagem. 

• PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA PCD 

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

essa deficiência temporária ou permanente. 
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o As pessoas com deficiência possuem capacidade eleitoral ativa e, se preenchidos os 

demais requisitos legais, podem adquirir capacidade eleitoral passiva. 

o 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). 

3.11 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

• ATUAÇÃO ESTATAL para: 

o geração de conhecimento técnico, pelo fomento do desenvolvimento de  

conhecimentos e técnicas preventivas e de tecnologias assistivas e sociais. 

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

3.12 - ACESSO À JUSTIÇA 

• DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

de serviços e notas e de registro. 

o 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.). 

o Capacitação dos servidores públicos que atuam no Poder Judiciário, no Ministério 

Público, em órgãos de segurança pública e sistema penitenciário. 

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

ser assegurada acessibilidade. 

o Responsabilidade de a DP/MP garantir o acesso à Justiça da pessoa com deficiência. 

• CAPACIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

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

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

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

o protetiva; 

o extraordinário; 

o proporcional às necessidades e às circunstâncias do caso concreto. 

• Depende de decisão judicial fundamentada. 

• Abrange: 

o atos de caráter patrimonial; e 

o atos de caráter negocial. 

• Não abrange: 

o direito ao corpo; 

o direito à sexualidade; 

o direito ao matrimônio; 

o direito à privacidade; 

o direito à educação; 

o direito à saúde; 

o direito ao trabalho; 

o direito ao voto; e 

o emissão de documentos oficiais. 

• CURATELA 

o Redução tópica da capacidade civil da pessoa com deficiência com a finalidade de 

protegê-la para a prática de atos patrimoniais. 

o Há relativização da capacidade civil. 

• CURADORIA ANTECIPADA 

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

deficiência 
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o prévia oitiva do MP 

o contraditório diferido em relação às partes interessadas 

3.13 - CRIMES E INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

o RECLUSÃO de 1 a 3 anos e multa. 

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

do agente. 

o 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. 

o RECLUSÃO de 1 a 4 anos e multa. 

o 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. 

o 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. 

o DETENÇÃO de 6 meses a 2 anos e multa. 

o CAUSA DE AUMENTO DE PENA (1/3): cometido por tutor ou curador. 
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3.14 - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

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

averiguar barreiras. 

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

cumprimento das regras do Estatuto. 

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

trabalho.  

condições para recebimento do auxílio inclusão 

o reinserção no mercado de trabalho 

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

últimos 5 anos) 

BPC-LOAS X AUXÍLIO INCLUSÃO 

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

deficiência 

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

que esteja sendo reinserida no mercado de trabalho 

ATENDIMENTO DOMICILIAR 

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

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

excessivamente difícil. 

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

ou mediante requerimento (pessoa ou por intermédio de representante). 

• RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO PARA ADOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSIBILIDADE: 

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

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

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

da norma mais favorável à dignidade da pessoa com deficiência. 
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• TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EPP: outorga-se regramento específico 

ao Poder Executivo. 

3.15 - NORMAS ALTERADAS PELO ESTATUTO 

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

a fim de orientar as Juntas Eleitorais quanto ao atendimento das normas de acessibilidade 

para o eleitor com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive em relação ao 

transporte para o dia das eleições. 

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

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

e  

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

rescisão antecipada do contrato de aprendizagem. 

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

associações constituídas há mais de um ano, a autarquias, a empresas públicas, a fundações 

e à sociedade de economia mista a prerrogativa de promoverem a proteção à pessoa com 

deficiência. 

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

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

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

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

companheiro, filho de qualquer idade ou irmão) como beneficiária do Regime Geral de 

Previdência Social. 

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

edição de produtos culturais acessíveis à pessoa com deficiência. 

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

acessibilidade é ato de improbidade violador dos princípios da Administração Pública. 

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

licitações, o atendimento dos requisitos de acessibilidade. 
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• A LEI DO SUAS foi alterada para adequar o conceito de pessoa com deficiência ao Estatuto. 

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

tratamento desigual conferido à pessoa com deficiência. 

• A LEI QUE DISCIPLINA O IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA estabelece a prioridade para 

recebimento da restituição do imposto de renda. 

O CTB foi alterada para prever: 

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

infração devida. 

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

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

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

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

deficiência” para pessoa com deficiência. 

A LEI DE ACESSIBILIDADE foi alterada para, em síntese: 

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

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

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

para atendimento à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida em centros 

comerciais. 

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

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

circulação de pedestres. 

O CC foi alterado para: 

o retirar a pessoa com deficiência de quaisquer hipóteses presumidas de incapacidade 

civil tanto absoluta como relativa. 

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

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

o garantir a autodeterminação da pessoa para contrair matrimônio. 
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o excluir, das hipóteses de erro essencial capaz de anular o casamento, a condição de 

pessoa com deficiência prevista no rol de moléstias graves e contagiosas. 

o excluir das hipóteses de interdição a pessoa com deficiência. 

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

com deficiência. 

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

caso de instituição de curadoria. 

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

função da curatela será proporcionada de acordo com o entendimento do juiz à luz do 

caso concreto. 

o prever a possibilidade de um curador atender a várias pessoas com deficiência 

curateladas. 

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

o instituir a tomada de decisão apoiada. 

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

caracteriza: 

o procedimento de jurisdição voluntária; 

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

mantenha vínculos, para a prática de atos da vida civil; 

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

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

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

multidisciplinar e do Ministério Público; 

o destituição do apoiador: 

a) o apoiador agir com negligência; 

b) o apoiador exercer pressão indevida; e 

c) o apoiador não adimples as obrigações assumidas. 

A LEI DO CÃO-GUIA foi alterada para autorizar a utilização do animal para auxílio à pessoa com 
deficiência a ser adotada em todas as modalidades de transporte coletivo. 
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O ESTATUTO DOS MUSEUS foi alterado para estabelecer que, no planejamento de prestação dos 
serviços prestados em museus, devem ser observadas normas de acessibilidade. 

A LEI QUE INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA foi alterada para prever, na 
exploração dos serviços de táxi, a necessidade de serem reservadas, ao menos, 10% dos veículos 
acessíveis às pessoas com deficiência. 
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4 – ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO PARA MPU 

4.1 - RESUMO DA AULA 

Para finalizar o estudo da matéria, trazemos um resumo dos principais aspectos estudados ao longo 
da aula. Nossa sugestão é a de que esse resumo seja estudado sempre previamente ao início da aula 
seguinte, como forma de “refrescar” a memória. Além disso, segundo a organização de estudos de 
vocês, a cada ciclo de estudos é fundamental retomar esses resumos. 

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

Tem caráter prático (com força 
normativa); 

É permanente, pois é universal; É temporária, pois é cultural; 
É princípio; São aspectos de condutas específicas; 
É a “ciência” que estuda a moral 
(diretamente relacionada à política e à 
filosofia). 

Está relacionada com os hábitos e 
costumes de determinados grupos 
sociais. 

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

 

Os valores são manifestações de um ideal voltado para a perfeição, a exemplo dos valores 
da honestidade, da virtude, da solidariedade e do altruísmo. 
honestidade, da virtude, da solidariedade e do altruísmo. 

 

 
 

Normas

Regras Prescrições de conduta claras e 
objetivas.

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

aplicação das regras.
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O Código de Ética e de Conduta se aplica aos servidores do Ministério Público da União 
(MPU) e da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU), bem como aos 
colaboradores que prestarem serviço nesses Órgãos, por força de lei, contrato ou de 
qualquer ato jurídico, de forma temporária ou permanente, ainda que sem retribuição 
financeira, sem prejuízo da observância dos demais deveres e vedações legais e 
regulamentares. 

 

 

Princípios e valores 
fundamentais do Código 

de Ética

Legalidade garantia de que toda atuação da Administração 
se dará em conformidade com a lei;

Impessoalidade

obriga a Administração, em sua atuação, a não 
praticar atos visando aos interesses pessoais 

ou se subordinando à conveniência de 
qualquer indivíduo, devendo ser direcionada a 

atender aos ditames legais e ao interesse 
público;

Moralidade

todos devem respeitar os princípios éticos de 
razoabilidade e justiça, devendo atender aos 

ditames da conduta ética e honesta, do decoro, 
da boa-fé e das regras que assegurem a boa 

administração;

Lisura
valor que vai além do cumprimento da estrita 
legalidade dos atos, na medida em que abarca 

valores éticos e morais;

Transparência

objetiva corroborar a divulgação de 
informações, tanto entre suas unidades quanto 

para a sociedade, visando à promoção do 
desenvolvimento de cultura interna de 

intercâmbio de informações para fortalecimento 
da atuação institucional e do controle social, 

ressalvados os casos de sigilo legalmente 
previstos;

Urbanidade
trata-se da polidez, educação, cortesia, 

gentileza e civilidade no comportamento das 
pessoas ao atender demandas internas e 

externas.
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OMPROMISSOS DE CONDUTA ÉTICA 
I. atender demandas com postura ética e de 
modo imparcial, probo e efetivo, sendo 
vedada qualquer atitude procrastinatória, 
discriminatória ou que favoreça 
indevidamente alguma parte; 

Atitudes procrastinatórias e discriminatórias 
acontecem quando o servidor ou colaborador 
faz distinção entre as pessoas que buscam o 
serviço público. 

II. não utilizar indevidamente informações 
obtidas em decorrência do trabalho para 
benefício próprio ou de outrem, sendo 
imperioso o sigilo quando ainda não 
divulgadas ou até o prazo que a lei determinar; 

Lembre-se de que existem normas próprias no 
serviço público acerca do sigilo ao qual estão 
submetidas certas informações. Estou falando 
da Lei n. 12.527/2011, conhecida como Lei de 
Acesso à Informação. 

III. atuar com imparcialidade no desempenho 
das atribuições funcionais, não permitindo que 
convicções de ordem político-partidária, 
religiosa ou ideológica afetem sua isenção; 

 

IV. repudiar atitudes discriminatórias ou 
preconceituosas de qualquer natureza 
relativamente à etnia, sexo, religião, estado 
civil, orientação sexual, faixa etária ou 
condição física especial, ou quaisquer outras 
formas de discriminação; 

Atitudes discriminatórias não devem ser 
admitidas em nenhuma instituição pública, 
mas no Ministério Público essas diretrizes 
ganham outra dimensão, não é mesmo!? 

V. declarar-se impedido ou suspeito em 
situações que sua independência ou 
imparcialidade possam estar prejudicadas 
para o desempenho de suas funções, 
observando-se as hipóteses legais; 

As situações em que o servidor deve declarar-
se impedido ou suspeito são aquelas nas quais 
ele está envolvido na situação, e, por isso, tem 
sua imparcialidade comprometida. 

VI. contribuir com o clima institucional, 
fortalecendo as relações de trabalho por meio 
da confiança mútua, assertividade e 
transparência, predispondo-se à solução 
pacífica de conflitos internos ou controvérsias 
na instituição nas quais esteja envolvido; 

 

VII. valorizar e promover ambiente de trabalho 
harmonioso, primando por atitudes positivas 
de respeito pelas pessoas, a fim de evitar 
práticas que possam configurar qualquer tipo 
de assédio ou discriminação, comunicando a 
ocorrência de eventuais situações às 
autoridades competentes; 

 

VIII. não aceitar ajuda financeira, presentes, 
privilégios, empréstimos, doações ou outra 
vantagem indevida para si e seus familiares, 

Obviamente os servidores e colaboradores não 
podem receber vantagens de pessoas 
interessadas nos serviços prestados. Essa 
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quando oriundos de possíveis interessados nos 
serviços institucionais prestados, não se 
considerando presentes os brindes sem valor 
comercial ou aqueles distribuídos por 
entidades de qualquer natureza, a título de 
cortesia, propaganda ou divulgação, por 
ocasião de eventos especiais ou datas 
comemorativas; 

regra, porém, tem uma exceção: não são 
considerados presentes os brindes sem valor 
comercial ou aqueles distribuídos a títulos de 
cortesia, propaganda ou divulgação, por 
ocasião de eventos especiais ou datas 
comemorativas. 

IX. zelar pelo uso correto e eficiente do 
patrimônio institucional, adotando práticas de 
economicidade e sustentabilidade; 

 

X. desempenhar suas atividades com 
responsabilidade social, privilegiando a 
adoção de práticas que favoreçam a inclusão 
social e com responsabilidade ambiental, 
combatendo o desperdício de recursos 
materiais; 

A inclusão social está relacionada às pessoas, 
enquanto a responsabilidade ambiental está 
ligada às relações com os bens naturais (água, 
ar, terra, outros seres vivos, etc.). 

XI. utilizar dos recursos e ferramentas de 
Tecnologia da Informação e Comunicação, 
observando as normas internas, sendo vedada 
a utilização desses recursos para a prática de 
atos ilegais ou para propagação e divulgação 
de conteúdo que atentem contra a moralidade 
administrativa; 

Na minha experiência como servidor público já 
verifiquei todo tipo de absurdo no uso dos 
recursos tecnológicos. Já vi, por exemplo, 
servidores trocando mensagens pornográficas 
usando o e-mail institucional... já pensou!? 

XII. zelar pela imagem institucional, agindo 
com cautela em suas manifestações públicas, 
ressalvado o exercício da livre manifestação do 
pensamento; 

O servidor tem garantida a liberdade de 
manifestação do pensamento, mas precisa 
tomar cuidado com a imagem institucional 
quando se pronunciar. 

XIII. tratar todas as pessoas com urbanidade e 
respeito, considerando as características 
individuais de cada um, sobretudo as possíveis 
limitações pessoais; 

As limitações pessoais dos cidadãos podem 
levar à necessidade de atender pessoas com 
prioridade, por exemplo. 

XIV. zelar pela eficiência no serviço público, 
notadamente pelo cumprimento de prazos 
estabelecidos para prestação de informações 
ao setor ou à unidade demandante ou 
justificar a necessidade de sua prorrogação; 

Um dos grandes problemas do serviço público 
é a falta de respeito aos prazos estabelecidos 
pela lei. Se alguém deixa de observar os 
prazos, provoca dano moral. 

XV. empenhar-se em seu desenvolvimento 
profissional, buscando capacitações 
adequadas e regulares, bem como disseminar 
o conhecimento obtido em treinamentos 
profissionais; 

Perceba que o desenvolvimento profissional é 
mais do que uma oportunidade para o 
servidor. Na realidade trata-se de um dever, 
ou um compromisso ético. 
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XVI. assegurar aos interessados o acesso às 
suas próprias informações pessoais ou a 
agentes públicos legalmente autorizados; 

As informações pessoais, de forma geral, 
devem ser mantidas sob sigilo, mas quando a 
pessoa que está requerendo a informação é o 
seu “dono” o Poder Público tem a obrigação de 
fornecê-la. Se isso não ocorrer o requerente 
pode utilizar o habeas data. 

XVII. manter o sigilo de informações de 
natureza confidencial obtidas em função do 
desempenho das atividades laborativas, 
inclusive no que digam respeito a questões 
afetas à saúde; 

 

XVIII. realizar adequadamente as avaliações de 
desempenho dos servidores, os quais deverão 
ser ouvidos, inserindo informações relevantes 
para o histórico funcional do servidor; 

Como parte do processo de avaliação de 
desempenho dos servidores, estes também 
devem ser ouvidos. 

XIX. cientificar, previamente, sobre as 
situações que envolvam a designação e a 
exoneração de cargos em comissão ou 
dispensa de funções de confiança; 

Quando você se tornar servidor público ouvirá 
o seguinte ditado: “para o DOU todo mundo é 
igual”. Isso significa que na hora de alguém ser 
exonerado de um cargo comissionado ou 
dispensado de uma função de confiança, não 
faz diferença quem ela seja. Pois bem, o dever 
aqui estabelecido é para o chefe: antes de 
exonerar ou dispensar alguém, ele deve antes 
conversar com o servidor, para que ele não 
seja surpreendido pelo Diário Oficial. 

XX. exercer suas atribuições administrativas, 
jurídicas e técnicas com rigor técnico e moral, 
obedecendo também as normas deontológicas 
e específicas das respectivas profissões. 
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Os servidores designados para fazerem parte da Comissão Permanente de Ética 
continuam exercendo suas funções normalmente, acumulando essas novas funções. 
Além disso, os trabalhos na Comissão Permanente de Ética são considerados prestação 
de relevante serviço público e constarão dos assentamentos funcionais do servidor, mas 
não são remunerados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão Permanente de 
Ética

Uma em cada ramo do MPU e uma na ESMPU

será composta por, no mínimo três servidores titulares e 
respectivos suplentes que gozem de idoneidade e não tenham 

sofrido penalidade disciplinar, sendo um deles designado para a 
função de presidente

Os integrantes dessas Comissões serão escolhidos entre 
servidores públicos estáveis dos quadros de pessoal do MPU e 
da ESMPU, designados pelo Procurador-Geral de cada ramo e 

pelo Diretor-Geral, conforme o caso

Os integrantes das Comissões Permanentes de Ética terão 
mandato de um ano, permitida uma única recondução
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5 – DIREITO CONSTITUCIONAL PARA MPU 

5.1 - 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. 

(*) A dignidade da pessoa humana é valor-fonte do ordenamento jurídico. Possui elevada densidade 
normativa e é usada como fundamento direto de decisões dos Tribunais. 

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

(*) A forma de Estado adotada pelo Brasil é a federação. Os entes federativos (União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios) possuem autonomia política. A República Federativa do Brasil, por 
outro lado, é dotada de soberania. A federação brasileira é resultado de um movimento centrífugo, 
ou seja, formou-se por segregação.  

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

(*) O regime político adotado pelo Brasil é a democracia semidireta.  

3) Princípio da separação de poderes: 

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.  
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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. 

5.2 - 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. 
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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).  

5.3 - DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS (PARTE I) 

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. 

(*)  Os direitos fundamentais não são absolutos, nem mesmo o direito à vida. Em caso de guerra 
declarada, a CF/88 admite a pena de morte.  

(*) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante (art. 5º, III). 

2) Princípio da Igualdade:  

2.1) 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.  

2.2) É legítima a previsão de limites de idade em concursos públicos, quando justificada pela 
natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (Súmula STF nº 683).  

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

3) Princípio da Legalidade: “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei” (art. 5º, II). 
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3.1) A legalidade se aplica de modo diferente à Administração Pública e aos particulares. A 
Administração Pública só pode fazer o que a lei prevê. Os particulares podem fazer tudo o 
que a lei não proíbe.  

3.2) Reserva Legal x Legalidade: Legalidade é mais amplo, abrangendo leis e outros atos 
normativos. Reserva legal é mais restrito, abarcando apenas as leis em sentido formal.  

4) 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. É 
vedado o acolhimento de denúncias anônimas.  

5) Direito de resposta: “É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem” (art. 5º, V).  

(*) O direito de resposta aplica-se tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas. Pode ser 
acumulado com indenização por dano material, moral ou a imagem.  

6) Liberdade religiosa:  

6.1) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias 
(art. 5º, VI). 

6.2) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e 
militares de internação coletiva (art. 5º, VII).  

7) “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. 

8) “É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença” (art. 5º, IX, CF/88).  

9) 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.  

(*) As pessoas jurídicas também poderão ser indenizadas por dano moral, uma vez que são titulares 
dos direitos à honra e à imagem.  

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; 

iII) as autoridades fiscais podem requisitar às instituições financeiras informações protegidas 
por sigilo bancário;  

Iv) o TCU tem competência para requisitar informações relativas a operações de crédito 
originárias de recursos públicos. 
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10) 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. 

É válida ordem judicial que autoriza o ingresso de autoridade policial no estabelecimento 
profissional, inclusive durante a noite, para instalar equipamentos de captação de som (“escuta 
ambiental”). 

12) Sigilo das Comunicações Telefônicas: “É inviolável o sigilo da correspondência e das 
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por 
ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal” (art. 5º, XII). 

12.1) 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. 

12.2) É possível a gravação telefônica por um dos interlocutores sem a autorização judicial, 
caso haja investida criminosa daquele que desconhece que a gravação está sendo feita. 

13) 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.  

(*) O STF entende que é inconstitucional a exigência de diploma para o exercício da profissão 
de jornalista. 

14) 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. O remédio constitucional que visa proteger o direito 
de reunião é o mandado de segurança.  

15) Liberdade de associação:  

15.1) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar (art. 
5º, XVII).  

15.2) A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de 
autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento (art. 5º, XVIII).  

15.3) As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades 
suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado (art. 5º, 
XIX). 

15.4) Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado (art. 5º, XX). 
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15.5) As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para 
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente (art. 5º, XXI). Trata-se de caso de 
representação processual.  

(*) Segundo o STF, a autorização estatutária genérica conferida às associações por seu 
estatuto não é suficiente para legitimar a representação processual. 

16) Direito de propriedade: O direito de propriedade é norma constitucional de eficácia contida e, 
portanto, está sujeito à atuação restritiva do Poder Público.   

O direito de propriedade não é absoluto. É necessário que a propriedade atenda a sua função social 
(art. 5º, XXIII).  

16.1) Desapropriação: A desapropriação com base na tutela do interesse público poderá ocorrer em 
três hipóteses: necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Nesses casos, a 
indenização será prévia, justa e em dinheiro.  

Há casos em que a indenização pela desapropriação não será em dinheiro. São eles os seguintes: i) 
desapropriação para fins de reforma agrária; ii) desapropriação de imóvel urbano não-edificado que 
não cumpriu sua função social e; iii) desapropriação confiscatória. 

A desapropriação para fins de reforma agrária se dá mediante prévia e justa indenização em títulos 
da dívida agrária.  

A desapropriação de imóvel urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, se dá mediante 
indenização em títulos da dívida pública. 

Na desapropriação confiscatória, não há nenhuma indenização. A desapropriação confiscatória pode 
ocorrer em 2 (duas) situações: i) culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou; ii) exploração de 
trabalho escravo.  

16.2) Requisição Administrativa: “no caso de iminente perigo público, a autoridade competente 
poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver 
dano” (art. 5º, XXV).  

16.3) Pequena propriedade rural: “A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que 
trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua 
atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento” (art. 5º, XXVI).  

5.4 - DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS (PARTE 2) 

1) Direito 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 a divulgação da remuneração de servidores na Internet, 
em virtude do princípio da transparência. 

(*) O remédio constitucional que protege o direito à informação é o mandado de segurança.  
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2) O direito de petição independe do pagamento de taxas. Todas as pessoas (físicas e jurídicas) 
podem exercer o direito de petição. Não há necessidade de advogado para o exercício do direito de 
petição. 

3) O direito à obtenção de certidões independe do pagamento de taxas. É protegido por meio de 
mandado de segurança.  

4) Princípio da 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. Como 
regra geral, não existe, em nosso ordenamento jurídico, a jurisdição condicionada.  

(*) Há alguns casos de jurisdição condicionada, em relação aos quais exige-se o prévio 
requerimento administrativo. São eles os seguintes: i) habeas data; ii) controvérsias 
desportivas; iii) reclamação contra o descumprimento de Súmula Vinculante pela 
Administração Pública e; iv) requerimento judicial de benefício previdenciário.  

(*) Súmula STF nº 667: Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária 
calculada sem limite sobre o valor da causa. 

(*) Súmula Vinculante nº 20: É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito 
de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito 
tributário.  

5) Segurança jurídica: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 
julgada” (art. 5º, XXXVI).  

(*) Direito adquirido é aquele que efetivamente se incorporou ao patrimônio do particular, 
em virtude de já terem sido cumpridos todos os requisitos aquisitivos exigidos pela lei então 
vigente. Não se pode confundir “direito adquirido” com mera “expectativa de direito”. 

(*) Não há direito adquirido face a uma nova Constituição.  

6) Princípio do juiz natural: Não haverá juízo ou tribunal de exceção (art. 5º, XXXVII). Ninguém será 
processado nem sentenciado senão pela autoridade competente (art. 5º, LIII).  

(*) O princípio do juiz natural busca garantir a independência e a imparcialidade do Poder 
Judiciário.  

7) Tribunal do júri: Tem competência para julgar os crimes dolosos contra a vida.  

(*) Súmula Vinculante nº 45: A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece 
sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição 
estadual.  

(*) Segundo o STF, a soberania dos veredictos do tribunal do júri não exclui a recorribilidade 
de suas decisões, quando manifestamente contrárias à prova dos autos.  

8) Princípio da reserva legal em matéria penal: Não há crime sem lei anterior que o defina, nem 
pena sem prévia cominação legal (art. 5º, XXXIX). As “normas penais em branco” não violam a 
reserva legal em matéria penal.  

9) A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Admite-se, portanto, a retroatividade 
benigna.  
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10) Mandados de criminalização: A CF/88 não tipifica crimes. Porém, estabelece normas que 
determinam a criminalização de certas condutas. 

(*) 3TH não tem graça! Terrorismo, tortura, tráfico de drogas e crimes hediondos são 
inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. 

(*) O racismo é inafiançável e imprescritível. É punido com a pena de reclusão. A apologia à 
discriminação contra os judeus é considerada racismo.  

(*) A ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado 
democrático é crime inafiançável e imprescritível.  

11) Extradição: O brasileiro nato não pode ser extraditado. O brasileiro naturalizado pode ser 
extraditado nas seguintes hipóteses: i) crime comum praticado antes da naturalização e; ii) 
comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Nenhum estrangeiro 
será extraditado por crime político ou de opinião. 

12) Ampla defesa/contraditório: Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes (art. 5º, LV).  

(*) Súmula Vinculante nº 14: "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso 
amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório 
realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do 
direito de defesa".  

(*) Súmula Vinculante nº 05: “A falta de defesa técnica por advogado no processo 
administrativo disciplinar não ofende a Constituição.”  

(*) Súmula Vinculante nº 21: “É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento 
prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.” 

(*)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.” 

(*) Segundo o STF, a ampla defesa e o contraditório não se aplicam na fase do inquérito 
policial. 

13) Vedação às provas ilícitas: São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos 
(art. 5º, LVI). As provas ilícitas devem ser expurgadas do processo. A presença de provas ilícitas não 
é suficiente para invalidar todo o processo. No entanto, pela “Teoria dos Frutos da Árvore 
Envenenada”, a prova ilícita contamina todas as outras que sejam dela decorrentes. 

(*) É lícita a prova obtida mediante gravação telefônica feita por um dos interlocutores sem 
a autorização judicial, caso haja investida criminosa daquele que desconhece que a gravação 
está sendo feita. 

(*) É lícita a prova obtida por gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores, 
sem conhecimento do outro, quando ausente causa legal de sigilo ou de reserva da 
conversação. 
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(*) É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores 
sem o conhecimento do outro. 

14) Presunção de inocência: Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória (art. 5º, LVII).  

 (*) Segundo o STF, “a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau 
de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o 
princípio constitucional da presunção de inocência”. 

15) Prisão: Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente 
militar, definidos em lei (art. 5º, LXI).  

16) Prisão civil por dívida: É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade 
de depósito (Súmula Vinculante nº 25).  

17) Habeas corpus:  O habeas corpus é o remédio constitucional que busca proteger a liberdade de 
locomoção. Pode ser preventivo (quando há ameaça de violação à liberdade de locomoção) ou 
repressivo (quando já houve violação à liberdade de locomoção). É ação gratuita, que independe de 
advogado para ser impetrada. O habeas corpus é ação com legitimidade universal, uma vez que pode 
ser impetrado por qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, ou, ainda, pelo 
Ministério Público e pela Defensoria Pública.  

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

18) Mandado de segurança: O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, 
não amparado por habeas corpus ou habeas data. É cabível contra o chamado “ato de autoridade”, 
ou seja, ações ou omissões do Poder Público e de particulares no exercício de função pública.  

(*) Súmula STF nº 625: Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de 
mandado de segurança. 

19) Mandado de segurança coletivo: Pode ser impetrado por: i) partido político com representação 
no Congresso Nacional; ii) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 
constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano.  

(*) No mandado de segurança coletivo, ocorre substituição processual.  

20) Mandado de injunção: É o remédio constitucional destinado a combater as omissões 
inconstitucionais, sejam elas de caráter total ou parcial. É cabível quando 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” (art. 5º, LXXI). É aplicável diante 
da falta de regulamentação de norma constitucional de eficácia limitada.  

(*) Legitimidade ativa: qualquer pessoa física ou jurídica. 

 (*) A Lei nº 13.300/2016 adotou a corrente concretista individual para o mandado de 
injunção. A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento 
da norma regulamentadora (art. 9º, caput). É possível, entretanto, que seja conferida eficácia 
ultra partes ou erga omnes à decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício 
do direito, liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração (art. 9º, § 1º).   
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(*) A Lei nº 13.300/2016 reconhece a possibilidade de que seja impetrado mandado de 
injunção coletivo pelos seguintes legitimados: i) partido político com representação no 
Congresso Nacional; ii) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 
constituída e em funcionamento há pelo menos um ano; iii) Ministério Público e; iv) 
Defensoria Pública.  

21) Habeas data: O habeas data tem 2 (duas) finalidades: 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) retificação de dados, quando não se prefira 
fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.  

(*) Para que seja impetrado o habeas data, exige-se a comprovação de negativa da autoridade 
administrativa de garantir o acesso aos dados relativos ao impetrante. Trata-se, portanto, de 
um caso de jurisdição condicionada no ordenamento jurídico brasileiro.  

(*) O habeas data é uma ação gratuita, mas que depende de assistência de advogado.  

(*) RE nº 673.707/MG: “O habeas data é a garantia constitucional adequada para a obtenção, 
pelo próprio contribuinte, dos dados concernentes ao pagamento de tributos constantes de 
sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos administração fazendária dos 
entes estatais”.  

22) Ação popular: O cidadão é legitimado para propor ação popular. Tem como objetivo anular ato 
lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico-cultural.  

(*) A propositura de ação popular não exige comprovação de efetivo dano material.  

(*) Não há foro por prerrogativa de função em ação popular.  

(*) A improcedência de ação popular não gera para o autor, salvo comprovada má fé, a 
obrigação de pagar custas judiciais e o ônus da sucumbência. 

23) Tratados internacionais de direitos humanos:  

Os tratados internacionais de direitos humanos possuem dois níveis hierárquicos diferentes: 

a) nível supralegal: quando aprovados pelo rito ordinário. 

b) nível constitucional: quando aprovados em dois turnos, em cada Casa do Congresso 
Nacional, por 3/5 (três quintos) dos membros.  

24) Tribunal Penal Internacional: O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a 
cuja criação tenha manifestado adesão (art. 5º, § 4º, CF/88). 

5.5 - DIREITOS SOCIAIS 

1) 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. 
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2) Concretização dos direitos sociais: 

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

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

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

3) Direitos Sociais individuais dos trabalhadores: 

3.1) Seguro-desemprego: É devido em caso de desemprego involuntário.  

3.2) Irredutibilidade do salário: Não é um direito absoluto. O salário pode ser reduzido por 
negociação coletiva (acordo ou convenção).  

3.3) Remuneração do trabalho noturno: É superior à do trabalho diurno.  

3.4) Participação nos lucros ou resultados: É direito social dos trabalhadores a participação nos 
lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão 
da empresa, conforme definido em lei (art. 7º, XI). Trata-se de norma de eficácia limitada.   

3.5) Duração do trabalho normal: Será não superior a 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) 
horas semanais. É facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo 
ou convenção coletiva de trabalho.  

3.6) Turnos ininterruptos de revezamento: A jornada é de 6 horas para turnos ininterruptos de 
revezamento, salvo negociação coletiva.  

3.7) Repouso semanal remunerado: Será preferencialmente aos domingos.  

3.8) Remuneração do serviço extraordinário: É superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) 
à do normal.  

3.9) Férias anuais: É direito social dos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo 
menos, um terço a mais do que o salário normal (art. 7º, XVII).  

3.10) Licença à gestante / Licença-paternidade: A CF/88 prevê que a licença à gestante tem duração 
de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário. A licença-paternidade é garantida 
nos termos fixados em lei (norma de eficácia limitada). 

(*) RE 778.889/PE: Os prazos da licença-gestante não podem ser superiores aos prazos da 
licença-adotante, inclusive no que diz respeito às prorrogações 

3.11) Assistência gratuita em creches e pré-escolas: É devida aos filhos e dependentes do 
trabalhador desde o nascimento até os 5 (cinco) anos de idade.  

3.12) Prescrição de créditos trabalhistas: Os créditos trabalhistas prescrevem após o prazo de cinco 
anos (prescrição quinquenal). Desfeito o vínculo laboral, o trabalhador terá apenas 2 (dois) anos para 
reclamar tais créditos na Justiça do Trabalho.  
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3.13) Trabalho de menores: É proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 
(dezoito) anos. É proibido qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.  

4) Direitos Sociais coletivos dos trabalhadores: 

4.1) Criação de sindicatos: A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de 
sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a 
intervenção na organização sindical (art. 8º, I).  

4.2) Princípio da unicidade sindical: É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em 
qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, 
que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à 
área de um Município (art. 8º, II).  

4.3) Substituição processual: O sindicato tem competência para proceder à defesa dos direitos e 
interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. 
Para atuar em substituição processual, não há necessidade de autorização dos filiados.  

4.4) Liberdade sindical: Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato (art. 8º, 
V).  

4.5) “Estabilidade sindical”: É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da 
candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um 
ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei (art. 8º, VIII).  

4.6) Direito de greve: O direito de greve dos trabalhadores celetistas é norma de eficácia contida, 
uma vez que pode ser restringido por lei, que irá definir os serviços ou atividades essenciais e dispor 
sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.  

4.7) Representação dos empregados: Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada 
a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento 
direto com os empregadores (art. 11, CF/88).  

5.6 - NACIONALIDADE 

1) Há 2 (dois) tipos de nacionalidade: nacionalidade originária (brasileiros natos) e nacionalidade 
derivada (brasileiros naturalizados) 

2) Atribuição de nacionalidade no Brasil: 

2.1) 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; 

(*) No Brasil, a regra geral de atribuição de nacionalidade é o critério jus soli (local do nascimento).  

2.2) 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.  

(*) Cumpridos os requisitos para a naturalização extraordinária (art. 12, II, b), o indivíduo tem direito 
subjetivo à naturalização. Segundo o STF, o reconhecimento da naturalização extraordinária pelo 
Poder Executivo gera efeitos declaratórios (e não constitutivos), retroagindo à data de apresentação 
do requerimento. 

3) Portugueses residentes no Brasil: Os portugueses com residência permanente no Brasil, desde 
que haja reciprocidade em favor de brasileiros, receberão os direitos inerentes ao brasileiros 
naturalizados, exceto os casos previstos na Constituição. São os denominados “portugueses 
equiparados”.  

4) Cargos privativos de brasileiro nato: 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;  

 5.7 - DIREITOS POLÍTICOS 

1) No Brasil, o voto é direto, secreto, universal, periódico, obrigatório e com valor igual para todos. 
O voto obrigatório não é cláusula pétrea. Logo, admite-se que emenda constitucional institua o voto 
facultativo no Brasil. 
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2) Voto obrigatório x Voto facultativo: O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os 
maiores de 18 (dezoito) anos. Por outro lado, o voto é facultativo para: i) os analfabetos; ii) os 
maiores de 70 anos e; iii) os maiores de 16 e menores de 18 anos.  

(*) São inalistáveis os estrangeiros e os conscritos.  

3) Condições de elegibilidade:  
Art. 16 (...)  

§ 3º - São condições de elegibilidade, na forma da lei: 

I - a nacionalidade brasileira; 

II - o pleno exercício dos direitos políticos; 

III - o alistamento eleitoral; 

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; 

V - a filiação partidária; 

VI - a idade mínima de: 

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador; 

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; 

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; 

d) dezoito anos para Vereador. 

(*) 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. 

4) Inelegibilidades absolutas: São inelegíveis os inalistáveis (estrangeiros e conscritos) e os 
analfabetos.  

(*) Os analfabetos podem votar (voto facultativo), mas não podem ser votados.  

(*) Aqueles que tem entre 16 e 18 anos podem votar, mas não podem ser votados, pois não 
cumprem o requisito de idade mínima para nenhum mandato eletivo. 

5) Inelegibilidades relativas: Podem ser de diferentes tipos: i) inelegibilidade relativa a motivos 
funcionais; ii) inelegibilidade reflexa e; iii) inelegibilidade relativa à condição de militar. 

5.1) Inelegibilidade relativa por motivos funcionais:  

- O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e 
quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para 
um único período subsequente (art. 14, §5º). Não há limites para reeleição em cargos do 
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 (art. 14, §6º). 

5.2) Inelegibilidade reflexa:  
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- São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos 
ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de 
Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro 
dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à 
reeleição (art. 14, §7º). 

- Súmula Vinculante nº 18: “A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do 
mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º, do artigo 14 da Constituição Federal”. 

5.3) Inelegibilidade relativa à condição de militar: 
Art. 14 (...) 

§8º - O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: 

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade; 

II - se contar mais de dez anos de serviço será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará 

automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. 

6) Lei complementar poderá criar outras hipóteses de inelegibilidade. 

7) Ação de impugnação de mandato eletivo: O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça 
Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do 
poder econômico, corrupção ou fraude. A ação de impugnação de mandato eletivo tramitará em 
segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má fé.  

8) Perda e suspensão dos direitos políticos: No Brasil, não se admite cassação de direitos políticos. 
A CF/88 admite a perda ou a suspensão dos direitos políticos.  

(*) Segundo a doutrina majoritária, são hipóteses de perda dos direitos políticos: i) cancelamento 
de naturalização, por sentença judicial transitada em julgado; ii) “dupla recusa”. As hipóteses de 
suspensão dos direitos políticos, por sua vez, são as seguintes: i) incapacidade civil absoluta; ii) 
condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos e; iii) improbidade 
administrativa. 

9) Princípio da anterioridade eleitoral: A lei que alterar o processo eleitoral entra em vigor na data 
de sua publicação. Entretanto, não se aplica à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. 
Segundo o STF, o princípio da anterioridade eleitoral é cláusula pétrea.  

5.8 - ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA: A FEDERAÇÃO BRASILEIRA 

1) A federação brasileira: “A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos 
desta Constituição”. (Art. 18, caput, CF/88). 

2) Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a 
organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum (art. 25, § 3º, 
CF/88). 
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3) Alterações na estrutura da federação:  

3.1) 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).  

3.2) Envolvendo Municípios: 
Art. 18 (...) 

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro 

do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, 

às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados 

e publicados na forma da lei. 

(*) O art. 18, § 4º, CF/88, é norma de eficácia limitada, uma vez que é exigida a edição de lei 
complementar federal definindo o período dentro do qual podem ocorrer alterações federativas 
envolvendo Municípios. Até hoje, a referida lei complementar não foi editada, motivo pelo qual, 
atualmente, não podem ser criados novos Municípios no Brasil. 

(*) A edição de lei ordinária estadual é ato discricionário da Assembleia Legislativa.  

4) 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. 

5.9 - 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.  
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3) Competências privativas da União (art. 22, CF/88): Têm natureza legislativa e são delegáveis aos 
Estados mediante lei complementar.  

(*) CAPACETE PM: A União tem competência privativa para legislar sobre direito civil, 
comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho 
(art. 22, I).  

(*) Súmula Vinculante nº 46: “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento 
das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da 
União”.  

(*) A União tem competência privativa para legislar sobre desapropriação (art. 22, II), trânsito 
e transportes (art. 22, XI) e seguridade social (art. 22, XXIII).  

4) Competências comuns (art. 23, CF/88): Têm natureza administrativa. São competências comuns 
a todos os entes federativos.  

(*) É competência comum de todos os entes federativos “cuidar da saúde e assistência 
pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência” (art. 23, II), “proteger 
o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas” (art. 23, VI) e 
“estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito” (art. 23, XII).  

5) Competências concorrentes (art. 24, CF/88): Têm natureza legislativa. Possuem competência 
concorrente a União, os Estados e o Distrito Federal.  

(*) No âmbito da legislação concorrente, a competência da União está limitada ao 
estabelecimento de regras gerais.  A competência da União para legislar sobre normas gerais 
não exclui a competência suplementar dos Estados. 

(*) Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa 
plena, para atender a suas peculiaridades. A superveniência de lei federal sobre normas gerais 
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 

(*) PUFETO: É competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal legislar sobre 
direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico (art. 24, I) e sobre 
orçamento (art. 24, II). 

(*) É competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal legislar sobre proteção do 
meio ambiente (art. 24, VI), educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, 
pesquisa, desenvolvimento e inovação (art. 24, IX) e previdência social, proteção e defesa da 
saúde (art. 24, XII).  

(*) Os Municípios não têm competência concorrente. Entretanto, os Municípios podem 
legislar sobre matérias da competência concorrente, uma vez que têm competência para 
suplementar a legislação federal e estadual, no que couber (art. 30, II). 

6) Competências dos Estados: Os Estados têm competência remanescente (ou residual). Segundo o 
art. 25, § 1º, CF/88, “são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por 
esta Constituição”. 
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(*) Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás 
canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação 
(art. 25, § 2º, CF/88) 

7) Competências dos Municípios (art. 30, CF/88): O art. 30 relaciona competências administrativas 
e legislativas dos Municípios. 

(*) A competência legislativa dos Municípios pode ser exclusiva (“legislar sobre assuntos de 
interesse local”) ou suplementar (“suplementar a legislação federal e estadual, no que 
couber”). 

(*) Súmula Vinculante nº 38: “É competente o Município para fixar o horário de 
funcionamento de estabelecimento comercial”. 

(*) 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.  

5.10 - PODER LEGISLATIVO 

1) Estrutura do Poder Legislativo:  

1.1) Câmara dos Deputados: É composta por representantes do povo (Deputados Federais), eleitos 
pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.  

(*) O número total de Deputados Federais, bem como a representação por Estado e pelo 
Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar. 

(*) Os Territórios Federais têm o número fixo de 4 (quatro) Deputados Federais.  

1.2) Senado Federal: É composto por representantes dos Estados e do Distrito Federal (Senadores), 
eleitos pelo sistema majoritário simples.  

(*) Cada Estado e o Distrito Federal elege três Senadores, com mandato de oito anos (art. 46, 
§ 1º, CF). A representação de cada Estado e do Distrito Federal renova-se de quatro em quatro 
anos, alternadamente, por um e dois terços (art. 46, § 2º, CF). 

(*) Cada senador é eleito com 2 (dois) suplentes.  

2) Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs): As CPIs realizam a investigação parlamentar, 
produzindo o inquérito legislativo. As CPIs não julgam, não acusam e não promovem a 
responsabilidade de ninguém. As conclusões da CPI, quando for o caso, são encaminhadas ao 
Ministério Público, a fim de que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. As CPIs 



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Técnico) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 107 
225 

Resumo - Reta Final MPU (Técnico) 
Material Gratuito 

 
podem ser criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou 
separadamente. 

2.1) Requisitos para a criação de CPI: Para a criação de CPI, exige-se: i) requerimento de 1/3 (um 
terço) dos membros da Casa Legislativa; ii) indicação de fato determinado a ser investigado e; iii) 
fixação de prazo certo para a conclusão dos trabalhos.  

(*) Os requisitos para a criação de CPI estão sujeitos ao controle jurisdicional.  

(*) A CPI é um direito das minorias. Em virtude disso, o STF considera inconstitucional que o 
requerimento de criação de CPI seja submetido à deliberação do Tribunal.  

(*) Não se admite a criação de CPI para investigações genéricas.  

(*) É possível que ocorram sucessivas prorrogações de prazo da CPI, dentro da mesma 
legislatura.  

2.2) Poderes de Investigação das CPIs: 

10.2.1) As CPIs têm competência para convocar qualquer pessoa para depor (particulares, 
servidores públicos, Ministros de Estado e titulares de órgãos ligados à Presidência da 
República), na qualidade de testemunhas ou indiciados. As testemunhas, uma vez convocadas 
por CPI, são obrigadas a comparecer, sendo cabível, inclusive, a requisição de força policial 
para promover-lhes a condução coercitiva.  

(*) Segundo o STF, o privilégio contra a autoincriminação se aplica a qualquer pessoa 
ouvida por CPI, independentemente de estar na condição de testemunha ou de 
investigada. O depoente em CPI pode ter a assistência de advogado.  

10.2.2) As CPIs podem determinar a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico.  

2.3) Limitações aos poderes das CPIs: Os poderes das CPIs são limitados pelos direitos fundamentais 
e pelo princípio da separação de poderes. 

2.3.1) As CPIs não podem determinar prisão, exceto em flagrante delito.  

2.3.2) As CPIs não podem determinar a aplicação de medidas cautelares. 

2.3.3) As CPIs não podem determinar interceptação telefônica e a busca e apreensão 
domiciliar.  

2.3.4) As CPIs não podem apreciar atos de natureza jurisdicional. 

2.3.5) As CPIs não podem convocar o Chefe do Poder Executivo para depor.  

3) Imunidade material dos parlamentares: Segundo o art. 53, CF/88, os Deputados e Senadores são 
invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.  

(*) Segundo o STF, a imunidade material alcança todas as manifestações dos congressistas 
em que se identifique uma conexão entre o ato praticado e o exercício do mandato 
parlamentar. Assim, mesmo manifestações fora do recinto do Congresso Nacional poderão 
estar abrangidas pela imunidade material.  

4) Imunidade formal dos parlamentares:  
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- Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo 
em flagrante delito de crime inafiançável (art. 53, § 2º, CF). Segundo o STF, o parlamentar também 
poderá ser preso após uma sentença judicial transitada em julgado.  

- A Casa Legislativa poderá sustar o andamento de ação penal contra parlamentar, por crime 
ocorrido após a diplomação. Uma vez recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime 
ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por 
iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, 
até a decisão final, sustar o andamento da ação. (art. 53, § 3º, CF). 

(*) O afastamento de parlamentar para ocupar cargo no Poder Executivo resultará na 
suspensão das imunidades parlamentares (imunidade material e imunidade formal).  

5) Prerrogativa de foro: Segundo o art. 53, §1º, os Deputados e Senadores, desde a expedição do 
diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.  

(*) Segundo o STF, o foro por prerrogativa de função somente se aplica aos crimes cometidos 
durante o exercício do cargo e que tenham relação com as funções desempenhadas pelo 
parlamentar. 

5.11 - PODER EXECUTIVO 

1) “Linha sucessória” do Presidente da República: i) Vice-Presidente; ii) Presidente da Câmara dos 
Deputados; iii) Presidente do Senado Federal e; iv) Presidente do STF. Dentre esses, o único que 
substitui em definitivo o Presidente é o Vice-Presidente da República. Os outros apenas assumem o 
cargo interinamente.  

2) “Dupla vacância”: É a vacância simultânea dos cargos de Presidente e Vice-Presidente. Havendo 
“dupla vacância” nos dois primeiros anos do mandato, serão realizadas eleições diretas, dentro de 
90 dias. Por outro lado, se a “dupla vacância” ocorrer nos dois últimos anos, serão realizadas eleições 
indiretas (pelo Congresso Nacional), dentro de 30 dias. Em ambos os casos, aqueles que forem 
eleitos apenas completarão o mandato dos seus antecessores, isto é, irão exercer um “mandato-
tampão”.  

(*) Segundo o STF, os Estados e Municípios têm autonomia para disciplinar os procedimentos 
de “dupla vacância”, não se aplicando, portanto, o princípio da simetria.  

3) Atribuições do Presidente da República: O art. 84, CF/88, é um rol não-exaustivo de atribuições 
do Presidente da República.  

O Presidente da República poderá delegar algumas de suas atribuições aos Ministros de Estado, ao 
Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União. As atribuições delegáveis são as 
seguintes: 

a) Edição de decretos autônomos: Por meio de decreto autônomo, o Presidente da República 
poderá dispor sobre: i) organização e funcionamento da administração pública federal, 
quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público e; ii) 
extinguir funções ou cargos públicos, quando vagos.  
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b) Conceder indulto e comutar penas. 

c) Prover (e desprover) cargos públicos, na forma da lei. 

(*) A extinção de cargos públicos ocupados depende de lei. Por outro lado, a extinção de cargos 
públicos ocupados pode se dar por decreto autônomo.  

4) Imunidades do Presidente da República: O Presidente da República não possui imunidade 
material, mas apenas imunidades formais. São elas as seguintes: 

a) Cláusula de irresponsabilidade penal relativa: Na vigência do mandato, o Presidente não 
pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício da função.  

b) Vedação às prisões cautelares: O Presidente da República somente estará sujeito à prisão 
após sentença condenatória, nas infrações penais comuns. 

c) Autorização da Câmara dos Deputados: Para que o Presidente da República seja 
processado e julgado, nos crimes comuns ou de responsabilidade, há um prévio juízo de 
admissibilidade político pela Câmara dos Deputados, por 2/3 dos seus membros. 

(*) Segundo o STF, os Estados não têm competência para editar normas que condicionem a 
instauração de ação penal contra Governador, por crime comum, à prévia autorização da Assembleia 
Legislativa.  

5) Responsabilização do Presidente da República: Há 2 (dois) tipos de infrações que podem ser 
cometidas pelo Presidente: crimes comuns e crimes de responsabilidade. 

5.1) Crimes comuns: Nos crimes comuns, o Presidente da República é processado e julgado pelo STF. 
A denúncia ou queixa-crime é apresentada ao STF, mas este somente poderá recebê-la após juízo 
de admissibilidade político da Câmara dos Deputados, por 2/3 dos membros. Mesmo após a 
autorização da Câmara dos Deputados, é possível que o STF decida rejeitar a denúncia.  

(*) Uma vez recebida a denúncia pelo STF, o Presidente da República será afastado do cargo, 
só retornando se for absolvido ou se o julgamento não for concluído dentro de 180 dias.  

5.2) Crimes de responsabilidade: Nos crimes de responsabilidade, o Presidente da República é 
processado e julgado pelo Senado Federal. O processo de impeachment tem início com denúncia 
popular apresentada à Câmara dos Deputados, que fará o juízo de admissibilidade político, por 2/3 
dos membros. C 

(*) Caso ocorra a autorização da Câmara dos Deputados, o processo será encaminhado ao 
Senado Federal, que fará novo juízo de admissibilidade (maioria simples). Assim, o Senado 
não é obrigado a instaurar o processo contra o Presidente. 

(*) Instaurado o processo pelo Senado, o Presidente da República será afastado do cargo, só 
retornando se for absolvido ou se o julgamento não for concluído dentro de 180 dias.  

(*) A condenação do Presidente da República pelo Senado Federal depende do voto nominal 
(aberto) de 2/3 dos seus membros. Nessa sessão de julgamento, o Presidente do STF é que 
irá presidir o Senado Federal.  
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(*) Segundo o STF, não é cabível recurso contra o mérito da decisão do Senado Federal no 
processo de impeachment. No entanto, admite-se o controle jurisdicional dos aspectos 
formais (processuais), tais como o respeito à ampla defesa e ao contraditório.  

5.12 - PODER JUDICIÁRIO – DISPOSIÇÕES GERAIS 

1) Garantias funcionais dos magistrados:  São a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade 
de subsídios.  

1.1) Vitaliciedade: No primeiro grau, será adquirida após dois anos de efetivo exercício. No 
caso de nomeações para um Tribunal, a vitaliciedade é adquirida na data da posse. Uma vez 
adquirida a vitaliciedade, o juiz somente perderá o cargo por sentença judicial transitada em 
julgado.  

1.2) Inamovibilidade: Os juízes não podem ser removidos de ofício, salvo por motivo de 
interesse público, que fica caracterizado por maioria absoluta do CNJ ou maioria absoluta do 
Tribunal ao qual está vinculado.  

1.3) Irredutibilidade de subsídios: A proteção conferida pela CF/88 é ao valor nominal dos 
subsídios.  

2) Vedações aos magistrados: 
Art. 95 (...) 

Parágrafo único. Aos juízes é vedado: 

I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério; 

II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo; 

III - dedicar-se à atividade político-partidária. 

IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou 

privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei;  

V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do 

cargo por aposentadoria ou exoneração. 

(*) ADI 3126/DF: Segundo o STF, não há que se observar a restrição a uma “única” função de 
magistério. A interpretação mais adequada é a de que o texto constitucional quis “impedir o exercício 
de outra atividade que não a de magistério”. 

2) Estatuto da Magistratura: Deverá ser estabelecido por lei complementar, de iniciativa do STF.  

3) Ingresso na carreira: Ocorrerá mediante concurso público de provas e títulos, com participação 
da OAB em todas as fases. Exige-se do bacharel em direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica.  

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.  

5) Órgão especial:  
Art. 93 (...) 
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XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o 

mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e 

jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a 

outra metade por eleição pelo tribunal pleno.  

6) 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. 

5.13 - 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 criado 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.  

4) Competências do CNJ 
Art. 103-B (...) 
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§ 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”. 

(*) O CNJ poderá, ao rever processo disciplinar de juízes e membros e tribunais, agravar ou abrandar 
a decisão disciplinar revista.  

5.14 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) 

1) O STF é composto de 11 (onze) Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 
65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  

(*) MACETE: Somos um Time de Futebol (Um time de futebol tem 11 jogadores!) 

(*) O cargo de Ministro do STF é privativo de brasileiro nato. 

(*) A nomeação dos Ministros do STF compete ao Presidente da República, depois de 
aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.  

2) O STF possui competências originárias e competências recursais. 



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Técnico) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 113 
225 

Resumo - Reta Final MPU (Técnico) 
Material Gratuito 

 
3) Competências originárias:  

3.1) O STF tem competência originária para processar e julgar ADI, ADC, ADO e ADPF, que são as 
ações do controle concentrado-abstrato de constitucionalidade.   

(*) A ADI tem como objeto lei ou ato normativo federal ou estadual. A ADC tem como objeto 
lei ou ato normativo federal.  

3.2) Foro por prerrogativa de função 

Autoridade Crime Comum Crime de Responsabilidade 
Presidente da República STF Senado 

Vice-Presidente da República STF Senado 
Deputados Federais e Senadores STF - 

Ministros do STF STF Senado 

Membros do CNJ e CNMP Conforme sua 
origem Senado 

Procurador-Geral da República STF Senado 

Ministros de Estado STF 
STF (se o crime for conexo 

com o do Presidente, será o 
Senado Federal) 

AGU STF Senado 

Comandantes do Exército, Marinha e 
Aeronáutica STF 

STF (se o crime for conexo 
com o do Presidente, será o 

Senado Federal) 
Ministros dos Tribunais Superiores (STJ, 

TST, TSE e STM) STF STF 

Ministros do TCU STF STF 
Chefes de missão diplomática STF STF 

(*) Os congressistas não respondem por crime de responsabilidade. Estão sujeitos a processo por 
quebra de decoro parlamentar.  

3.3) O STF processa e julga, originariamente, o mandado de segurança e o habeas data contra atos 
do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal 
de Contas da União (TCU), do Procurador-Geral da República e do próprio STF. 

3.4) O STF tem competência para processar e julgar, originariamente, o habeas corpus quando for 
paciente alguma das autoridades julgadas pelo STF (Presidente, Vice-Presidente, Deputados 
Federais e Senadores, Ministros do STF, Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, etc.)  

3.5) O STF tem competência para processar e julgar litigios envolvendo pessoas jurídicas de direito 
internacional (Estado estrangeiro ou organismo internacional) e a União, os Estados, o Distrito 
Federal ou Territórios.  
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(*) Causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa 
domiciliada e residente no País será da competência dos juízes federais (art. 109, II), com 
recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça (STJ).  

3.6) O STF tem competência originária para processar e julgar os conflitos federativos entre a União 
e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros.  

(*) Conflitos federativos envolvendo Municípios não são de competência do STF. 

3.7) O STF tem competência originária para processar e julgar extradição solicitada por Estado 
estrangeiro. 

3.8) O habeas corpus contra ato de Tribunal Superior será processado e julgado, originariamente, 
pelo STF.  

(*) Habeas corpus contra ato de um tribunal é sempre julgado na instância acima. Trata-se do 
princípio da superioridade de grau. 

(*) Mandado de segurança contra ato de um tribunal é sempre julgado pelo próprio tribunal.  

3.9) O STF tem competência para processar e julgar, originariamente, a reclamação para a 
preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 

3.10) O STF tem competência para processar e julgar, originariamente, a ação em que todos os 
membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da 
metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente 
interessados. 

3.11) O STF tem competência para processar e julgar, originariamente, os conflitos de competência 
que envolvam Tribunais Superiores.  

3.12) O STF tem competência para processar e julgar, originariamente, o mandado de injunção, 
quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do 
Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas 
Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo 
Tribunal Federal.  

3.13) O STF tem competência para processar e julgar, originariamente, as ações contra o Conselho 
Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público.  

(*) Essa competência deve ser interpretada de modo mais restrito. Apenas será cabível ação 
no STF contra deliberações positivas do CNJ.  

4) Competências recursais do STF: 

4.1) Recurso ordinário: 
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

(…) 

II - julgar, em recurso ordinário: 

a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única 

instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 
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b) o crime político; 

(*) A competência originária para processar e julgar os crimes políticos é dos juízes federais (art. 
109, IV). Da decisão, caberá recurso ordinário diretamente para o STF, sem nem mesmo passar pelo 
Tribunal Regional Federal (TRF).  

4.2) Recurso extraordinário: 
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

(…) 

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão 

recorrida: 

a) contrariar dispositivo desta Constituição; 

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 

(*) Por meio do recurso extraordinário, o STF realiza o controle difuso-incidental de 
constitucionalidade. 

(*) É requisito de admissibilidade do recurso extraordinário a existência de repercussão geral.  

5.15 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

1) A expressão “Administração Pública” não se refere apenas ao Poder Executivo, mas a todo o 
conjunto de órgãos e entidades governamentais, dos três Poderes.  

2) 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: 

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).  

3) Concurso Público:  
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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).  

A lei reservará um percentual dos cargos ou empregos públicos para pessoas portadoras de 
deficiência (art. 37, VIII).  

A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX).  

4) 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.  

5) 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).  

(*) 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 também fazem jus aos seguintes direitos sociais: salário mínimo, décimo 
terceiro salário, adicional noturno, salário-família, jornada de trabalho não superior a 8 (oito) horas 
diárias e 44 (quarenta e quatro) semanais, repouso semanal remunerado (preferencialmente aos 
domingos), remuneração do serviço extraordinário (“hora-extra”), férias, licença-gestante, licença-
paternidade, proteção ao mercado de trabalho da mulher, redução dos riscos do trabalho e 
proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de 
sexo, idade, cor ou estado civil.  

(*) 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”. 

6) Acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas:   
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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) Acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração do cargo em atividade:  

Como regra geral, é proibida a acumulação de proventos de aposentadoria pago pelo regime 
próprio de previdência social (RPPS) com a remuneração do cargo em atividade. Entretanto, existem 
3 (três) exceções nas quais isso se torna possível: i) cargos acumuláveis; ii) cargos eletivos e; iii) 
cargos em comissão.  

8) 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. 

9) 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 de desempenho, na forma de lei complementar, 
assegurada ampla defesa 

d) Excesso de despesa com pessoal (art. 169, § 3º). 
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10) Reintegração, recondução, aproveitamento e disponibilidade:  

Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual 
ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, 
aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo 
de serviço (art. 41, § 2º). 

Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, 
com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro 
cargo (art. 41, § 3º). 

11) Improbidade administrativa: Os atos de improbidade administrativa resultarão em: i) perda do 
cargo público; ii) suspensão dos direitos políticos; iii) indisponibilidade dos bens e; iv) ressarcimento 
ao erário.  

12) Responsabilidade civil do Estado: A responsabilidade civil do Estado é objetiva, ou seja, 
independe de dolo ou culpa. É cabível ação regressiva contra o agente público que deu causa ao 
dano, caso este tenha agido com dolo ou culpa. Atenção! As empresas públicas e sociedades de 
economia mista exploradoras de atividades econômicas não são alcançadas pela regra da 
responsabilidade civil objetiva.  

(*) A responsabilidade civil objetiva da Administração alcança os danos produzidos a terceiros 
usuários e não usuários do serviço público (RE 591.874). 

5.16 - 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.  
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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.  

8) Princípio do “promotor natural”: Pelo princípio do promotor natural, a designação de um 
membro do Ministério Público para atuar em determinado processo deve obedecer a regras 
objetivas, segundo critérios preestabelecidos. Com isso, busca-se evitar designações casuísticas e 
arbitrárias, impedindo-se, dessa maneira, a figura do “acusador de exceção”.   

9) Autonomia funcional, administrativa e orçamentário-financeira:  

A autonomia administrativa do Ministério Público se materializa na sua  competência para propor 
ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por 
concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira.  

O Procurador-Geral da República e os Procuradores-Gerais de Justiça têm iniciativa para propor 
projeto de lei complementar que estabeleça a organização, as atribuições e o estatuto de cada 
Ministério Público.  

A autonomia orçamentário-financeira se manifesta na prerrogativa de que o Ministério Público 
elabore a sua proposta orçamentária, encaminhando-a ao Poder Executivo. A proposta 
orçamentária do MP deverá observar os limites definidos na LDO.  

10) Funções Institucionais do Ministério Público:  
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados 

nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 
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III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, 

nos casos previstos nesta Constituição; 

V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; 

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e 

documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva; 

VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo 

anterior; 

VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos 

jurídicos de suas manifestações processuais; 

IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe 

vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. 

(*) Não é competência exclusiva do MP propor ação civil pública. 

11) Ingresso na Carreira: O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso 
público de provas e títulos. Exige-se do bacharel em direito, no mínimo, 3 (três) anos de atividade 
jurídica. Fica assegurada a participação da OAB em sua realização.  

12) 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. 

13) Vedações aos membros do MP: 

As vedações aos membros do MP são garantias de imparcialidade. São elas as seguintes (art. 128, § 
5º, III):  

a) Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas 
processuais; 

b) Exercer a advocacia; 

c) Participar de sociedade comercial, na forma da lei; 

d) Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de 
magistério; 

e) Exercer atividade político-partidária;  

f) 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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(*) O membro do Ministério Público não poderá exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se 
afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.  

14) 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.  

Os Procuradores-Gerais de Justiça (PGJ) são os Chefes dos MPEs. O PGJ é nomeado pelo 
Governador, dentre os integrantes de lista tríplice elaborada pelo MPE. O mandato é de 2 anos, 
admitida uma recondução. Não há participação do Poder Legislativo na nomeação do PGJ. 

(*) O Chefe do MPDFT é nomeado pelo Presidente da República. 

(*) O Procurador-Geral de Justiça (PGJ) poderá ser destituído por maioria absoluta da 
Assembleia Legislativa. A destituição do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios depende de deliberação da maioria absoluta do Senado Federal.  

15) Ministério Público junto às Cortes de Contas: O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 
da União (TCU) não integra o MPU; ao contrário, integra a própria estrutura orgânica do TCU.  

16) Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP): 

O CNMP tem competência para efetuar o controle da atuação administrativa e financeira do 
Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. 

O CNMP é composto de 14 (quatorze) membros, os quais são nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha por maioria absoluta do Senado Federal. O mandato é de 
2 (dois) anos, admitida uma recondução.  
Os membros do CNMP são os seguintes (art. 130-A): 

a) O Procurador-Geral da República, que o preside; 

b) 4 (quatro) membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada 
uma de suas carreiras; 

c) 3 (três) membros do Ministério Público dos Estados; 

d) 2 (dois) juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal 
de Justiça; 

e) 2 (dois) advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 

f) Dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos 
Deputados e outro pelo Senado Federal. 
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(*) O CNMP deverá escolher, em votação secreta, um Corregedor nacional. O Corregedor nacional 
deverá ser escolhido entre os membros do Ministério Público que integram o Conselho, vedada sua 
recondução. 

(*) O Presidente do Conselho Federal da OAB oficiará junto ao CNMP. 

(*) Competências do CNMP: 

a) Zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir 
atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências.  (Função 
normativa do CNMP) 

b) Zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade 
dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União 
e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as 
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos 
Tribunais de Contas.  

c) Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da 
União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência 
disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, 
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. 

d) Rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do 
Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano.  

e) Elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação 
do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem 
prevista no art. 84, XI. 
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6 - DIREITO ADMINSTRATIVO PARA MPU 

6.1 - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

Entidades

Políticas

Administrativas

Autonomia política (plena): capacidade para legislar
U, E, DF e M

Capacidade de autoadministração (específica)
Autarquias, FP, EP e SEM

(personalidade 
jurídica)

Descentralização

Envolve mais de uma PJ (entidades), sem hierarquia, especialização

Espécies

Política
Realizada pela CF
Competências próprias dos estados e municípios

Administrativa

§ Por outorga, técnica, funcional ou por serviços

§ Por delegação ou colaboração

§ sempre por lei (criação ou autorização)
§ administração indireta
§ titularidade e definitividade

§ concessão, permissão ou autorização
§ contrato ou ato administrativo
§ somente a execução e prazo determinado (regra)

§ Territorial ou geográfica
§ territórios federais
§ capacidade administrativa genérica

Desconcentração
§ Na mesma PJ
§ Hierarquia
§ Órgãos públicos 

Órgãos 
públicos

Centros de competência, SEM personalidade jurídica

Teoria do órgão (imputação volitiva)

Capacidade processual: em regra, não tem; salvo órgãos constitucionais p/ defesa prerrogativas 

Classificação

§ Posição estatal: independentes, autônomos, superiores e subalternos
§ Estrutura: simples ou unitários; compostos
§ Situação funcional: singulares ou unipessoais; colegiados ou pluripessoais
§ Funções que exercem: ativos; de controle; e consultivos
§ Estrutura: burocráticos; e colegiados
§ Composição: singulares; e coletivos.

Administração 
direta

Conjunto de órgãos ligados diretamente às pessoas políticas

Exemplos:
§ Presidência da República, ministérios e órgãos subordinados;
§ estruturas administrativas do CN e dos tribunais do Judiciário, etc.
§ governos, prefeituras, secretarias, legislativo, etc.

Administração centralizada
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ENTIDADE ADMINISTRATIVA CRIAÇÃO NATUREZA JURÍDICA TIPO DE ATIVIDADE 

Autarquias Criadas por lei Direito público Típicas de Estado 
Fundações públicas direito 

público Criadas por lei Direito público Atividades de interesse social 
(educação, desporto, 

pesquisa, previdência) Fundações públicas direito 
privado Autorizadas p/ lei Direito privado 

Empresas públicas Autorizadas p/ lei Direito privado Exploração de atividade 
econômica e prestação de 

serviços públicos Sociedades de economia mista Autorizadas p/ lei Direito privado 
 

 
 

  

Administração 
indireta

§ administração descentralizada

§ pessoas jurídicas SEM autonomia política

§ entidades administrativas:

§ Autarquias
§ Fundações públicas
§ Empresas públicas
§ Sociedades de economia mista

§ personalidade jurídica própria 

§ criação e extinção condicionada à previsão legal 
criar (direito público)

autorizar (direito privado)
§ finalidade específica (princ. especialidade)

§ ausência de subordinação, mas sujeita a
tutela, controle finalístico, 
supervisão ministerial
controle (interno e externo) § dever de licitar e fazer concurso público

Autarquias

Exercício de atividades típicas (exclusivas) de Estado

Casos
especiais

Direito público / Criada por lei

Serviço público personalizado

Características

§ Patrimônio: bens públicos
§ Pessoal: regime de direito público (estatutário)
§ Foro: autarquia federal (just. federal); autarquia estadual/municipal (just.

estadual)
§ Prerrogativas: imunidade tributária, impenhorabilidade e imprescritibilidade dos

bens, prescrição quinquenal, regime de execução fiscal por meio de dívida ativa,
prazos em dobro para manifestações processuais, duplo grau de jurisdição

§ Conselhos fiscalização profissional: são autarquias, exceto OAB
§ Agências reguladoras: mandato fixo dos membros, competência regulatória em

setor econômico específico
§ Agências executivas: qualificação concedida, mediante decreto, às autarquias

e fundações públicas, depende de: plano estratégico + contrato de gestão.
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EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 
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Diferenças entre EP e SEM 

Dimensões Empresa Pública Sociedade de Economia Mista 

Forma Jurídica Qualquer forma Sempre sociedade anônima (S/A). 

Capital Totalmente público. Capital público + privado, 

Foro (entidades federais) Em regra: Justiça Federal. Em regra: justiça (comum) estadual. 
- 

 

FUNDAÇÕES PÚBLICAS 

 

Regime jurídico das FP 

Prerrogativa 
Fundação Pública 

Direito Público Direito Privado 
Imunidade tributária Sim Sim 

Prerrogativas processuais  Sim Não 
Regime de precatórios Sim Não 

Patrimônio Bens públicos Bens privados, mas podem ter 
proteção (continuidade) 

Licitações Sim Sim 
Pessoal Estatutário Celetista 

Foro § União: federal 
§ E e M: estadual 

§ União: federal (STJ); 
estadual (doutrina) 

§ E e M: estadual 
-- 

 

Fundações 
públicas

§ Patrimônio público personificado

§ Finalidade específica
Área de atuação: lei complementar (não editada)

Interesse social (saúde, educação, desporto, previdência)

§ Natureza jurídica

Direito público (criada por lei)

Direito privado (autorizada p/ lei – regime híbrido)

Mesmo regime das autarquias (fundação autárquica)
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6.2 - ATOS ADMINISTRATIVOS 
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Espécies de atos administrativos 

Normativos Ordinatórios Negociais Enunciativos Punitivos 
Regulamentos 
Regimentos 
Resoluções 
Decretos 
Deliberações 
Instruções 
normativas 

Circulares 
Ordens de serviço 
Portarias 
Avisos 
Despachos 
Ofícios 
Instruções 
Provimentos 

Licença 
Autorização 
Permissão 
Aprovação 
Admissão 
Visto 
Homologação 
Dispensa 
Renúncia 
Protocolo 
administrativo 

Certidões 
Atestados 
Pareceres 
Apostilas 

Multa 
Interdição de 
atividade 
Destruição de coisas 

 

6.3 - PODERES ADMINISTRATIVOS 
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6.4 - LICITAÇÕES PÚBLICAS 

MODALIDADES 

Procedimento adotado Obras e serviços 
engenharia 

Compras e demais 
serviços 

Concorrência § Habilitação preliminar + 3,3 milhões + 1,43 milhão 
Tomada de 

preços 
§ Cadastrados 
§ Até 3º anterior para cadastrar Até 3,3 milhões Até 1,43 milhão 

Convite § Convidados: mínimo 3 
§ Fixação cópia: outros (24h) Até 330 mil Até 176 mil 

Concurso 
§ Trabalho técnico, científico ou artístico 
§ Prêmio ou remuneração 
§ Divulgação edital: no mínimo 45 dias antes 

Leilão 
§ Alienação de bens 
§ Móveis (regra): inservíveis, apreendidos, penhorados 
§ Imóveis (exceção): origem dação em pagamento ou proc. Judicial 

Pregão 

§ Lei 10.520/2002 
§ Bens e serviços comuns 
§ Não importa valor 
§ Lances 

 

TIPOS DE LICITAÇÃO 

Menor preço § Menor preço entre as propostas que estiverem de acordo com as especificações  
§ Regra 

Maior lance ou oferta § Alienação de bens ou concessão de direito real de uso 
§ A Administração vai receber dinheiro ao invés de pagar 

Melhor técnica § Negociação § Natureza predominantemente intelectual 
§ Projetos, cálculos, fiscalização, gerenciamento, 

etc. 
§ Grande vulto, tecnologia sofisticada, domínio 

restrito 

Técnica e preço 
§ Ponderação 
§ Bens e serviços de 

informática 
 

CONTRATAÇÃO DIRETA 

Inexigibilidade 

§ Inviabilidade de competição 
§ Rol exemplificativo 
§ Exemplos (art. 25) 

§ Exclusividade de fornecedor 
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§ Serviços técnicos (art. 13), natureza singular, notória especialização (não pode 

publicidade e divulgação) 
§ Artista consagrado 

Dispensa 

§ Discricionariedade: pode licitar ou contratar diretamente 
§ Rol exaustivo (art. 24) 
§ Exemplos: 

§ Baixo valor 
§ Emergência, calamidade pública, guerra 
§ Licitação deserta 
§ Regulação de preços e abastecimento 
§ Rescisão contratual anterior (remanescente) 
§ Organização social 
§ Construção, reforma, ampliação sistema prisional 

6.5 - LEI 10520/2002 – PREGÃO 

PREGÃO 

Conceito 

§ Bens e serviços comuns  
§ definidos objetivamente no edital 
§ padrões usuais de mercado 

§ uso facultativo (Lei 10520) -> regra 
§ uso obrigatório, preferencialmente na forma eletrônica p/ União -> Decreto 5450 

Procedimento 

§ Fase preparatória: justificativa da contratação, definição do objeto, designação do 
pregoeiro e equipe de apoio 

§ Fase externa: publicação do edital, sessão pública (entrega propostas), lances, 
julgamento, classificação, habilitação, adjudicação e homologação 

§ Inversão fases: julgamento X habilitação; adjudicação X homologação 
§ Divulgação edital: 8 dias úteis 
§ Tipo de licitação: menor preço 

Vedações 
§ Garantia de proposta 
§ Aquisição do edital para participar 
§ Taxas emolumentos, exceto custos reprodução gráfica e TI 

6.6 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – DECRETO 7.892/2013 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Conceito § conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de 
serviços e aquisição de bens, para contratações futuras. 

Quando 

§ contratações frequentes; 
§ entregas parceladas, unidade de medida, tarefa 
§ mais de um órgão ou entidade ou programas de governo 
§ quando não for possível definir o quantitativo. 

Envolvidos 

§ Órgão gerenciador: conduz a licitação e gerencia a ata 
§ Participante: participa dos procedimentos iniciais e integra a ata 
§ Não participante: faz adesão à ata (carona) 
§ Participante de compra nacional: contempla a ata, sem precisar de manifestação formal, 

em virtude de programa ou projeto federal 



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Técnico) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 133 
225 

Resumo - Reta Final MPU (Técnico) 
Material Gratuito 

 

Carona 

§ Justificativa da vantagem 
§ Deve consultar o órgão gerenciador 
§ Fornecedor não é obrigado a atender 
§ Limites: 

§ por órgão/entidade: até 100% do que está registrado p/ gerenciador e participantes 
§ total: 5x cada item registrado 

 

6.7 - PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI 9.784 

 

Princípios 

§ Expressos (SERá FÁCIL pro MoMo): segurança jurídica, eficiência, razoabilidade, 
finalidade, ampla defesa, contraditório, interesse público, legalidade, proporcionalidade, 
moralidade, motivação 

§ Implícitos (exemplos): oficialidade, formalismo moderado, publicidade, impessoalidade, 
etc. 

Direitos 

§ ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores; 
§ ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de 

interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer 
as decisões proferidas; 

§ formular alegações e apresentar documentos antes da decisão; 
§ fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a 

representação, por força de lei (SV 5). 

Deveres 

§ 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 o esclarecimento dos 

fatos. 

Impedimento e 
suspeição 

§ Impedimento: interesse direto ou indireto; perito, testemunha, representante (ou 
cônjuge ou parente até 3º grau daquele que está nestas condições); litigando 
administrativa ou judicialmente (c/ interessado ou cônjuge). 

§ Suspeição: amizade íntima ou inimizade notória 

Desistência 
§ Pode desistir total ou parcialmente do processo 
§ Se houver vários interessados, a desistência / renúncia só atinge aquele que a formulou 
§ Não impede o prosseguimento se o interesse público assim exigir 

Recursos e 
revisão 

§ Legalidade ou mérito 
§ Independe de caução (SV 21) 
§ Máximo três instâncias 
§ Em regra: não têm efeito suspensivo 
§ Revisão: não pode agravar a situação 

Prazos 

§ Conta da data da publicação 
§ Exclui o dia de começo e inclui do vencimento 
§ Se vencer dia não útil ou quando o expediente encerrar mais cedo: prorroga-se para o dia 

útil seguinte 
§ Regra: dias corridos e não se suspendem 

 

  



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Técnico) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 134 
225 

Resumo - Reta Final MPU (Técnico) 
Material Gratuito 

 

6.8 - CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO 

ADMINISTRATIVO 

Controle Administrativo 

§ Realizado pela Administração sobre os seus próprios atos 
§ Legalidade e mérito 
§ Em regra, é controle interno 
§ Autotutela: revogar e anular 

Representação § Denúncia sobre irregularidades 
Reclamação administrativa § Meio de manifestar inconformismo c/ alguma decisão administrativa 
Pedido de reconsideração § “recurso” dirigido à mesma autoridade que adotou a decisão anterior 

Recurso hierárquico 
§ Próprio: dirigido à autoridade superior 
§ Impróprio: dirigido à autoridade ou órgão com competência específica, não 

integrante da relação hierárquica 

Revisão § Fatos novos, não apreciados no processo originário, que justifiquem a 
inadequação da decisão anterior. 

 

LEGISLATIVO 

Parlamentar 
direto 

§ Casas legislativas (CN, SF, CD, assembleias, câmaras vereadores) 
§ Julgar as contas do PR, CPI, sustar atos normativos que exorbitem do poder regulamentar, 

etc. 

Parlamentar 
indireto 

§ Controle externo em sentido estrito 
§ Tribunais de contas, controle técnico, controle orçamentário-financeiro 
§ Não julgam as contas do Presidente (e demais chefes do Executivo), mas emitem parecer 

prévio não vinculante 
§ Julgam as contas dos demais administradores 
§ Registro atos de pessoal (ato complexo) 
§ Ilegalidade de atos: TC pode sustar 
§ Ilegalidade de contratos: em regra, a competência é do CN 

 

JUDICIAL 

Características 

§ Controle de legalidade (em regra, não incide sobre o mérito) 
§ Sempre provocado 
§ Normalmente é um controle posterior, mas pode ter caráter preventivo (ex.: mandado de 

segurança preventivo) 
§ Resultado: anulação (não pode ensejar a revogação) 

Exemplos 

§ Mandado de segurança (individual ou coletivo) 
§ Habeas data 
§ Habeas corpus 
§ Ação civil pública 
§ Ação popular 
§ Mandado de injunção 
§ Ação de improbidade administrativa 

6.9 - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 
Risco 

administrativo 
§ Condutas comissivas (ações) 
§ Responsabilidade civil objetiva: independe de dolo ou culpa 
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§ Pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos 

(usuários e não usuários do serviço) 
§ Requisitos: dano, conduta, nexo causalidade 
§ Excludentes: caso fortuito e força maior, culpa exclusiva da vítima e atos de terceiros 

Omissão § Responsabilidade subjetiva: culpa do serviço 
§ Se a omissão for específica (ex.: presos): a responsabilidade será objetiva 

Regresso § Quando o agente público agir com dolo ou culpa 

6.10 - AGENTES PÚBLICOS 

CLASSIFICAÇÃO 

Políticos 

§ Autoridades de nível constitucional 
§ Exemplos: 
§ Chefe Executivo (PR, governadores, prefeitos) 
§ Auxiliares imediatos do Ch Executivo: ministros, secretários 
§ Parlamentares, magistrados, membros MP, etc. 

Administrativos 
§ Servidores públicos (estatutários): cargo efetivo ou em comissão 
§ Empregados públicos: celetistas 
§ Agentes temporários: necessidade temporária de excepcional interesse público 

Delegados § Particulares que atuam em colaboração com o poder público (notários, registradores, 
concessionárias) 

Honoríficos 
§ convocados, p/ prestar ao Estado, transitoriamente, determinados serviços relevantes 
§ normalmente sem remuneração 
§ mesários eleitorais, júri, etc. 

Credenciados § representam o Estado em alguma situação específica 

Agente de fato § Putativo: alguma irregularidade na investidura 
§ Necessário: situações excepcionais, de extrema urgência 

 

CARGO, EMPREGO, FUNÇÃO 

Cargo 
§ Servidores públicos 
§ Regime estatutário 
§ Entidades de direito público (adm. direta, autarquias e fundações públicas) 

Emprego 
§ Empregados públicos 
§ Vínculo contratual / CLT 
§ Entidades de direito privado (EP e SEM) (regra) 

Função 
§ Conjunto de atribuições 
§ Não corresponde necessariamente a um cargo/emprego 
§ Função autônoma: função temporária / função de confiança 

 

NORMAS CONSTITUCIONAIS 

Concurso público 

§ Obrigatório p/ cargos efetivos e empregos públicos 
§ Provas ou provas e títulos 
§ Validade: até 2 anos, prorrogável 1x p/ igual período 
§ Não se aplica: cargo em comissão, cargo eletivo, temporários, ex-combatentes, agentes 

comunitários de saúde ou de combate a endemias (ACS e ACE) 
Cargo em 

comissão e 
função de 
confiança 

§ Direção, chefia e assessoramento 
§ Cargo em comissão: livre nomeação e exoneração; lei pode reservar percentual de vagas 

para servidores de carreiras 
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§ Função de confiança: somente servidores efetivos (designação) 

Greve e 
associação 

sindical 

§ Servidor civil (não se aplica aos militares) 
§ Greve: 

§ Eficácia limitada, lei não editada, segue a legislação trabalhista 
§ Princ. continuidade: policiais civis e segurança pública: não podem 

Acumulação de 
cargos 

§ Regra: vedação 
§ Exceção (desde que haja compatibilidade de horários): 

§ 2 cargos de professor 
§ 1 professor + 1 técnico ou científico 
§ 2 profissionais de saúde regulamentada 
§ outros casos (CF): magistrado ou membro MP + magistério; vereador + cargo; militar 

saúde + outro saúde 

Estabilidade 

§ somente servidores efetivos (não se aplica empregados e cargo em comissão) 
§ requisitos: concurso público (cargo efetivo) + 3 anos exercício + avaliação especial 
§ após estável, só pode perder o cargo: 

§ sentença judicial transitada em julgado 
§ PAD com ampla defesa 
§ avaliação especial (lei complementar) 

Aposentadoria 

§ Invalidez permanente: 
§ Proventos proporcionais (regra) 
§ Exceto (integrais, na forma da lei): acidente em serviço, moléstia profissional ou 

doença grave, contagiosa ou incurável 
§ Compulsória: 75 anos (proventos proporcionais) 
§ Voluntária: 

§ 10 anos no serviço público e 5 no cargo 
§ H 60 idade e 35 contribuição / M 55 idade e 30 contribuição 
§ Proporcionais: H 65 idade; M 60 idade 

6.11 - LEI 8.112/1990 – ESTATUTO DOS SERVIDORES 

PROVIMENTO 

Nomeação 

§ Provimento originário no cargo efetivo ou em comissão 
§ Posse:  

§ Investidura no cargo 
§ Momento da comprovação dos requisitos 
§ Pode ocorrer por procuração específica 

§ Prazos: 
§ Nomeação até a posse: até 30 dias 
§ Posse até o exercício: até 15 dias 

Promoção § Servidor “sobe” os níveis da carreira 
§ Não interrompe o tempo de exercício 

Readaptação § Limitação da capacidade física ou mental 

Reversão 

§ Retorno à atividade do servidor aposentado 
§ De ofício (compulsória), insubsistentes os motivos da aposentadoria por invalidez 
§ No interesse da Administração (a pedido): solicitação, voluntária, estável, 5 anos 

anteriores, cargo vago 
§ Limite de idade: 70 anos 

Aproveitamento § Retorno à atividade do servidor que estava em disponibilidade 
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Reintegração 
§ Retorno ao cargo por invalidação (anulação) da demissão 
§ Decisão judicial ou administrativa 
§ Indenização de todas as vantagens que deixou de perceber 

Recondução 
§ Retorno ao cargo anteriormente ocupado em virtude de: 

§ Reintegração do anterior ocupante 
§ Inabilitação ou desistência em estágio probatório para novo cargo 

 

ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Cargo Provimento efetivo (não há estágio para servidor ocupante exclusivamente de cargo em 
comissão) 

Finalidade Avaliar a aptidão para o cargo 
Duração 36 meses 

Fatores avaliados I - assiduidade; II - disciplina; III - capacidade de iniciativa; IV - produtividade; V - 
responsabilidade. 

Servidor não 
aprovado 

Não estável Exonerado 

 Estável Reconduzido ao cargo de origem 
 

DESLOCAMENTOS 

REMOÇÃO 

§ Deslocamento do servidor 
§ De ofício 
§ A pedido, a critério da Administração 
§ A pedido, independentemente do interesse da Administração 

§ Acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor, que foi deslocado no 
interesse da Administração 

§ Por motivo de saúde própria ou da família 
§ Processo seletivo de remoção 

REDISTRIBUIÇÃO § Deslocamento do cargo, ocupado ou vago 
§ Sempre de ofício 

 

REGIME DISCIPLINAR 

Responsabilidades 
§  Civil, penal e administrativa 
§ Independentes e cumuláveis entre si 
§ Esfera penal vincula as demais: absolvição por ausência do fato ou da autoria 

Advertência § Por escrito 
§ Violação dos deveres e infrações art. 117, incisos I a VIII e XIX. 

Suspensão 

§ Reincidência de faltas puníveis com advertência 
§ Caráter residual: proibições que não ensejem advertência ou demissão 
§ Até 90 dias 
§ Será de 15 dias quando se recusar a cumprir inspeção médica 
§ Conversão em multa na ordem de 50% /dia: decisão da autoridade competente 

Demissão 
§ Gera a perda do vínculo com a Administração 
§ Crime contra a Administração, improbidade, corrupção, etc. 
§ Violação das proibições do art. 117, incisos X e XII a XVI  

Cassação de 
aposentadoria ou 

disponibilidade 

§ Faltas puníveis com demissão, quando na atividade 
§ Não entrar em exercício no prazo legal, quando aproveitado 

Destituição cargo 
em comissão 

§ Exclusivamente ocupante cargo em comissão 
§ Faltas puníveis com suspensão ou demissão 

Destituição função comissionada (a Lei não explica como funciona) 
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Prescrição 

§ 5 anos: demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo 
em comissão 

§ 2 anos: suspensão 
§ 180 dias: advertência 
§ Faltas puníveis com suspensão ou demissão 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

Sindicância 

§ Resultados: 
§ Arquivamento 
§ Advertência ou Suspensão até 30 dias 
§ Instauração PAD 
§ Prazo: 30 dias + 30 

PAD 

§ Comissão: três servidores estáveis 
§ Prazo: 60 + 60 (+20 julgamento) 
§ Qualquer sanção, mas é obrigatório p/ suspensão + 30, demissão, cassação 

aposentadoria ou disponibilidade, destituição cargo em comissão 
§ Julgamento: não precisa acatar o relatório 

Afastamento 
preventivo 

§ Prazo: 60 + 60 
§ Não é sanção: sem prejuízo da remuneração 

Rito sumário § Acumulação ilegal, abandono de cargo ou inassiduidade habitual 
§ Comissão: dois servidores estáveis 

Revisão 
§ A qualquer tempo 
§ Fatos novos -> inocência ou inadequação da sanção 
§ Não pode agravar a pena 

6.12 - IMPROBIDADE (ÉTICA) 

SUJEITO PASSIVO 

Ø Administração direta, indireta ou fundacional, incluindo os territórios 
Ø empresa incorporada ao patrimônio público 
Ø entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual; 
Ø entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual (sanção patrimonial 

fica limitada à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos). 
Ø entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público. 

SUJEITO ATIVO 

Agente público 
Sentido amplo (agentes políticos (exceto PR), 
agentes administrativos, particulares 
colaboradores 

* Agentes políticos: 
STF e STJ: todos, exceto Presidente da República 

Terceiros Induz, concorre, beneficia-se do ato Pessoas física ou jurídica 
DECLARAÇÃO DE BENS 

Quando: 
§ Posse e exercício 
§ Atualização: anualmente + quando deixar 

o mandato, cargo, emprego ou função 
 

Conteúdo: 
§ todos os bens (país ou exterior), excluídos apenas os objetos e 

utensílios de uso doméstico 
§ inclusive do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas 

que vivam sob a dependência econômica do declarante. 
 

Sanção, se não apresentar ou 
apresentar declaração falsa: 
demissão, a bem do serviço 
público, sem prejuízo de outras 
 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL 

Representação 

§ Qualquer pessoa poderá REPRESENTAR à autoridade competente p/ apurar à prática de improbidade 
§ A representação será escrita ou reduzida a termo e assinada e conterá: (i) qualificação do representante, (ii) informações sobre o 

fato e sua autoria e (iii) indicação das provas de que tenha conhecimento. 
§ Se não contiver as formalidades exigidas, será rejeitada pela autoridade administrativa. 

Procedimento 
administrativo 

Realizado por comissão 
designada Comissão deve dar conhecimento ao MP e TC, que podem designar representante para acompanhar 
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Processo judicial 

§ Espécie de ação civil pública (Lei 7.347/1985); rito ordinário; 
§ Pode ser, ou não, precedida de medida cautelar 
§ Quando houver cautelar, a ação deve ser proposta no prazo de 30 dias da efetivação da medida cautelar 
§ Competência para propor a ação: 
§ Ministério público 
§ Pessoa jurídica interessada 

§ Se o MP não for parte no processo, deverá atuar obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade 
§ É VEDADO transação, acordo ou conciliação nas ações de improbidade. 

ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
ESPÉCIE DEFINIÇÃO ELEMENTO SUBJ. 

Enriquecimento ilícito (art. 9º) 
“auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial INDEVIDA em razão do exercício de 
cargo, mandato, função, emprego ou atividade” Dolo 

Lesão ao erário (art. 10) “qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres” Dolo ou culpa 

Concessão ou aplicação indevida de 
benefício financeiro ou tributário 

“conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que 
dispõem” a legislação do ISS (alíquota menor que 2%). Dolo 

Atentam contra os princípios da 
Administração 

“qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade, e lealdade às instituições” Dolo 

SANÇÕES 

SANÇÃO\ATO Enriquecimento ilícito Dano ao erário Lesão a princípios 
Concessão de benefício 

indevido 
Ressarcimento ao erário Aplicável Aplicável Aplicável - 
Perda da função pública Aplicável Aplicável Aplicável Aplicável 

Suspensão dos direitos políticos 8 a 10 anos 5 a 8 anos 3 a 5 anos 5 a 8 anos 

Perda dos bens acrescidos 
ilicitamente Deve ser aplicada Pode ser aplicada - - 

Multa civil 
Até 3x valor do acréscimo 

patrimonial Até 2x valor do dano Até 100x valor da 
remuneração do agente 

Até 3x valor do benefício 
concedido 

Proibição de contratar ou de receber 
benefícios 10 anos 5 anos 3 anos - 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Prescrição 

§ 5 anos do término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança; 
§ Cargo efetivo ou emprego: do prazo prescricional da falta punível com demissão a bem do serviço público 
§ 5 anos da prestação de contas final de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo ou que o erário contribua com menos de 

50% 
§ Dano ao erário: (i) dolo: imprescritível; (ii) culpa: prescritível. 

Indisponibilidade dos bens:  Autoridade apenas representa ao MP, mas não tem competência para decretar 
Herdeiros/sucessores Até o limite da herança transmitida, no caso de lesão ao erário ou enriquecimento ilícito. 
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7 - NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PARA MPU 

7.1 - QUADRO-RESUMO TEORIAS CLÁSSICA, BUROCRÁTICA E SISTÊMICA 

Teoria Ênfase Abordagem da 
organização 

Características básicas da 
administração 

Concepção do 
homem 

Comportamento organizacional 
do indivíduo Sistema de incentivos 

Teoria Clássica Na estrutura Organização formal Engenharia humana / 
engenharia de produção 

Homem 
Econômico 

Ser isolado que reage como 
indivíduo 

Incentivos materiais e 
salariais 

Teoria da Adm. 
Científica 

Nas tarefas Organização formal Engenharia humana / 
engenharia de produção 

Homem 
Econômico 

Ser isolado que reage como 
indivíduo 

Incentivos materiais e 
salariais 

Burocracia Na estrutura Organização formal Sociologia da burocracia Homem 
Organizacional 

Ser isolado que reage como 
ocupante de um cargo 

Incentivos materiais e 
salariais 

Sistemas No ambiente Organização como 
um sistema 

Abordagem sistêmica: 
administração de sistemas 

Homem Funcional Desempenho de papéis Incentivos mistos 

       

Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de Chiavenato (2011). 
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7.2 - PRINCIPAIS TEÓRICOS DE QUALIDADE E SUAS CONTRIBUIÇÕES  

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. 

William Deming: Deming acreditava que as decisões da gerência eram responsáveis por 85% dos 
problemas de produção. Assim, 85% dos erros são originários do próprio sistema produtivo e seus 
processos, enquanto os erros oriundos de decisões dos trabalhadores representam apenas 15% do 
total. Essa observação passou a ser conhecida como regra dos 85 – 15%. Ele percebeu ainda 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; 
2- Adote uma nova filosofia; 
3- Acabe com a dependência da inspeção ; 
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 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. 
6- Estabeleça o treinamento no trabalho (on the job). 
7- Estabeleça a liderança; 
8- Elimine o medo; 
9- Quebre as barreiras entre os departamentos; 
10- Elimine os slogans, exortações e metas para a força de trabalho; 
11- Remova barreiras que impedem os trabalhadores de sentirem orgulho do seu 
trabalho. 
12- Remova barreiras que impedem os gerentes e engenheiros de sentirem orgulho de 
seu trabalho.  
13- Institua 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. 

 

Ele também estabeleceu as 7 doenças fatais da administração: 

1-Falta de constância de propósitos; 2-Ênfase nos lucros a curto prazo; 3-Administração pelo medo; 
4- Administração com grande mobilidade; 5-Ênfase nos valores numéricos; 6-Custo exagerado da 
assistência médica; 7-Custo exagerado de garantias. 
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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).  

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. 

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. 

Ele propôs um plano para melhoria da qualidade com 14 pontos: 

1- Comprometimento da alta gerência; 2- Instalação de equipes de melhoria de qualidade; 3- 
Mensuração da qualidade; 4- Levantamento dos custos da não-qualidade; 5- Conscientização dos 
membros da organização; 6-Implantação de um sistema de ação corretiva; 7-Planejamento do 
Programa de Zero Defeito; 8-Treinamento dos inspetores e outros responsáveis pela qualidade; 9-
Estabelecimento do dia Zero Defeito; 10-Fixação de objetivos/metas a serem alcançados; 11-
Eliminação das causas dos erros; 12-Reconhecimento público dos resultados obtidos pelas pessoas; 
13-Instalação dos círculos de qualidade; 14-Reiniciar o ciclo. 

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 (fala-se que a sétima ferramenta poderia ser 
também a estratificação de dados. Outra visão coloca o “diagrama de concentração de defeitos”). 

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 especificações, mas sim à redução da variabilidade dos produtos em torno do 
valor-alvo pretendido. 

7.3 - 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) 
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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.  

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. 

O Modelo considera ainda a aplicação do ciclo de aprendizagem para melhoria contínua, o chamado 
PDCL: Planejamento (P), Execução (D), Verificação (C) e aprendizado (L).  

A FNQ estabelece que a organização deve adaptar o MEG na melhor forma que defina o seu modelo 
de gestão – por isso, trata-se de modelo adaptável à organização e ao seu ambiente. 

 

O Modelo do Gespública. 

O Modelo do Gespública é um Modelo de Excelência na Gestão Pública (MEGP) que consiste em uma 
série de procedimentos de autoavaliação conduzidos pela própria administração pública para que 
seu resultado possa ser avaliado em relação às práticas de excelência.  

Os objetivos do GESPUBLICA são: 

1-Eliminar o déficit institucional, visando o integral atendimento das competências constitucionais 
do Poder Executivo Federal; 

2-Promover a governança, aumentando a capacidade de formulação, implementação e avaliação 
das políticas públicas; 

3-Promover a eficiência, por meio de melhor aproveitamento dos recursos, relativamente aos 
resultados da ação pública; 

4-Assegurar a eficácia e efetividade da ação governamental, promovendo a adequação entre meios, 
ações, impactos e resultados;  

5-Promover a gestão democrática, participativa, transparente e ética. 

 

Fundamentos do Modelo de Excelência em Gestão Pública. 

O pressuposto central do Modelo de Excelência em Gestão Pública é que é preciso ser excelente sem 
deixar de ser público, trazendo o estado da arte da gestão contemporânea para a Administração 
Pública brasileira. 

O Programa Gespública apresenta os seguintes fundamentos do Modelo de Excelência em Gestão 
pública: 

1-Pensamento sistêmico;  2-Aprendizado organizacional; 3-Cultura da Inovação; 4-Liderança e 
constância de propósitos; 5-Orientação por processos e informações; 6-Visão de futuro;  7-Geração 
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de valor; 8-Comprometimento com as pessoas; 9-Foco no cidadão e na sociedade; 10-
Desenvolvimento de parcerias; 11-Responsabilidade social; 12-Controle social; 13-Gestão 
participativa; 14-Agilidade. 

 

O Modelo do Gespública e seus critérios. 

O MEGP de 2016, divulgou a avaliação com base em um modelo de 250 pontos. A avaliação é feita 
por meio de um sistema eletrônico, que permite aos órgãos e entidades a realização de suas 
autoavaliações. A implementação do sistema de autoavaliação simplifica a aplicação do Modelo em 
relação à aplicação de formulários.  

O IAGP é dividido em 8 critérios e 4 blocos: 

 
As oito partes integradas podem ser agrupadas em quatro blocos distintos. Os critérios de 1 a 7 
constituem os chamados processos gerenciais enquanto o critério 8 apresenta os resultados. 

As informações disponibilizadas pelo próprio instrumento sobre seus blocos estão abaixo: 
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O sistema de pontuação permite quantificar o grau de atendimento aos requisitos. Com isso, é 
possível avaliar o estágio de maturidade da organização em relação aos e critérios de Excelência. 

A escala utilizada permite que a organização atinja uma pontuação entre 0 e 250 pontos, sendo o 
resultado final igual à soma da pontuação obtida em cada uma das alíneas. 

 

Ferramentas de Gestão da qualidade. 

São várias as ferramentas para a gestão da qualidade, destacando-se em concursos: 

Listas de verificação; Estratificação; Histograma;  Análise de Pareto; Diagrama de causa-efeito 
(Ishikawa); Diagrama de dispersão:; Gráficos de controle / carta de tendência;  Fluxogramas; 
Benchmarking; 5W2H / plano de ação; Matriz GUT; Brainstorming; Diagrama de concentração de 
defeitos;O Ciclo PDCA; o 5s. 

Processo decisório 
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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 não-programadas (tomadas em cada caso específico, sem 
regras predeterminadas).  

Chiavenato (2011) afirma que o processo decisorial envolve sete etapas: Percepção da situação que 

envolve algum problema; Análise e definição do problema; Definição dos objetivos; Procura de 

alternativas de solução ou de cursos de ação; Escolha (seleção) da alternativa mais adequada ao 

alcance dos objetivos; Avaliação e comparação das alternativas; Implementação da alternativa 

escolhida. 

Outro ponto importante é conhecer os diferentes estilos decisórios. Duas características 
diferenciam os estilos decisórios: Quanto ao uso da informação: Podem ser Maximizadores ou 
Satisfacientes, ou quanto ao foco em alternativas para decisão: Podem ser Unifoco Ou Multifoco. 

Você deve considerar que todas as decisões possuem os seguintes elementos: 1.O estado da 
natureza; 2. A situação; 3. O tomador de decisões; 4. Os objetivos;5. As preferências; 
6. Estratégia; 7. O resultado/consequências 

As principais armadilhas na tomada de decisão são: Armadilha de âncora, ou ancoragem: Consiste 
em dar maior peso a informações anteriores, que “ancoram” indevidamente o pensamento. 
Armadilha de Status quo: há certa acomodação ao status quo e o gestor tende a gerar alternativas 
e informações semelhantes às que foram pensadas no passado ou apresentá-las sob nova 
roupagem.  Armadilha de custo irrecuperável, ou custo afundado: Acontece quando as decisões 
são tomadas hoje com base em perdas e ganhos ocorridas no passado.  Armadilha de evidência 
confirmadora: consiste em buscar ou aceitar evidências marcantes e polêmicas, mas não 
confirmadas, para justificar o instinto do tomador de decisão. Armadilha do uso de tabelas 
comparativas: A forma através da qual os problemas e oportunidades são estruturados podem 
influenciar na escolha do decisor sem que este perceba. Armadilha de estimativa / precisão: A 
autoconfiança das pessoas em sua precisão faz com que essas tomem como certos os eventos e 
informações que na verdade são meras especulações com baixa precisão.  Armadilhas de confiança 
e de prudência: o excesso de confiança e de prudência faz com que as pessoas desconsiderem as 
diferentes possibilidades intervenientes ou busquem um excesso de informações que pode até 
prejudicar o processo decisório. 
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Principais técnicas para a tomada de decisões programadas: 

Técnicas tradicionais Técnicas modernas 

• Hábitos e costumes 
• Procedimentos 

administrativos padronizados; 
• Estrutura organizacional com 

subobjetivos claros 
• Expectativas comuns na 

organização; 
• Canais de comunicação bem 

definidos. 

• Análises matemáticas; 
• Planilhas; 
• Pesquisa operacional; 
• Programas de computador; 
• Simulações computacionais; 
• Processamento de dados 

 

Principais técnica para a tomada de decisões não programadas: 

Técnicas tradicionais  Técnicas modernas  

•  Julgamento, intuição e 
criatividade; 

•  Contratação de executivos 
especializados; 

•  Normas práticas (guias) para 
tomada de decisões 
imprevistas. 

•  Heurística: raciocínio largo e 
empírico, baseado em 
âncoras de pensamento, 
disponibilidade de 
informações, etc. Podem 
advir de: 

•  Treinamento dos tomadores 
de decisão; 

•  Sistemas de apoio à decisão 
corporativa 

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 Principais ferramentas de apoio 
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Identificação do 
problema/oportunidade 

Gráfico de Ishikawa 

5W2H 

Diagrama de Pareto 

Diagnóstico 

Gráfico de Ishikawa 

5W2H 

Diagrama de Pareto 

Geração de alternativas 
Brainstorming 

Brainwriting 

Escolha de uma alternativa 

Análise de vantagens x desvantagens 

Tabela de decisões e árvore de decisões 

Análise do campo de forças 

Modelo multicriterial 

Avaliação da decisão 

Análise de vantagens x desvantagens 

Tabela de decisões e árvore de decisões 

Análise do campo de forças 

Modelo multicriterial 

 

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 Características 

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

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

Processos organizacionais,  
administrativos, de apoio ou 
de suporte 

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. 

Processos gerenciais ou de 
gerenciamento 

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

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

 

Maturidade dos processos 

Lembre-se dos níveis de maturidade de processos na visão do Guia BPM-CBOK, nos termos 
apresentados pelo Gespública: 

• 1º nível – inicial 
• 2º nível – gerenciado 
• 3º nível – padronizado 
• 4º nível – previsível 
• 5º nível – 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 1 – Processos modelados; 
• Nível 2 – Processos simulados; 
• Nível 3 – Processos emulados; 
• Nível 4 – Processos encenados; 
• Nível 5 – Processos interoperados; 

 

Técnicas de aprimoramento (“melhoria”) de processos. 

As técnicas mais utilizadas para a melhoria dos processos são: 

Melhoria; Reengenharia; Redesenho. 
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Os processos e a ISO 9000. 

As normas de qualidade ISO 9000 se inserem no contexto da qualidade total e melhoria contínua, 
pressupondo uma organização que realiza a gestão de seus processos com foco no cliente, sendo 
essa uma leitura dos oito princípios de gestão da qualidade que sustentam a referida norma, 
conforme você pode ver logo abaixo: 

 
Princípios de Gestão da Qualidade da ISO 9000:2015 

Foco no cliente 

Liderança 

Engajamento das pessoas 

Abordagem de  processo 

Melhoria 

Tomada de decisões baseada em evidência 

Gestão de relacionamento 

 

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 possuem escopo, que consiste no conjunto de entregas que se espera desse projeto. 

Os projetos possuem as seguintes características principais: São temporários; Envolvem pessoas; 
São planejados; Resultam em produtos, serviços, capacidades ou resultados exclusivos; Seus 
produtos finais podem servir como base para a instituição de novos processos ou para a modificação 
dos processos na organização; São gerenciados com base em diferentes processos; Suas principais 
restrições incluem 1) escopo; 2) qualidade; 3) cronograma; 4) orçamento; 5) recursos; e 6) riscos. 

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.  



 
 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Técnico) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 151 
225 

 

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. 

Na prática, o clico de vida do projeto podem ser: 

• Preditivo/predeterminado: Quando a evolução do projeto e suas fases é toda planejada. 
• Ciclos de vida iterativos e incrementais: É como se cada fase do projeto fosse um projeto 

completo, onde as atividades de todos os grupos de processos de gerenciamento de projetos 
são desempenhadas.  

• Ciclos de vida adaptativos: são projetados para reagir a elevados níveis de mudança e 
envolvimento contínuo dos stakeholders.  

 

Os processos de gerenciamento de projetos, garantem o fluxo eficaz do projeto durante sua 
existência, abrangendo diferentes processos nos seguintes grupos (PMBOK6): 

• 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 5ª Edição, afirma que são 47 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; 8- Gerenciamento dos riscos do projeto; 9- Gerenciamento das 
aquisições do projeto; 10- Gerenciamento das partes interessadas do projeto. 

 

O PMBOK 6ª Edição, por sua vez, fala nas seguintes áreas de conhecimento: 

• Gerenciamento da integração do projeto; 
• Gerenciamento do escopo do projeto; 
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• Gerenciamento do cronograma do projeto; 

• Gerenciamento dos custos do projeto; 

• Gerenciamento da qualidade do projeto; 

• Gerenciamento dos recursos do projeto; 

• Gerenciamento das comunicações do projeto; 

• Gerenciamento dos riscos do projeto; 

• Gerenciamento das aquisições do projeto; 

• Gerenciamento das partes interessadas do projeto. 

 
Outros conceitos relevantes sobre o gerenciamento de projetos: 

• Gerenciamento do valor agregado: integra escopo, cronograma e recursos financeiros do 
projeto para que seu progresso e desempenho possam ser medidos - comparando-se o custo 
orçado com o custo real.  

• Técnica Delphi: busca de consenso entre especialistas em uma determinada área.  
• Brainstorming: Consiste na geração de ideias pelos participantes para que possam ser 

anotadas e organizadas posteriormente.  
• Entrevistas: também é uma importante técnica para a identificação dos riscos através da 

realização de entrevistas.  
• Análise da causa-raiz: É um conjunto de técnicas para a identificação de riscos e problemas, 

buscando saber qual a causa principal para que ele ocorra, estabelecendo assim ações 
preventivas e corretivas.  

 
O método do caminho crítico 

PERT significa “técnica de avaliação e revisão de programas”, enquanto CPM significa “método do 
caminho crítico”. A principal diferença entre elas é que a CPM utiliza a duração mais provável de 
cada atividade, sendo determinística sobre os prazos, enquanto a PERT utiliza o valor provável, ou 
seja, a média ponderada das probabilidades das diferentes durações. 

 

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.  
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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. 

 

Gestão estratégica x planejamento estratégico  

A gestão estratégica é união do plano estratégico e de sua implementação e controle em um só 
processo. Assim gestão estratégica (ou administração estratégica) é o conjunto de atividades, 
intencionais e planejadas, estratégicas, contínuas, táticas, operacionais e organizacionais, que visa 
adequar e integrar a capacidade interna da organização ao ambiente externo, dando à organização 
um direcionamento de longo prazo.  

Uma ferramenta típica da gestão estratégica é o Balanced Scorecard, que considera as seguintes 
perspectivas: 1-Perspectiva financeira; 2-Perspectiva do cliente; 3-Perspectiva dos processos 
internos; 4-Perspectiva da aprendizagem e crescimento. 

A administração estratégica pode ser dividida nas etapas de: 1-Análise organizacional e do ambiente; 
2-Formulação da estratégia; 3-Operacionalização da estratégia; 4-Acompanhamento e controle. 

 

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; 2-Manutenção; 
3-Crescimento; 4-Desenvolvimento 

 

O Modelo das 5 Forças de Porter. 
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A ferramenta básica para análise estrutural da indústria é a análise das Cinco Forças de Porter. 

Ameaça de novos entrantes; Intensidade da rivalidade entre os concorrentes; Ameaça de produtos 
substitutos; Poder de Barganha dos Clientes; Poder de Barganha dos Fornecedores 

 

As três estratégias competitivas genéricas. 

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.  

Diferenciação: Cria aspectos do produto que sejam considerados únicos pelo cliente, não havendo 
qualquer comparação no mercado.  

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. 

 

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 
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Excelência Insumos e Ações 

 

7.4 - A GESTÃO DE PESSOAS, SEUS CONCEITOS E SUAS CARACTERÍSTICAS. 

Segundo Chiavenato (2010): 
Administração de Recursos Humanos (ARH) é o conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os 

aspectos da posição gerencial relacionados com as “pessoas” ou recursos humanos, incluindo recrutamento, 

seleção, treinamento, recompensas e avaliação do desempenho. 

Gestão de Pessoas é a área que constrói talentos por meio de um conjunto integrado de processos e cuida do 

capital humano das organizações.  

 

O foco central da gestão de pessoas é permitir a colaboração eficaz das pessoas para que os objetivos 
organizacionais e individuais sejam alcançados. Isso é possível a partir dos 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. 

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. Isso significa que a 
responsabilidade pela gestão das pessoas é de cada um dos gerentes da organização em relação aos 
funcionários diretamente ligados a eles. Quem coordena o trabalho do pessoal é o seu gerente 
imediato (linha). Para isso, os gerentes precisam de assessoria especializada em gestão de pessoas 
dentro da organização, que os ajude quanto ao conhecimento técnico em gestão de pessoas. Na 
verdade, a área e pessoas de “Gestão de Pessoas” prestam uma assessoria (Staff) a todos os gestores 
da organização. 
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Os objetivos da gestão de pessoas. 

A gestão de pessoas busca maximizar o retorno que tanto a organização quanto suas pessoas 
recebem uns dos outros. Busca gerir competências para o sucesso da estratégia organizacional.  

A gestão de pessoas atua como meio para que a organização possa ser eficaz. Ela busca: 
Proporcionar maior competitividade à organização; Ajudar no alcance dos objetivos organizacionais; 
Servir como base para que a organização possa atuar conforme sua missão e realizar a sua visão de 
futuro; Disponibilizar pessoas preparadas para um funcionamento organizacional adequado; 
Possibilitar que as pessoas estejam satisfeitas com o trabalho; Possibilitar a auto atualização dos 
funcionários; Desenvolver e manter a qualidade de vida no trabalho; Ser uma força propulsora para 
as mudanças organizacionais; Atuar de maneira ética e com responsabilidade socioambiental; 
Construir equipes e organizações de excelência. 

 

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. 

Trata-se das normas formais e informais, escritas e não escritas, que orientam o comportamento 
dos membros da organização, direcionando suas ações para os objetivos organizacionais.  

O iceberg da cultura 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. 

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 
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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. 

 
Hierarquia das necessidades de Maslow 
O ser humano está constantemente buscando saciar suas necessidades, que podem ser classificadas 
na seguinte ordem: 

• Fisiológicas: necessidades mais básicas do ser humano. Incluem fome, sede, abrigo, sexo e 
outras necessidades do corpo, sendo a base do sustento do indivíduo. 

• De segurança: incluem a segurança e a proteção contra danos físicos e emocionais; 
• Sociais (ou afetivo-sociais): são as necessidades relativas à sociabilidade do ser humano. 

Incluem sentimentos de afeição, amizade e de pertencimento a grupos. 
• De estima (ou de autoestima): referem-se a fatores de estima internos e externos à pessoa. 

Exemplos de fatores internos são respeito próprio, realização, domínio (controle) pessoal e 
autonomia. Exemplos de fatores externos são status, reconhecimento e atenção. 

• Autorrealização: trata-se do ímpeto de tornar-se tudo aquilo que se deseja ser. As 
necessidades de autorrealização incluem o crescimento, alcance do próprio potencial e 
autodesenvolvimento.  

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 relacionamentos interpessoais, ou 
seja, de sociabilidade e relacionamento social.  

• 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. 
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• 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 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 do Reforço 
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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!).  
 
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. 
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. 
 

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, segundo Likert: 
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• Sistema I - Autoritário-coercitivo: a liderança é autocrática, muito arbitrária e organiza e 
controlam tudo que acontece na organização. O processo decisório é centralizado e as 
comunicações verticais e descendentes. As relações interpessoais podem gerar desconfiança 
e a organização informal chega a ser indesejada.  

• Sistema II – Autoritário-benevolente: a liderança é autoritária, mas atua de forma menos 
rígida do que no sistema autoritário-coercitivo. As decisões são concentradas, mas já há 
delegação das tarefas mais simples. As comunicações ainda são precárias. As relações 
interpessoais são toleradas. As recompensas salariais começam a aparecer, mas as 
recompensas sociais são raras.  

• Sistema III – Consultivo: as pessoas da organização são ouvidas pela liderança e as 
comunicações fluem melhor. Os relacionamentos que geram uma organização informal eficaz 
são estimulados. A ênfase é nas recompensas materiais, mas há também recompensas 
sociais. 

• Sistema IV – Participativo: enfoca o controle dos resultados, definindo políticas e objetivos e 
deixando as demais decisões para serem resolvidas de forma descentralizada. Trabalhando 
de forma mais orgânica, as comunicações são a base para o compartilhamento de 
informações. A existência de uma organização informal se torna positiva e há ênfase nas 
recompensas sociais.  
 

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: 

o Universidade Estadual de Ohio:  Estrutura de iniciação; Consideração. 
o Universidade de Michigan: Liderança orientada para a produção / tarefas; Liderança 

orientada para as pessoas.  

 
Grade Gerencial de Blake e Mouton. 

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. 
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• 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 de: 

• Estilo de liderança: 
o Orientado para o relacionamento: quando o foco do líder está nos 

relacionamentos interpessoais. Gera melhor resultado em situações de 
controle moderado. 

o 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. 

• Grau de controle proporcionado ao líder pela situação: 
o Relações líder-liderados; 
o estrutura da tarefa; 
o e poder da posição. 

Importante destacar que o estilo de liderança é próprio de cada líder, cabe à organização 
escolher o líder mais apropriado à situação. 

 

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). 
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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 comportamento de tarefa e alto 
comportamento de relacionamento);  

• Tipo 3: Participar (baixo comportamento de tarefa e alto comportamento de 
relacionamento);  

• Tipo 4: Delegar (baixo comportamento de tarefa e baixo comportamento de 
relacionamento). 

 

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: 

• Visão do líder e articulação para tornar clara essa visão. 
• Risco pessoal que o líder está disposto a tomar para atingir sua visão. 
• Sensibilidade às necessidades dos liderados. O líder percebe a capacidade dos outros e é 

sensível às suas necessidades e sentimentos. 
• Comportamentos não convencionais. Os líderes apresentam comportamentos que são tidos 

como inovadores e contra as normas vigentes. 

 

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: 

• A avaliação de desempenho: trata-se do instrumento utilizado para que o desempenho dos 
indivíduos, áreas e da própria organização possam ser mensurados. 

• Feedback: trata-se do retorno de informações sobre o próprio desempenho para aquele 
profissional, área ou organização que foi avaliado.   

• Reconhecimento/reforço: Serve para que o desempenho seja melhorado e reforçado.  
• Diversidade: trata-se de um elemento que favorece a criatividade no trabalho em equipe, por 

isso pode favorecer o desempenho. 
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• 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. 

7.5 - 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. 

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). 
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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) 

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. 

7.6 - PRINCIPAIS ERROS NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO. 

Os principais erros no processo de avaliação incluem, mas não se limitam, aos seguintes: 

• Efeito Halo- É a tendência que uma pessoa pode ter de generalizar avaliações com base em 
um ou poucos fatores observados (algumas questões associam a generalizações de avaliações 
positivas, e outras falam em generalizações que abrangem aspectos positivos ou negativos). 

• Efeito Horn – É a generalização de avaliações com base em um ou poucos fatores observados 
– com avaliação negativa. 

• 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.  
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• 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 busca características 

similares a si próprio, avaliando positivamente o indivíduo. 
• Tendenciosidade- Trata-se do erro que decorre da avaliação com base em preconceitos ou 

tendências pessoais do avaliador.  
• 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.  

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. 

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. 

Primeiras: As competências essenciais  são parte da essência da organização, de sua alma, criando 
vantagens competitivas e agregando valor para o cliente. Elas apresentam quatro características 
básicas (CHIAVENATO, 2007): 

1. :Propiciam uma forte vantagem competitiva para o negócio da empresa; Constituem os 

fatores críticos do sucesso empresarial;  
2. São singulares, específicas e próprias da empresa.  
3. Definem aquilo que a empresa sabe fazer melhor do que as outras e  
4. São de difícil imitação pelas demais empresas.  
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Segundas: As competências funcionais são as competências específicas de cada área da 
organização, servindo como base para o surgimento das competências essenciais. Elas possibilitam 
que as partes da organização (departamentos, diretorias, etc.) possam desempenhar suas funções 
especializadas, pois congregam o que é necessário para possibilitar esta especialização. 

Terceiras: As competências gerenciais, por sua vez, relacionam-se ao trabalho gerencial dos 
executivos. Trata-se das competências que gerentes devem possuir para atuar como tal.  

Quartas: 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. 

Mapeamento e descrição de competências. 

É importante que as competências descritas sejam objetivas e observáveis para que possam ser 
consideradas competências.  

Os responsáveis pelo mapeamento geralmente se utilizam das seguintes técnicas para levantar 
dados sobre as competências necessárias: 

• Análise da estratégia da organização para que sejam identificados com clareza e objetividade 
o que se deseja para o futuro da organização; 

• Realização de entrevistas com os trabalhadores da organização para identificar as situações 
e desafios enfrentados no dia a dia.  

• Observação do trabalho dos funcionários para identificar as competências que as pessoas e 
grupos de trabalho demonstram no dia a dia, e sua importância para atingir os resultados 
pretendidos.  

• Utilização de questionários para identificar as competências necessárias, estabelecendo a 
descrição correta das competências e a aplicação dos questionários.  

• Uso de simulações para realizar suposições sobre o futuro do trabalho e do ambiente, para 
que se possa identificar as competências no mapeamento. 

A identificação das competências existentes pode ser realizada por meio da avaliação de 
desempenho dos funcionários (por competências), buscando-se identificar as competências já 
existentes na organização.  

O mapeamento só está completo quando se identifica também a lacuna (gap) de competências, 
sendo este a diferença entre as competências necessárias e as competências existentes na 
organização. 

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 
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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. 

• 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.  

Recrutamento e Seleção. 

O recrutamento e a seleção de pessoas são duas atividades que pertencem ao processo de agregar 
pessoas às organizações. 

Gestão de pessoas é uma responsabilidade de linha e função de staff. Da mesma forma acontece 
com os processos de recrutamento e seleção: os gerentes e suas equipes devem absorver a 
responsabilidade por agregar pessoas às suas equipes, assessorados por um órgão específico de RH 
que exerce uma função de consultoria/assessoria (staff) para toda a organização. 

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. 

A seleção está ligada à escolha do candidato mais apropriado para a organização. É o processo que 
acontece após a realização do recrutamento. 

 

Recrutamento 

O recrutamento pode ter as seguintes fontes: 

o 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.  

o 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 
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capacidades para a organização, oxigenando as práticas organizacionais, renovando a cultura 
organizacional, e facilitando sua adaptação ao ambiente.  

o 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, considerando-se 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): 

a. 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.  

b. Entrevista padronizada apenas nas perguntas: são as entrevistas com perguntas 
padronizadas, mas que permitem respostas abertas. 

c. 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. 

d. 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: 

a. Quanto à sua abrangência podem ser Gerais ou Específicas, neste último caso quando 
avaliam conhecimentos e capacidades específicas a uma função. 

b. 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). 

c. 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. 
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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 (vivenciais): 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.  

A análise de currículo também é considerada uma técnica de seleção. 

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. 

 

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. 

Gestão do conhecimento e aprendizagem. 
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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: 

  Para 

  Conhecimento 
tácito 

Conhecimento 
explícito 

De 

Conhecimento 
tácito. 

Socialização 

(Conhecimento 
compartilhado) 

Externalização 

(Conhecimento 
conceitual) 

Conhecimento 
explícito. 

Internalização 

(Conhecimento 
operacional) 

Combinação. 

(Conhecimento 
sistêmico) 

 

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: 

Elementos da Descrição de Cargos: 
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O que faz? Tarefas e atividades a executar; Quando faz? A periodicidade é diária, semanal, mensal, 
anual ou esporádica; Como faz? Através de pessoas, máquinas e equipamentos, materiais, dados e 
informação; Quem faz? Local e ambiente de trabalho e Por que faz? Objetivos do cargo. Metas e 
resultados a atingir. 

Elementos centrais da Análise de Cargos: 

• Requisitos mentais: instrução necessária; experiência anterior; iniciativa e aptidões; 
competências e habilidades. 

• Requisitos físicos: esforço físico; concentração visual e mental; destrezas ou habilidades, etc. 
• Responsabilidades envolvidas: supervisão de pessoas; material, equipamentos e 

ferramentas; dinheiro, títulos e documentos; contratos internos e externos. 
• Condições de trabalho: ambiente físico de trabalho; riscos de acidentes. 

 

A descrição do cargo apresenta o título do cargo, as atividades a serem desempenhadas, etc.  

São seis as etapas para a análise dos cargos: 

1. Exame da estrutura organizacional total e de cada cargo. 
2. Definição de quais as informações requeridas para análise dos cargos. 
3. Seleção dos cargos a serem analisados. 
4. Reunir os dados necessários para a análise dos cargos; 
5. Preparar as descrições de cargos; 
6. Preparar as especificações dos cargos. 

 

Como a descrição de cargos entra no modelo de análise, podemos considerar que a descrição é parte 
da análise. 

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, 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.  

A QVT é sistêmica, envolvendo toda a organização. Suas práticas se relacionam tanto com a gestão 
estratégica quanto com nível gerencial-tático e com a administração operacional.   

Existem duas abordagens para as práticas de QVT: 

Abordagem hegemônica: Possui um viés assistencialista para compensar os funcionários por conta 
do seu desgaste físico e psicológico. As práticas hegemônicas incluem, entre outras, os programas 
de ginástica laboral, massagens, corais, etc. 
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Segundo Ferreira (2008, apud Todeschini, Ferreira, 2013, p.242) esta perspectiva tem como 
fundamentos principais: 

(a) os trabalhadores são as variáveis de ajustes das mudanças propostas; (b) as 

atividades dos programas de QVT são de natureza paliativa e de caráter 

compensatório dos desgastes vivenciados pelos trabalhadores nos ambientes de 

trabalho; e (c) a etiologia do distresse laboral e dos riscos para a saúde e a segurança 

no trabalho não são objeto de intervenção. 

 

Abordagem contra-hegemônica: É centrada na prevenção de problemas através da identificação 
das causas do bem-estar e do mal-estar dos trabalhadores com o trabalho, buscando prevenir contra 
uma qualidade de vida no trabalho negativa. Trata-se de assunto muito ligado ao estudo de 
ergonomia. Inclui práticas como a melhor ergonomia e a prevenção de riscos e acidentes. 

Os três modelos de Administração Pública: patrimonialista, burocrática e gerencial/NGP. 

Administração pública é o aparelho do estado que executa e põe em prática as políticas e serviços 
disponibilizados pelo governo. Existem três formas sob as quais as estruturas administrativas são 
administradas: a patrimonialista, a burocrática e a gerencial.  

1) PATRIMONIALISMO: Logo após o surgimento dos Estados nacionais, os bens do soberano não se 
separavam das propriedades públicas, representando uma só coisa. Neste período, era comum o 
uso da coisa pública em favor dos monarcas. Tratava-se do modelo patrimonialista da administração 
pública, onde o Estado era usado como uma extensão das posses do detentor do poder. 

2) BUROCRACIA: Posteriormente, na segunda metade do Século XIX, Max Weber cria o modelo da 
administração pública burocrática. 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: 
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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.  

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. 

Propõe-se ainda: 1) processo decisório orientado a resultados/estratégico; 2) 
descentralização; 3) flexibilidade; 4) desempenho crescente e pagamento por 
desempenho/produtividade; 5) competitividade interna e externa; 6) direcionamento 
estratégico; 7) transparência e cobrança de resultados (accountability). 

Em outras palavras, a administração pública gerencial está centrada nos resultados a serem 
atingidos, utilizando técnicas mais flexíveis de gestão, típicas da iniciativa privada (sempre 
adaptadas às necessidades do setor público).  

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: 1-Administração 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.  
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Com a deposição de Getúlio Vargas em 1945, o DASP passou a ser um mero órgão consultivo. O 
enfraquecimento do DASP possibilitou um aumento das velhas práticas de distribuição de empregos 
públicos por indicação política e gerou uma enorme desorganização das contas públicas. 

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. Instituíram-se 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. 

Na década de 1970 foi criada a Secretaria de Modernização Administrativa (SEMOR), que passou a 
ter a responsabilidade de integrar o tripé planejamento-orçamento-gestão. A SEMOR buscou 
incorporar novas técnicas de gestão à administração pública, em especial nas áreas de recursos 
humanos e desenvolvimento organizacional. 

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) 

Já no início do governo Fernando Henrique Cardoso, em 1995, o Ministério da Administração Federal 
e Reforma do Estado (MARE)  propõe uma nova reforma administrativa para o Estado Brasileiro.  

Para isso, ainda em 1995, foi criado 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. 

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.  
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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.  

Uma das principais consequências práticas do PDRAE foi a Promulgação da Emenda Constitucional 
no. 19 de 1998, que realizou algumas importantes mudanças na dimensão institucional-legal da 
administração pública, tais como: 

• Inclusão do princípio da eficiência na Constituição; 
• Previsão de uma Lei que trate da participação do usuário na administração pública (como 

forma de controle social/foco no cliente-cidadão); 
• Previsão de maior autonomia gerencial, orçamentária e financeira através do uso de 

contratos de gestão (acordo-programa), visando maior foco em resultados; 
• Fim do Regime Jurídico Único dos servidores civis (que foi derrubado pelo STF, voltando, 

portanto, o RJU). 
• Criação de novas possibilidades de perda do cargo público pelo servidor: 

Por meio de avaliação periódica de desempenho; 

A constituição passou a possibilitar a exoneração tanto de servidores estáveis quanto de não 
estáveis, em casos específicos. 
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8 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA MPU 

8.1 - RUMO À APROVAÇÃO! 

Acredite na vida. 

Lute com garra e determinação por seus objetivos. 

Tenha consciência de seus obstáculos. 

Não fuja e não se apavore diante deles. 

Enfrente os desafios e combata com coragem seus medos. 

Tenha, cultive, conserve e propague sempre pensamentos otimistas e positivos. 

Respeite e proteja a Natureza. 

Trate as pessoas com educação, benevolência, honestidade e sinceridade. 

Ajude quem precisa de você sem olhar a quem. 

Não discrimine, não humilhe e muito menos pense que é melhor que os outros. 

Lembre-se que ninguém é superior e nem inferior a você. 
(Mábio S. M. Viana) 

 

Recuar, nunca! 

Desistir, jamais! 

Avançar, sempre! 

8.2 PLANO PLURIANUAL - PPA 

• O PPA é o instrumento de planejamento de médio prazo do Governo Federal que 

estabelece, de forma regionalizada, as DIRETRIZES, os OBJETIVOS e as METAS da 

Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para 

as relativas aos programas de duração continuada. 

• Segundo o ADCT, a vigência do PPA é de quatro anos, iniciando-se no segundo exercício 

financeiro do mandato do chefe do executivo e terminando no primeiro exercício financeiro 

do mandato subsequente. 

• Encaminhado do Executivo ao Legislativo até quatro meses antes do encerramento do 

primeiro exercício, ou seja, até 31 de agosto. A devolução ao Executivo deve ser feita até o 

encerramento do segundo período da sessão legislativa (22 de dezembro) do exercício em 
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que foi encaminhado. 

8.3 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 

• A LDO surgiu almejando ser o elo entre o planejamento mais próximo do estratégico (PPA) e 
o planejamento operacional (LOA). 
• 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. 

• O prazo para encaminhamento da LDO ao Legislativo é de oito meses e meio antes do 
encerramento do exercício financeiro (15 de abril) e a devolução ao Executivo deve ser 
realizada até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa (17 de julho). 
• A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação da LDO. 

8.4 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 

• A Lei Orçamentária Anual é o instrumento pelo qual o Poder Público prevê a arrecadação de 
receitas e fixa a realização de despesas para o período de um ano. 
• A CF/1988 veda o início de programas ou projetos não incluídos na LOA. 
• A lei orçamentária anual compreenderá: 

o 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; 
o O orçamento de INVESTIMENTO DAS EMPRESAS em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 
o 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. 

• O projeto da Lei Orçamentária anual deverá ser encaminhado ao Legislativo quatro meses 
antes do término do exercício financeiro (31 de agosto), e devolvido ao executivo até o 
encerramento da sessão legislativa (22 de dezembro) do exercício de sua elaboração. 
• 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. 

8.5 - PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS 

• 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. 
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• 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. 
• 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. 
• 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. 

• 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 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, 
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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. 
• Clareza: O orçamento deve ser expresso de forma clara, ordenada e completa. 
• Uniformidade ou Consistência: Orçamento de cada ente deve apresentar o mínimo de 
padronização ou uniformidade na apresentação de dados, de forma a permitir que os 
usuários realizem comparações entre os diversos períodos. 

8.6 - CRÉDITOS ADICIONAIS 

• SUPLEMENTARES: 
§ REFORÇO de dotação orçamentária já prevista na LOA; 
§ São autorizados por lei específica; 
§ Abertos por decreto do Poder Executivo (Na União são considerados 
autorizados e abertos com a sanção e publicação da respectiva lei); 
§ Indicação da origem dos recursos; 
§ Vigência limitada ao exercício em que forem autorizados. 
 

• ESPECIAIS: 
§ Destinados a despesas para as quais NÃO haja dotação orçamentária 
específica; 
§ São autorizados por Lei específica (NÃO pode ser na LOA); 
§ Abertos por decreto do Poder Executivo (Na União são considerados 
autorizados e abertos com a sanção e publicação da respectiva lei); 
§ Indicação da origem dos recursos; 
§ Vigência limitada ao exercício em que forem autorizados, salvo se o ato de 
autorização for promulgado nos últimos quatro (04) meses daquele exercício, 
casos em que, reabertos nos limites dos seus saldos, poderão viger até o 
término do exercício financeiro subsequente. 
 

• EXTRAORDINÁRIOS: 
§ Destinados a despesas URGENTES e IMPREVISÍVEIS; 
§ Independe de autorização legislativa prévia. Após a sua abertura deve ser 
dado imediato conhecimento ao Poder Legislativo; 
§ Abertos por Medida Provisória, no caso federal e de entes que possuem 
previsão deste instrumento. Por decreto do Poder Executivo, para os demais 
entes que não possuem MP; 
§ Facultativo a indicação da origem dos recursos; 
§ Vigência limitada ao exercício em que forem autorizados, salvo se o ato de 
autorização for promulgado nos últimos quatro (04) meses daquele exercício, 
casos em que, reabertos nos limites dos seus saldos, poderão viger até o 
término do exercício financeiro subsequente. 
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• FONTES PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES OU ESPECIAIS: 

o O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, 
(conjugando os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito 
a eles vinculadas); 
o Os provenientes de excesso de arrecadação (deduzindo a importância dos créditos 
extraordinários abertos no exercício); 
o Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos 
adicionais, autorizados em lei; 
o O produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente 
possibilite ao poder executivo realizá-las; 
o Recursos sem despesas correspondentes, em decorrência de veto, emenda ou 
rejeição do projeto de lei orçamentária anual. 
 

• VEDAÇÕES CONSTITUCIONAIS EM MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA: 
o Início de programas ou projetos não incluídos na LOA; 
o Realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos 
orçamentários ou adicionais; 
o 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; 
o Princípio da não vinculação de receitas, Princípio da proibição do estorno e Princípio 
da quantificação dos créditos orçamentários; 
o 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; 
o Instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa; 
o Transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por 
antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições 
financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, 
dos Estados, do DF e dos Municípios; 
o Realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de 
previdência social com recursos provenientes das contribuições sociais; 
o 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; 
o Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que 
forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro 
meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão 
incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente; 
o A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas 
imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou 
calamidade pública; 
o A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria 
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de programação para outra poderão ser admitidos, no âmbito das atividades de 
ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos 
restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da 
prévia autorização legislativa. 

8.7 CICLO ORÇAMENTÁRIO 

ELABORAÇÃO: 
• Iniciativa do Poder Executivo 

o Plano plurianual - PPA; 
o Lei de diretrizes orçamentárias – LDO; 
o Lei orçamentarias anuais – LOA. 

• O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do 
Ministério Público, no mínimo trinta (30) 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. 

Poder Judiciário é assegurado autonomia administrativa e financeira, os tribunais elaborarão 
suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais 
Poderes na LDO. 

• União: Presidentes do STF e dos Tribunais Superiores, com a aprovação dos 
respectivos tribunais; 

• Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes dos TJ, com a 
aprovação dos respectivos tribunais. 

O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na 
LDO; 
Às Defensorias Públicas Estaduais, União e do Distrito Federal são asseguradas autonomia 
funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites 
estabelecidos na LDO. 
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 LDO. 
 
PRAZOS 

• PPA: 
o Encaminhamento ao CN: até 04 meses antes do encerramento do 1° exercício 

financeiro (31.08).Devolução para sanção: até o encerramento da sessão 
legislativa (22.12). 

• LDO: 
o Encaminhamento ao CN: até 08 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: 
o Encaminhamento ao CN: até 04 meses antes do encerramento do exercício 

financeiro (31.08). Devolução para sanção: até o encerramento da sessão 
legislativa (22.12). 

DISCUSSÃO: 
o PODER LEGISLATIVO: 

§ Os projetos de lei relativos ao PPA, às LDO, ao LOA e aos créditos adicionais 
serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do 
regimento comum. 
§ Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputados: 
Examinar e emitir parecer sobre o PPA, às LDO, à LOA, emendas e aos créditos 
adicionais; 
§ O Presidente da República poderá enviar mensagem ao CN 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. 

o EMENDAS NA CF/1988 
§ As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o 

modifiquem somente podem ser aprovadas caso: 
Þ Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias; 
Þ Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação 
de despesa, excluídas as que incidam sobre: 

¤ Dotações para pessoal e seus encargos; 
¤ Serviço da dívida; 
¤ Transferências tributárias constitucionais para Estados, 
Municípios e o Distrito Federal; 
ou 

Þ Sejam relacionadas: 
¤ Com a correção de erros ou omissões; ou 
¤ Com os dispositivos do texto do projeto de lei. 

o EMENDAS NA LEI 4320/1964 
§ Não se admitirão emendas ao projeto de Lei de Orçamento que visem a: 

Þ Alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando 
provada, nesse ponto a inexatidão da proposta; 
Þ Conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja 
aprovado pelos órgãos competentes; 
Þ Conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que 
não esteja anteriormente criado; 
Þ Conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em 
resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções 

• EXECUÇÃO: 
o O Poder Executivo publicará, até trinta (30) dias após o encerramento de cada 
bimestre, relatório resumido da execução orçamentária (RREO). 
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o As emendas individuais ao PLOA serão aprovadas no limite de 1,2% da RCL PREVISTA 
no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual 
será destinada a ações e serviços públicos de saúde; 
o É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações 1,2% RCL 
prevista no PLOA, em montante correspondente a 1,2% da RCL REALIZADA no 
exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação 
definidos na lei complementar; 
o Não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica e 
serão adotadas as seguintes medidas: 
 

 
o Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não 
cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na LDO, o montante poderá ser 
reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das 
despesas discricionárias; 
o Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda 
de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da 
autoria. 

• CONTROLE: 
o CONTROLE INTERNO: Segundo a CF/1988, os Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de CONTROLE INTERNO com a 
finalidade de: 

§ Avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA, a execução dos programas 
de governo e das LOAs da União; 
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§ Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, 
da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 
administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por 
entidades de direito privado; 
§ Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos 
direitos e haveres da União; 
§ Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

o CONTROLE EXTERNO: Segundo a CF/1988, o CONTROLE EXTERNO, a cargo do 
Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao 
qual compete: 

§ Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, 
mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar 
de seu recebimento; 
§ Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, 
bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as 
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as 
contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de 
que resulte prejuízo ao erário público; 
§ Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a 
qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para 
cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de 
aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que 
não alterem o fundamento legal do ato concessório; 
§ Realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, 
de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades 
administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário; 
§ Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital 
social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado 
constitutivo; 
§ Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante 
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao DF 
ou a Município; 
§ Prestar as informações solicitadas pelo CN, por qualquer de suas Casas, ou por 
qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e 
inspeções realizadas; 
§ Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade 
de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras 
cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; 
§ Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias 
ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 
§ Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a 
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decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; 
§ Representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. 

o CONTROLE NA LEI 4320/1964: O controle da execução orçamentária compreenderá: 
§ Legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização 
da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações; 
§ Fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e 
valores públicos; 
§ Cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em 
termos de realização de obras e prestação de serviços. 
o CONTROLE EXTERNO NA LEI 4320/1964: 
§ O controle da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo, terá por objetivo 
verificar a probidade da administração, a guarda e legal emprego dos 
dinheiros públicos e o cumprimento da Lei de Orçamento; 
§ O Poder Executivo, anualmente, prestará contas ao Poder Legislativo, no prazo 
estabelecido nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios; 
§ As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo, com 
Parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente; 
§ Quando, no Município não houver Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a 
Câmara de Vereadores poderá designar peritos contadores para verificarem as 
contas do prefeito e sobre elas emitirem parecer. 

8.8 - 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. 
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8.9 - RECEITAS PÚBLICAS 

• CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA POR NATUREZA: 

C – O – E – D – T 

 
1.º DÍGITO: CATEGORIA ECONÔMICA DA RECEITA 

1. Receitas Correntes 
2. Receitas de Capital; 
7. Receitas Correntes Intraorçamentárias; 
8. Receitas de Capital Intraorçamentárias. 

2.º DÍGITO: ORIGEM 
RECEITAS CORRENTES 

1. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: 
o Impostos: é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação 
independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao 
contribuinte. 
o 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. 
o 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. 

2. Contribuições: receita proveniente de Contribuições Sociais”, “Contribuições 
Econômicas” e “Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação 
Profissional” 
3. 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. 
4. Receita Agropecuária: decorrem da exploração econômica, por parte do ente público, de 
atividades agropecuárias. 
5. 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. 
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6. 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. 
7. Transferências Correntes: 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. 
9. Outras Receitas Correntes: são os ingressos correntes provenientes de outras origens 
não classificáveis nas anteriores. Exemplos: multas administrativas, contratuais e judiciais; 
indenizações, restituições e ressarcimentos; etc. 
 
RECEITAS DE CAPITAL 
 
1. 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; 
2. 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; 
3. 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; 
4. 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. 
9. 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; 
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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. 

• CLASSIFICAÇÃO POR FONTES: As fontes de recursos constituem-se de determinados 
agrupamentos de naturezas de receitas, atendendo a uma determinada regra de destinação 
legal, e servem para indicar como são financiadas as despesas orçamentárias. 
É a individualização dos recursos de modo a evidenciar sua aplicação segundo a 
determinação legal, sendo, ao mesmo tempo, uma classificação da receita e da despesa. 

o GRUPO DE FONTES DE RECURSOS: 
1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente 
2 – Recursos de Outras Fontes – Exercício Corrente 
3 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores 
6 – Recursos de Outras Fontes – Exercícios Anteriores 
9 – Recursos Condicionados 

• FORMA DE INGRESSO: 
o 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). 
o 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. 

• QUANTO À AFETAÇÃO PATRIMONIAL: 
o 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. 
o 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. 

• COERCITIVIDADE: 
o ORIGINÁRIAS: receitas que provêm do próprio patrimônio do Estado. 
o DERIVADAS: receitas obtidas pelo Estado mediante sua autoridade coercitiva. 

• ESTÁGIOS DA RECEITA 

PREVISÃO – LANÇAMENTO – ARRECADAÇÃO – RECOLHIMENTO 
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o PREVISÃO 
Configura-se por meio da estimativa de arrecadação da receita, constante da LOA, 
resultante de metodologia de projeção de receitas orçamentárias. 
As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais e 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. 

o LANÇAMENTO 
É o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do 
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da 
penalidade cabível. 

§ Tipos de lançamento: 
Þ Lançamento por declaração: compreende a espontaneidade do sujeito 
passivo em declarar corretamente. 
Þ Lançamento por homologação: o pagamento e as informações 
prestadas pelo contribuinte são realizados sem qualquer exame prévio 
da autoridade administrativa. 
Þ Lançamento de ofício: como regra, é adequado aos tributos que têm 
como fato gerador uma situação cujos dados constam dos cadastros 
fiscais, de modo que basta à autoridade administrativa a consulta a 
aqueles registros para que se tenha às mãos dados fáticos necessários à 
realização do lançamento. 

o ARRECADAÇÃO 
É a entrega, realizada pelos contribuintes ou devedores aos agentes arrecadadores 
ou bancos autorizados pelo ente, dos recursos devidos ao Tesouro. 
o RECOLHIMENTO 
É a transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro, responsável 
pela administração e controle da arrecadação e programação financeira, observando 
o Princípio da Unidade de Caixa, representado pelo controle centralizado dos 
recursos arrecadados em cada ente. 

• ENFOQUE ORÇAMENTÁRIO E ENFOQUE PATRIMONIAL 
Do ponto de vista orçamentário, o reconhecimento da receita orçamentária ocorre 
no momento da arrecadação e da despesa orçamentária no exercício financeiro da 
emissão de empenho. 

8.10 - DÍVIDA ATIVA 

o Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 
escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas 
rubricas orçamentárias. 
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o Os créditos exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento serão inscritos, na 
forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 
sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título. 
o Dívida Ativa Tributária: é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente 
de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas. 
o Dívida Ativa não Tributária: são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os 
provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, 
multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 
aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por 
estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 
responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de 
obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra 
garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais. 
o O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 
correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para compra, na data 
da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade administrativa, ou, à sua 
falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, incidindo, a partir da conversão, a 
atualização monetária e os juros de mora, de acordo com preceitos legais pertinentes 
aos débitos tributários. 
o A receita da Dívida Ativa abrange os valores correspondentes à respectiva atualização 
monetária, à multa e juros de mora e ao encargo. 

8.11 DESPESAS PÚBLICAS 

C – G – M – E – D 

 
• CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA: Na LOA, a discriminação da despesa, 
quanto à sua natureza, far-se-á, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza 
de despesa e modalidade de aplicação. 
1.º NÍVEL: CATEGORIA ECONÔMICA 

3 – Despesas Correntes; 
4 – Despesas de Capital 

2.º NÍVEL: GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA – GND 
Despesas Correntes; 

1 – 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. 
2 – Juros e Encargos da Dívida: despesas com o pagamento de juros, comissões e 
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outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como 
da dívida pública mobiliária. 
3 – 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. 
Despesas de Capital. 
4 – 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. 
5 – 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. 
6 – 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. 

3.º NÍVEL: MODALIDADE DE APLICAÇÃO 
 
4.º NÍVEL: ELEMENTO DA DESPESA 
 
5.º NÍVEL: DESDOBRAMENTO FACULTATIVO DO ELEMENTO DA DESPESA 

• FORMA DE INGRESSO 
o 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. 
o 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. 

• QUANTO À AFETAÇÃO PATRIMONIAL 
o 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. 
o 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 
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causam decréscimo patrimonial e, assim, são efetivas. 
• QUANTO À REGULARIDADE (OU PERIODICIDADE) 

o 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. 
o 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 

o Despesas Correntes: 
§ Despesas de Custeio: as dotações para manutenção de serviços anteriormente 
criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de 
bens imóveis. 
§ Transferências Correntes: as dotações para despesas as quais não corresponda 
contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e 
subvenções destinadas a atender à manifestação de outras entidades de direito 
público ou privado. 
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) 

• CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 
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1.º E 2.º DÍGITOS: 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). 
3.º, 4.º E 5.º DÍGITOS: 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). 

o 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: 

o 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. 
o 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. 
o 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. 
Subtítulo: As atividades, projetos e operações especiais serão detalhados, ainda, em 
subtítulos, utilizados especialmente para especificar a localização física da ação, não 
podendo 
haver, por conseguinte, alteração da finalidade da ação, do produto e das metas 
estabelecidas (a 
não ser que se altere a LOA). 

• ESTÁGIOS DA DESPESA 

FIXAÇÃO – EMPENHO – LIQUIDAÇÃO – PAGAMENTO 
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• 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 vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Pode ser dispensada a nota de 
empenho e nunca o empenho. 
A redução ou cancelamento no exercício financeiro, de compromisso que caracterizou o 
empenho, implicará sua anulação parcial ou total. A importância correspondente será 
revertida à respectiva dotação orçamentária. 
As despesas relativas a contratos ou convênios de vigência plurianual serão empenhadas em 
cada exercício financeiro pela parte a ser executada no referido exercício. 

o 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. 

o 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 
Ordem de pagamento é o despacho determinando o pagamento da despesa. 
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. 
• ENFOQUE ORÇAMENTÁRIO E ENFOQUE PATRIMONIAL 
Do ponto de vista orçamentário, o reconhecimento da receita orçamentária ocorre 
no momento da arrecadação e da despesa orçamentária no exercício financeiro da 
emissão de empenho. 

8.12 RESTOS A PAGAR 

• Consideram-se Restos a Pagar ou resíduos passivos as despesas empenhadas, mas não 
pagas dentro do exercício financeiro; 
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• 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 (empenhados, liquidados e não pagos); 
§ Despesas não processadas: empenhos em plena execução, logo não existe ainda 
direito líquido e certo do credor (empenhados, não liquidados e não pagos). 

• 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. 

o Salvo quando: 
o Vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor, nele 
estabelecida; 
o 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; 
o Se destinar a atender transferências a instituições públicas ou privadas; 
o Corresponder a compromissos assumidos no exterior. 

• Restos a Pagar na Lei 4320/1964: 
o Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro 
distinguindo-se as processadas das não processadas. 
o 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. 
o A dívida flutuante compreende: os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida; 
o O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor distinguindo-se as 
despesas processadas das não processadas. 
o Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extraorçamentária para 
compensar sua inclusão na despesa orçamentária. 

• Restos a Pagar no Decreto 93.872/1986: 
o Os restos a pagar constituirão item específico da programação financeira, devendo o 
seu pagamento efetuar-se dentro do limite de saques fixado; 
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o Considerem-se Restos a Pagar as despesas empenhadas e não pagas até 31 de 
dezembro, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas; 
o Entendem-se por processadas e não processadas, respectivamente, as despesas 
liquidadas e as não liquidadas, na forma prevista neste decreto; 
o O registro dos Restos a Pagar far-se-á por exercício e por credor; 
o A inscrição de despesas como restos a pagar no encerramento do exercício financeiro 
de emissão da Nota de Empenho depende da observância das condições 
estabelecidas neste Decreto para empenho e liquidação da despesa; 
o A inscrição como restos a pagar não processados fica condicionada à indicação pelo 
ordenador de despesas; 
o Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e não liquidados 
posteriormente terão validade até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de 
sua inscrição; 
o Permanecem válidos, após a até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua 

inscrição, os restos a pagar não processados que: 
§ Refiram-se às despesas executadas diretamente pelos órgãos e entidades da 
União ou mediante transferência ou descentralização aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, com execução iniciada até 30 de junho do segundo ano 

subsequente ao de sua inscrição; ou 
§ Sejam relativos às despesas: 
a) do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC; 
b) do Ministério da Saúde; ou 
c) do Ministério da Educação financiadas com recursos da Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino. 

o Considera-se como execução iniciada para efeito até 30 de junho do segundo ano 

subsequente ao de sua inscrição: 
§ Nos casos de aquisição de bens, a despesa verificada pela quantidade parcial 
entregue, atestada e aferida; e 
§ Nos casos de realização de serviços e obras, a despesa verificada pela 
realização parcial com a medição correspondente atestada e aferida. 

o Para fins de cumprimento do prazo até 30 de junho do segundo ano subsequente ao 

de sua inscrição, a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda efetuará 
o bloqueio dos saldos dos restos a pagar não processados e não liquidados, em 
conta contábil específica no Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal – SIAFI; 
o Os empenhos a serem inscritos e reinscritos em restos a pagar a cada exercício 
financeiro poderão ter seus limites estabelecidos pelo Ministério da Fazenda; 
o Após o cancelamento da inscrição da despesa como Restos a Pagar, o pagamento 
que vier a ser reclamado poderá ser atendido à conta de dotação destinada a 
despesas de exercícios anteriores. 

• RESTOS A PAGAR NA LRF 
o 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 
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dele ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja 
suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 
o Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e 
despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. 

8.13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

• As Despesas de Exercícios Anteriores são dívidas resultantes de compromissos gerados em 
exercícios financeiros anteriores àqueles em que ocorrerão os pagamentos; 
• Poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada 
por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica; 
• São despesas orçamentárias, pois seu pagamento ocorre à custa do Orçamento vigente; 

§ São as despesas relativas a: 
§ 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; 
§ Restos a Pagar com prescrição interrompida; 
§ Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente. 

• DEA na Lei 4320/1964: 
§ 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. 

• DEA no Decreto 93.872/1986: 
§ 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 destinada a atender despesas 
de exercícios anteriores, respeitada a categoria econômica própria; 
§ O reconhecimento da obrigação de pagamento, de que trata este artigo, cabe à 
autoridade competente para empenhar a despesa. 

o Para os efeitos deste artigo, considera-se: 
a) despesas que não se tenham processado na época própria, aquelas cujo empenho tenha 
sido considerado insubsistente e anulado no encerramento do exercício correspondente, 
mas que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação; 
b) restos a pagar com prescrição interrompida, a despesa cuja inscrição como restos a pagar 
tenha sido cancelada, mas ainda vigente o direito do credor; 
c) compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, a obrigação de 
pagamento criada em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante 
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após o encerramento do exercício correspondente. 

8.14 - PROGRAMAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO 

• PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
o Consiste na compatibilização do fluxo dos pagamentos com o fluxo dos 
recebimentos, visando o ajuste da despesa fixada às novas projeções de resultados e 
da arrecadação. 
o Em até trinta (30) dias da sanção presidencial à LOA aprovada pelo Congresso 
Nacional, o Poder Executivo mediante decreto estabelece a programação financeira e 
o cronograma de desembolso mensal por órgãos, observadas as metas de resultados 
fiscais dispostas na LDO. 
o A Programação Financeira se realiza em três níveis distintos, sendo a STN o órgão 
central, contando ainda com a participação das Subsecretarias de Planejamento, 
Orçamento e Administração (ou equivalentes, os chamados OSPF) e as Unidades 
Gestoras Executoras (UGE). 
o Compete ao Tesouro Nacional estabelecer as diretrizes para a elaboração e 
formulação da programação financeira mensal e anual, bem como a adoção dos 
procedimentos necessários a sua execução. Aos órgãos setoriais competem a 
consolidação das propostas de programação financeira dos órgãos vinculados (UGE) 
e a descentralização dos recursos financeiros recebidos do órgão central. Às 
Unidades Gestoras Executoras cabe à realização da despesa pública, ou seja: o 
empenho, a liquidação e o pagamento. 

• SÃO OBJETIVOS DO DECRETO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: 
o Estabelecer normas específicas de execução orçamentária e financeira para o 
exercício; 
o Estabelecer um cronograma de compromissos (empenhos) e de liberação 
(pagamento) dos recursos financeiros para o Governo Federal; 
o Cumprir a Legislação Orçamentária (Lei 4.320/1964 e LRF); e 
o Assegurar o equilíbrio entre receitas e despesas ao longo do exercício financeiro e 
proporcionar o cumprimento da meta de resultado primário. 

• DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS: Transferência de uma UG para outra do poder de 
utilizar créditos orçamentários que lhe tenham sido consignados na LOA ou lhe venham a 
ser transferidos posteriormente. 
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. 

v DOTAÇÃO: descentralização da unidade central de programação orçamentária 
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para órgãos setoriais contemplados diretamente no orçamento. 
v DESTAQUE: Descentralização externa de créditos, efetuada entre órgãos 
distintos. 
v PROVISÃO: Descentralização interna de créditos, realizada entre UGs do 
mesmo órgão. 

• MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS 
v 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. 
v 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. 
v 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. 

8.15 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

• PRINCÍPIOS/PILARES DA LRF 
O planejamento, a transparência, o controle e a responsabilização. 
• OBJETIVOS 
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. 
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. 
Entende-se como ente da Federação a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município. 
• EMPRESA ESTATAL DEPENDENTE 
Empresa controlada: uma sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertence, 
direta ou indiretamente, a ente da Federação e recebe do ente controlador recursos financeiros 
para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital(receba apenas 
recursos provenientes de aumento de participação acionária, não será considerada estatal 
dependente) 
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Integrará o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. 
Integrará o Orçamento de Investimentos empresa estatal não dependente, Não segue a LRF. 
• RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 
Será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze (11) 
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. 
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. 
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§ Avaliação da situação financeira e atuarial: 
o Dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do 
FAT; 
o Dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial. 
o Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem 
de 
expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 
o Integrará a LDO o Anexo de Riscos Fiscais 
o Onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as 
contas 
públicas, informando as providências a serem tomado, 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. 

§ Conterá em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos 
com os objetivos e metas constantes do anexo de metas fiscais da LDO; 
§ 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; 
§ 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; 
§ 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; 
§ 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; 
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§ 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. 

• GERAÇÃO DE DESPESA 
A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento 
da despesa será acompanhado de: 

§ Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar 
em vigor e nos dois subsequentes; 
§ 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 (02) exercícios. 
§ São exigências para criação ou aumento das despesas obrigatórias de caráter 
continuado: 

Þ 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; 
Þ Demonstração da origem dos recursos para seu custeio; 
Þ 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; 
Þ 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 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 
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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, 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. 

• União – 50% da RCL 
o Legislativo 2,5% 
o Judiciário 6% 
o Executivo 40,9% 
o MPU 0,6% 

• Estados - 60% da RCL 
o Legislativo 3% * (3,4% TC Municípios) 
o Judiciário 6% 
o Executivo 49% * (48,6%) 
o MPE 2% 

• Municípios – 60% da RCL 
o Legislativo 6% 
o Executivo 54% 

§ A verificação do cumprimento dos limites será ao final de cada quadrimestre. 
• LIMITE DE ALERTA: 

§ Compete aos Tribunais de Contas verificarem 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: 

Þ 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; 
Þ Criação de cargo, emprego ou função; 
Þ Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 
Þ 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; 
Þ 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 
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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 à 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. 

o 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: 

§ 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. 

• 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) 
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e o Relatório de Gestão Fiscal (todos os Poderes, quadrimestral); e as versões 
simplificadas desses documentos. 
§ A transparência será assegurada também mediante: 

Þ Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante 
os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes 
orçamentárias e orçamentos. 
Þ 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. 
Þ 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: 

Þ Atingimento das metas estabelecidas na LDO. 
Þ Limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em 
restos a pagar; 
Þ Medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal. 
Þ Providências tomadas para recondução dos montantes das dívidas 
consolidada e mobiliária aos respectivos limites. 
Þ Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos. 
Þ Cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando 
houver. 

• TRIBUNAIS DE CONTAS NA LRF 
§ Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos quando constatarem: 

Þ A possibilidade da realização da receita não comportar o cumprimento das 
metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas 
Fiscais. 
Þ 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). 
Þ Que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite 
definido em lei. 
Þ 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. 

• RELATÓRIO GESTÃO FISCAL - RGF 
§ Será emitido, a cada quadrimestre, pelos titulares dos Poderes e órgãos. 
Composição: 

Þ Comparativo com os limites de que trata a LRF, dos seguintes montantes: 



 
 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Técnico) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 206 
225 

§ 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, 

Þ Indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado 
qualquer dos limites; 
Þ Demonstrativos, no último quadrimestre: 

§ Montante das disponibilidades de caixa em trinta e um (31) de 
dezembro; 
§ Da inscrição em Restos a Pagar, das despesas liquidadas; empenhadas e 
não liquidadas; 
§ Da inscrição em Restos a Pagar, das despesas empenhadas e não 
liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa; 
§ Da inscrição em Restos a Pagar, das despesas não inscritas por falta de 
disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados; 
§ Do cumprimento da liquidação até 10/12 das operações de crédito por 
ARO. 

• RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 
§ Publicado, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, pelo Poder Executivo. 
Composição: 

Þ 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; 
Þ 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, despesas empenhada 
e liquidada, no bimestre e no exercício; 
Þ Despesas, por função e subfunção. 

§ Acompanharão o RREO demonstrativos relativos a: 
Þ Apuração da RCL e sua evolução, assim como a previsão de seu desempenho 
até o final do exercício; 
Þ Receitas e despesas previdenciárias; 
Þ Resultados nominal e primário; 
Þ Despesas com juros; 
Þ 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: 

Þ A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os 
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recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem 
identificados e escriturados de forma individualizada. 
Þ 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. 
Þ 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. 
Þ As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos 
financeiros e orçamentários específicos. 
Þ 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. 
Þ 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: 
§ Administração Pública manterá sistema de custos que permita a 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 
§ Até trinta (30) 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 à 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. 

• LIMITAÇÃO DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 
§ Se verificado, ao final de um bimestre (RREO), que a realização da receita poderá não 
comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas 
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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 será objeto de limitação às 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 
§ 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 acompanhados de 
demonstrativo de sua evolução nos últimos três (03) anos, da projeção para os dois 
(02) 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. 
§ 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. 
§ 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: 

Þ 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. 
Þ 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 
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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: 

Þ Estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois (02) seguintes; 
Þ Atender ao disposto na LDO; 
Þ 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. 
§ OU 
§ 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. 

• CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO: A LOA e as de créditos adicionais só incluirão 
novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as 
despesas de conservação do patrimônio público, segundo a LDO. 
• ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS: É vedada a aplicação da receita de capital derivada da 
alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de 
despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e 
próprio dos servidores públicos. 
• CONTA ÚNICA NA LRF: As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral 
e próprio dos servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a que se 
referem os arts. 249 e 250 da CF/1988 ficarão depositadas em conta separada das demais 
disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos 
limites e condições de proteção e prudência financeira. 
• EMPRESAS CONTROLADAS PELO SETOR PÚBLICO: A empresa controlada que firmar 
contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho, na forma da 
lei, disporá de autonomia gerencial, orçamentária e financeira, sem prejuízo do orçamento 
de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria 
do capital social com direito a voto. 
• DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO: É nulo de pleno direito ato de desapropriação de 
imóvel urbano expedido sem a prévia e justa indenização em dinheiro (§ 3º do art. 182 da 
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CF/1988), ou prévio depósito judicial do valor da indenização. 
• TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS: Entende-se por transferência voluntária a entrega de 
recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio 
ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os 
destinados ao SUS. 

§ São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas 
na LDO: 

Þ Existência de dotação específica. 
Þ Observância do disposto no inciso X do art. 167 da CF/1988, o qual veda a 
transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive 
por antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas 
instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, 
inativo e pensionista, dos Estados, do DF e dos Municípios. 

§ Comprovação, por parte do beneficiário, de: 
Þ Que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, 
empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, 
bem como quanto à prestação de contas de recursos 
anteriormente dele recebidos; 
Þ Cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e 
à saúde; 
Þ Observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de 
inscrição em restos a pagar e de despesa total com pessoal; 
Þ Previsão orçamentária de contrapartida. 

§ É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. 
Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias 
constantes da LRF, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e 
assistência social. 

• DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O SETOR PRIVADO 
§ Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e 
refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a 
concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital. 
§ A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de 
pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei 
específica, atender às condições estabelecidas na LDO e estar prevista no orçamento 
ou em seus créditos adicionais. Tal regra se aplica a toda a administração indireta, 
inclusive fundações públicas e empresas estatais, exceto, no exercício de suas 
atribuições precípuas, as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil. 
§ Na concessão de crédito por ente da Federação, a pessoa física ou jurídica que não 
esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e 
despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de 
captação. 
§ Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive 
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de operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional, 
ainda que mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos 
para mudança de controle acionário. No entanto, tal vedação não proíbe o Banco 
Central do Brasil de conceder às instituições financeiras operações de redesconto e 
de empréstimos de prazo inferior a 360 dias. 

• 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 (12) 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 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 03 
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: 

Þ Estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive 
por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do principal 
atualizado da dívida mobiliária. 
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Þ 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: 
Þ 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. 
Þ 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. 
Þ 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. 
Þ 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 
§ 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 



 
 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Técnico) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 213 
225 

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: 

o Existência de prévia e expressa autorização para contratação, na LOA, 
em créditos adicionais ou lei específica; 
o Inclusão na LOA ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da 
operação, exceto no caso de ARO; 
o Observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal; 
o Autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de 
operação de crédito externo; 
o Atendimento da regra de ouro; 
o Observância das demais restrições estabelecidas na LRF. 

• EQUIPARAM-SE A OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ESTÃO VEDADOS: 
§ 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; 
§ 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; 
§ 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; 
§ Assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para 
pagamento a posteriori de bens e serviços. 

• OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 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. 

• BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN - CF/1988 
§ A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo 
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BACEN. 
§ A CF veda ao BACEN conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro 
Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Porém, 
faculta ao BACEN comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o 
objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. 

• BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN na LRF 
§ Vedação: emitir títulos da dívida pública. 
§ Vedação: compra de título da dívida, na data de sua colocação no mercado. 

• Exceção: só poderá comprar diretamente títulos emitidos pela União para 
refinanciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira. 
Ainda, tal operação deverá ser realizada à taxa média e condições alcançadas 
no dia, em leilão público. 

§ Vedação: permuta, ainda que temporária, por intermédio de instituição financeira ou 
não, de título da dívida de ente da Federação por título da dívida pública federal, 
bem como a operação de compra e venda, a termo, daquele título, cujo efeito final 
seja semelhante à permuta. 

• Exceção: não se aplica ao estoque de Letras do BACEN, Série Especial, 
existente na carteira das instituições financeiras, que pode ser refinanciado 
mediante novas operações de venda a termo. 

§ Vedação: concessão de garantia. 
§ Vedação ao Tesouro Nacional: adquirir títulos da dívida pública federal existentes na 
carteira do BACEN, ainda que com cláusula de reversão. 

• Exceção: poderá adquirir para reduzir a dívida mobiliária. 
• CONCESSÃO DE GARANTIA 

§ Corresponde ao compromisso de ADIMPLÊNCIA de obrigação financeira ou 
contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada. 
§ A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor igual ou 
superior ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade que a pleitear 
relativamente a suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este 
controladas, observado o seguinte: 
§ Não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente; 
§ A contragarantia exigida pela União a Estado ou Município, ou pelos Estados aos 
Municípios, poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente 
arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais, com outorga de 
poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da 
dívida vencida. 
§ É vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas 
controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos de fundos. Tal 
vedação não se aplica à concessão de garantia por: 
§ Empresa controlada a subsidiária ou controlada sua, nem à prestação de 
contragarantia nas mesmas condições. 
§ Instituição financeira a empresa nacional, nos termos da lei. 

Þ Excetua-se das regras dispostas na LRF a garantia prestada por instituições 
financeiras estatais, que se submeterão às normas aplicáveis às instituições 
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financeiras privadas, de acordo com a legislação pertinente; bem como a 
prestada pela União, na forma de lei federal, a empresas de natureza 
financeira por ela controladas, direta e indiretamente, quanto às operações de 
seguro de crédito à exportação. 
 

Aquele que acredita é forte; 
Aquele que duvida é fraco. 

Fortes convicções precedem extraordinárias ações. 
(James Freeman Clarke) 

 
E assim terminamos nosso resumo para MPU/2018 
Segui estritamente o edital para MPU, nos temas de acordo com o que vem aparecendo nas provas, para 
levar a você o que há de mais importante e as maiores possibilidades de exigências. 
Faltam poucas semanas para a prova mantenha o ritmo. 
Se você que chegou aqui já é um vitorioso, pela persistência e força de vontade. 
Muita dedicação, Foco, Força e Fé nessa reta final. 
 

O futuro tem muitos nomes. 
Para os fracos é o inalcançável. 

Para os temerosos, o desconhecido. 
Para os valentes é a OPORTUNIDADE. 

(Victor Hugo) 
 
Desejo a você ótimo estudos e excelente prova! 
Agradeço sinceramente os elogios, as críticas e as sugestões. É dessa forma que o professor aprimora seu 
trabalho, enfatizando o que está dando certo e melhorando o que não está bom. 
E aguardo você no serviço público, buscando contribuir para o desenvolvimento de nosso país. 
Para aqueles que querem se aprofundar ainda mais nos estudos, indico a leitura dos meus artigos na parte 
aberta do site e os outros cursos on-line de minha autoria no Estratégia Concursos 
(http://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorProfessor/sergio-mendes-3000/). 
Ainda, indico meu blog www.portaldoorcamento.com.br 
Lembro que estarei com você sempre que necessitar em minhas redes sociais: 
 
www.facebook.com/sergiomendesafo 
 
www.youtube.com/sergiomendesafo 
 
www.instagram.com/sergiomendesafo 
 

www.twitter.com/sergiomendesafo 
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9 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 

9.1 - CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE 
DISCRIMINAÇÃO RACIAL 

Tutela da igualdade em sentido material, dada a situação de vulnerabilidade em que se encontram; 

• preâmbulo: 

o eliminação da discriminação racial; 

o condenação a qualquer doutrina de superiores baseada em diferença racial/ 

• objetivo central da Convenção: eliminação de todas as formas de discriminação racial, 

pela: 

o proibição de qualquer forma de discriminação racial (vertente repressivo-

punitiva); e 

o promoção de políticas públicas compensatórias que levem à igualdade substancial 

(vertente promocional). 

• conceito de discriminação racial: 

o o cerne do conceito de discriminação está na diferenciação de tratamento entre 

as pessoas em razão da raça, da cor, da descendência ou origem nacional ou étnica; 

e 

o essa diferenciação implica na anulação ou restrição do reconhecimento, gozo ou 

exercício em igualdade de condições de direitos, nas suas mais variadas formas. 

• situações em que políticas diferenciadoras são admitidas: 

o eventuais distinções, exclusões, restrições e preferências estabelecidas pelo Estado 

entre cidadão e não-cidadãos. 

o disposições legais gerais dos Estados que disciplinem a nacionalidade, cidadania e 

naturalização (não podem se referir a determinada etnia em específico); e 

o ações afirmativas estatais que objetivem proteção especial a indivíduos e grupos 

vulneráveis. 

• direitos albergados 

o tratamento igual perante os tribunais; 
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o direito à segurança da pessoa ou à proteção do Estado contra violência ou lesão 

corporal; 

o direitos políticos, incluindo a capacidade eleitoral ativa (votar) e passiva (ser 

votado) em igualdade de condições; 

o direitos civis, destacando-se: 

§ liberdade de ir e vir; 

§ direito de deixar o país e de retornar; 

§ direito a uma nacionalidade; 

§ direito de casar-se e escolher o cônjuge; 

§ direito à propriedade; 

§ direito à herança; 

§ liberdade de pensamento, de consciência e de religião; 

§ liberdade de opinião e de expressão; e 

§ liberdade de reunião e de associação pacífica; 

• direitos econômicos, sociais e culturais, destacando-se: 

o direito ao trabalho; 

o direito de fundar sindicatos e a eles se filiar; 

o direito à habitação; 

o direito à saúde pública, a tratamento médico, à previdência social e aos serviços 

sociais; 

o direito à educação e à formação profissional; 

o direito à igual participação das atividades culturais; e 

o direito de acesso a todos os lugares e serviços destinados ao uso do público. 

• Comitê 

o 18 membros (denominados de peritos), escolhidos pelos Estados-parte, que 

atuarão a título individual (ou seja, não representam o Estado da nacionalidade); 

o eleitos pelo voto da maioria absoluta dos presentes, com quórum de instalação de 

2/3 dos Estados-parte, para um período de 4 ano. 

o os Estados-parte são responsáveis pela despesa com manutenção dos membros. 
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• mecanismos de fiscalização 

o relatórios: a cada dois anos 

o comunicações interestatais: forma de Estado-parte controlar o cumprimento da 

Convenção por outro Estado-parte. 

§ Estado notificante dá ciência ao Comitê 

§ Comitê solicita informações do Estado notificado 

§ Pelo prazo de 3 meses, o notificado poderá submeter explicações 

§ Se não a questão não foi solucionada, poderá novamente ser submetida ao 

Comitê, que nomeará uma Comissão de Conciliação "ad hoc". 

§ A Comissão de Conciliação buscará a solução pacífica da controvérsia e, ao 

final, elaborará um relatório com as conclusões e recomendações. 

• petições individuais (comunicações de indivíduos sob sua jurisdição) 

o requisitos: a) declaração de aceitação do Estado parte de se submeter ao 

peticionamento; e b) esgotamento das vias internas; 

o Estado notificante dá ciência ao Comitê 

o Comitê solicita informações do Estado notificado 

o Pelo prazo de 3 meses, o notificado poderá submeter explicações 

o Se não a questão não foi solucionada, poderá novamente ser submetida ao Comitê, 

que nomeará uma Comissão de Conciliação "ad hoc". 

o A Comissão de Conciliação buscará a solução pacífica da controvérsia e, ao final, 

elaborará um relatório com as conclusões e recomendações. 

9.2 - ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL 

• OBJETIVOS DO EIR 

o efetivação da igualdade de oportunidades aos negros 

o defesa de direito étnicos 

o combate à discriminação e intolerância racial 

• CONCEITOS 
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o discriminação racional ou étnico racial: constitui toda forma de distinção baseada 

em fatores étnicos ou de descendência que impliquem na anulação ou restrição 

dos seus direitos humanos. 

o desigualdade racial: diferenciação injustificada no acesso e fruição de bens, 

serviços e oportunidade em razão de fatores étnicos ou de descendência. 

o desigualdade de gênero e raça: constatação do fosso entre as mulheres negras e 

demais segmentos da sociedade.  

o população indígena: conjunto de pessoas que se declaram negas ou pardas 

segundo o IBGE. 

o políticas públicas: ações, iniciativas e programas adotados pelo Poder Público 

voltado para a efetivação de direitos humanos, no âmbito de suas prerrogativas 

institucionais. 

• DEVER do Estado e da sociedade de: 

o assegurar a igualdade de participação na comunidade. 

o respeitar a dignidade. 

o respeitar a religião e cultura próprios. 

• EIR É DIRETRIZ POLÍTICO-JURÍDICA PARA 

o inclusão de vítimas de desigualdade étnico-racial 

o valorização da igualdade étnica 

o fortalecimento da identificada nacional brasileira 

• DIREITOS FUNDAMENTAIS: 

DIREITO À SAÚDE: 

o Políticas públicas universais e específicas: 

§  universais: mesmo tratamento conferido a todos, por intermédio do SUS 

§  específicas: “Política Nacional de Saúde Integral da População Negra” que 

possui diretrizes (art. 7º) e objetivos próprios (art. 8º). 

DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER: 

o      Políticas públicas universais e específicas. 

DIREITO DE CONSCIÊNCIA, DE CRENÇA E LIVRE EXERCÍCIO DO CULTO: 
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o preservação de cultos, festividades, cerimônias, bens, produtos e serviços 

relacionados à formação étnica negra no Brasil; 

ACESSO À TERRA: 

• garantia do acesso à terra e às atividades produtivas do campo; 

•  reconhecimento das terras quilombolas: 

o  MATRIZ CONSTITUCIONAL – art. 68, dos ADCT: 

§ Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam 

ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o 

Estado emitir-lhes os títulos respectivos. 

o  MATRIZ INFRACONSTITUCIONAL – art. 32, do EIR: 

§ Art. 32.  O Poder Executivo federal elaborará e desenvolverá políticas 

públicas especiais voltadas para o desenvolvimento sustentável dos 

remanescentes das comunidades dos quilombos, respeitando as tradições de 

proteção ambiental das comunidades. 

DIREITO AO TRABALHO: 

• implementação de políticas voltadas para a inclusão da população negra no mercado de 

trabalho 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO: 

• valorização da herança cultural e a participação da população negra 

SINAPIR 

• Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial 

• Objetivos: 

o promoção da igualdade étnica; 

o combate às desigualdade sociais; 

o combate à marginalização e integração social da população negra; 

o descentralização da implementação das ações afirmativas (Estados-membros, 

Distrito Federal e Municípios); 

o promoção da igualdade (planos, ações e mecanismos) 

o garantia de eficácia dos meios adotados 
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• organização e competência de atuação do Poder Executivo Federal para fixação das 

diretrizes; 

• atuação específica dos Estados e Municípios a partir das regras gerais; 

• previsão de repasses de recursos específicos. 

9.3 - DECRETO 6.040/2007 

• Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais (o PNPCT). 

• conceitos importantes: 

o povos e comunidades tradicionais: grupos com características culturais 

organizados de forma peculiar, vinculados à terra, não apenas em razão do aspecto 

patrimonial, mas também em face de questões culturais, sociais, religiosas, 

ancestrais e econômicas. 

o terras tradicionais: espaços utilizados, de forma permanente ou temporária, por 

povos e comunidade tradicionais para o desenvolvimento desse modo particular 

de vida. 

o desenvolvimento sustentável: uso equilibrado de recursos naturais 

• princípios: 

o valorização e respeito à diversidade socioambiental e cultural 

o efetivação dos direitos da cidadania 

o segurança alimentar e nutricional 

o acessibilidade nas informações 

o desenvolvimento sustentável 

o pluralidade socioambiental, econômica e cultural 

o promoção da descentralização e transversalidade das ações e da ampla 

participação da sociedade civil 

o reconhecimento e consolidação dos direitos 

o articulação de políticas públicas 
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o promoção dos meios necessários par participação dos povos e comunidade 

tradicionais nas instâncias de controle social e processos decisórios 

o articulação e integração com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional 

o contribuição para a formação de uma sensibilização coletiva sobre a importância 

dos direitos de povos e comunidades tradicionais 

o erradicação de todas as formas de discriminação e combate à intolerância religiosa 

• objetivos gerais do PNPCT 

o promoção do desenvolvimento sustentável 

o respeito e valorização da identidade, formas de organização e instituições 

• instrumentos de implementação do PNPCT: 

o Plano de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 

o Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais 

o fóruns regionais e locais 

o Plano Plurianual 

9.4 - QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

• CONCEITO DE GRUPOS QUILOMBOLAS: grupos que desenvolveram práticas de resistência na 

manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos num determinado lugar. 

• ELEMENTOS PARA CARACTERIZAÇÃO DE UMA COMUNIDADE QUILOMBOLA 

o Passado histórico de resistência à opressão racial 

o Cultura própria 

o Relação especial com a terra (territorialidade) 

o Autoatribuição 

Políticas voltadas para a defesa dos direitos de comunidades quilombolas: 

• Regularização fundiária; 

• Políticas Públicas voltadas às comunidades quilombolas: 

o Programa Brasil Quilombola 
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§ Política de Regularização Fundiária; 

§ Política de Infraestrutura e Serviços � série de ações destacadas à 

construção de obras de infraestrutura e construção de equipamentos 

sociais destinados a atender as comunidades quilombolas; 

§ Desenvolvimento econômico-social � na aplicação de um modelo 

peculiar de desenvolvimento das comunidades quilombolas, tendo em 

vista as características do local, identidade da comunidade. Essas ações 

têm por finalidade conferir condições adequadas de vida ao segmento 

social. 

§ Controle e participação social � ações voltadas à integração da 

comunidade quilombola em fóruns locais e nacionais de políticas 

públicas. 

o Agenda Social Quilombola 

§ Acesso à Terra 

§ Promoção da Saúde 

§ Educação Quilombola 

§ Alfabetização 

§ Luz para todos 

§ Meio ambiente 

§ Desenvolvimento local 

§ Cidadania 

OBJETIVOS DO ART. 68 DOS ADCT 

• Assegurar a sobrevivência e o florescimentos das comunidades quilombolas. 

• Promoção da igualdade substantiva e da justiça social ao conferir direitos territoriais a grupo 

desfavorecido. 

• Medida reparatória que objetiva resgatar a dívida histórica do Brasil em relação às 

comunidades compostas por descendentes de escravos que, até hoje, sofrem os efeitos da 

dominação e violações de direitos. 
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9.5 - LEI 10.639/2003 

Institui o dia da consciência negra em 20/11. 

9.6 - LEI 11.645/2008 

• ENSINO OBRIGATÓRIO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA 

o ensino fundamental e médio 

o escolas públicas e privadas 

• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

o o estudo da história da África e dos africanos; 

o a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil; e 

o a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade 

nacional, resgatando as suas 

o contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do 

Brasil. 

9.7 - LEI 12.990/2014 

• Base no princípio da igualdade em sentido material. 

• Reserva de vagas: 20% das vagas, p/ Administração Pública Federal direta e indireta 

(autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista). 

• Regra de arredondamento: 

o se a fração for igual ou maior que 0,5: será arredondado para cima 

o se a fração for inferior a 0,5: será arredondado para baixo 

• A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso 

público for igual ou superior a 3. 

• Nossa legislação adota o critério da autodeclaração, que constitui presunção relativa de 

veracidade. Em razão disso, admite-se, por exemplo, que essa presunção seja afastada por 

instrumentos heteroindicativos, desde que haja um procedimento próprio para fazê-lo e do 

qual a pessoa afetada participe, exercendo contraditório e ampla defesa. 
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• não será considerado negro perante a Comissão Organizadora do Concurso (critério da 

heteroindicação) 

• não comparecer à entrevista; 

• não assinar a declaração; 

• por maioria, os integrantes da Comissão considerarem que o candidato não atendeu à condição 

de pessoa 

negra. 

9.8 - RESOLUÇÃO Nº 170/2017 DO CNMP 

• trata da reserva de vagas aos negros em concurso público do Ministério Público da União e 

dos Estados. 

• ADPF n° 186/2014 - STF 

o decidiu que as ações afirmativas são constitucionais, que a autodeclaração é 

constitucional e que criar comissão para averiguar e evitar a fraude é 

constitucional; 

o destacou a importância da diversidade racial nas instituições públicas, inclusive 

como meio de afirmação da legitimidade dessas instituições. 

• Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41 – STF: decidiu que é constitucional a reserva 

de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e 

empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a 

utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde 

que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 

9.9 - RECOMENDAÇÃO Nº 40/2016 DO CNMP 

Os ramos do Ministério Público da União e dos Estados incluam o tema da promoção da igualdade 
étnico-racial e legislação específica correspondente como matéria obrigatória nos editais de 
concurso para provimento de cargos e nos cursos de formação inicial e continuada de membros e 
servidores do Ministério Público. 

 

 


